
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фахівці даної спеціальності мають широкі 
кар'єрні можливості. Випускники 
працюють:  у  біохімічних  та  аналітичних 

лабораторіях промислового напрямку 
харчової, фармацевтичної, біотехнологічної 
промисловості; медичних біохімічних 
лабораторіях; науково-дослідних закладах 
біолого-медичного напрямку; санітарно- 
епідеміологічних станціях,  
криміналістичних лабораторіях  та 
судмедекспертизи; центрах реабілітації, 
викладачами у освітніх закладах різного 
рівня акредитації. Кращі випускники 
кафедри можуть бути рекомендовані до 
вступу в аспірантуру ДНУ, інших 
навчальних і наукових закладів України та 
Європи.  
Стартові посади  працевлаштування: 
Біохімік, фізіолог, біолог, лаборант, інженер- 
хімік (біохімік), хімік-технолог на 
підприємствах харчової, біотехнологічної, 
агропромислової галузях, лікар-лаборант 
клініко-діагностичних установ, фельдшер-
лаборант, медичний представник.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Тел . каф. біохімії та фізіології 

067 6323613, 0931556227  
e-mail: biochemistry@i.ua  

Адреса: 49050, м. Дніпро, вул. 

Казакова, 24, корпус 17. Біолого-

екологічний факультет,  
4 поверх 

 

За довідками звертатися 

до приймальної комісії ДНУ 

за адресою: вул. Казакова, 24, 

корп. 14, кімн. 205.  
Тел. 8-0562-33-58-84 

Договірний відділ : 

8-056-374-98-15 

Деканат факультету:  
8-056-776-89-06 

Інтернет-адреса : 

http://www.biochemistry-dnu.dp.ua 
 

Раді бачити Вас серед 

наших студентів! 

 
 

 

Дніпровський 

національний університет 

імені Олеся Гончара 

Біолого-екологічний 

факультет 
 

Спеціальність 
 

91. БІОЛОГІЯ 
 

за програмою підготовки  

БІОХІМІЯ ТА ФІЗІОЛОГІЯ  



 
 
 
 

 

Дніпровська 

обласна клінічна 

лікарня ім. 

Мечнікова  
 
 

Науково-дослідний 

експертно- 

криміналістичний центр 

при ГУМВС України в 

Дніпропетровській  
 

 

Інститут 

біохімії імені 

О.В. Палладіна 

(м. Київ)  

 
 
 
 

 

Діагностичний  
центр ТОВ 

”ІМУНО-ТЕСТ“ 
 
 
 
 

Діагностична 

лабораторія 

Інвітро  
 
 
 

НДЦ біобезпеки та 

екологічного 

контролю ресурсів  

 
 

 

Студенти біолого-екологічного 

факультету на кафедрі біохімії та 

фізіології отримують знання з таких 

предметів як анатомія, фізіологія, 

біоорганічна хімія, біохімія, біофізика, 

молекулярна біологія, біоінформатика, 

біотехнологія, засвоюють спеціальні курси з 

сучасних фізико-хімічних та фізіологічних 

методів, імунохімії, біохімії патологічних 

процесів, основ алергології, промислової  

біохімії, нейрохімії, нейрофізіології, 

біосенсорів, біологічно активних речовин 

тощо. Починаючи вже з другого курсу 

студенти активно долучаються до науково-

дослідної роботи, виконують курсові, 

дипломні й магістерські роботи. Працює 

- Обробки та аналізу отриманих даних з 

використанням комп’ютерних програм, 

трактування результатів аналізу; 
 

Ви отримуєте можливості реалізувати 

Ваші творчі здібності та креативність у 

практичній біохімії та фізіології. 
 

Обирайте спеціальність Біологія. 

Біохімія та Фізіологія - і Ви отримаєте 

диплом кваліфікованого фахівця, 

який потребується у багатьох галузях 

промисловості, медицини та освіти в 

Україні та за її межами !!!  

 
ТОВ “Клініка КЗ “Інститут 

сімейної гастроентерології 

медицини” НАН України”  
 
 

 

Дніпропетровська ЗАО ТМ “БІОЛА” 

державна медична «ЗЛАГОДА» 

академія «АВК»  
 
 

 

Лабораторії Технологічні  
контролю якості компанії з  
продукції використанням  

навичків з 

біоінформатики  

Студентське наукове товариство. 
Ви опануєте практичні навички з:  

- Планування експериментальних 

досліджень; правил забору та підготовки 

біологічного матеріалу для біохімічного 

аналізу, приготування реактивів;  

- Проведення лабораторних досліджень з 

використанням сучасних фізико-хімічних 

методів(спектрофотометричні, 

хроматографічні, електрохімічні, 

електрофоретичні, центрифугування, 

імуноферментні та імуногістохімічні, ПЛР 

тощо) та методів біоінформатики. 
 

 

Прийом студентів здійснюється за 

надання до Приймальної комісії 

Сертифікатів ЗНО: 
 

1. Біологія (профільний).  
2. Українська мова та література 

3. Хімія або іноземна мова (або історія 

за умов контракту) 
 

Повніше інформацію Ви можете 

отримати під час Днів відкритих 

дверей, інформацію про які можна 

дізнатися на сайті 

http://www.dnu.dp.ua/view/open_day 


