
Відділ працевлаштування та зв’язків з виробництвом

З В І Т

------------------------------

Результати опитування
роботодавців

станом на 1.02.2022



БЛОК І. ХАРАКТЕРИСТИКА РЕСПОНДЕНТА

Вкажіть електронну адресу Вашого підприємства (організації, установи)19

відповідей

● Natalia.kavchak@goodvalley.com

● doctorvetlviv@ukr.net

● clinic@petscare.com.ua

● sonovet.lviv@gmail.com

● office@lff.com.ua

● director@scivp.lviv.ua

● 777ltd@ukr.net

● k.soshchenko@mhp.com.ua

● N.stekhniy@barkom.ua

● rpman.st2015@gmail.com

● bvh@ukr.net

● dvylyuk@ukr.net

● personal@enzym.com.ua

● kschulze@spezialfuttermittelwerk.de

● kantcelyariya@da.lviv.ua

● r.stankevych@map.net.ua

● lgslivinska@gmail.com

● admin@lvet.edu.ua

Вкажіть назву Вашого підприємства (організації, установи 19 відповідей

1 2 3 4 5

21.05.2021
23:14:50 sonovet.lviv@gmail.com Соновет

м. Львів. вул.
Ільмова 11 0979044040

08.03.2021
14:08:00 777ltd@ukr.net ТОВ"Фармастор"

м. Київ вул.
Кирилівська
40п

+3809309026
43

17.12.2021
18:33:36 N.stekhniy@barkom.ua Барком

Пустосмитівс
ький р-н, С.
Підбірці, вул.
Виробнича 6 968133536



08.03.2021
12:39:12

rpman.st2015@gmail.co
m

ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ПОДОРОЖНИК
СТАНІСЛАВ" (ТЗОВ
"ПОДОРОЖНИК
СТАНІСЛАВ")

79054,
Львівська
обл., місто
Львів,
ВУЛ.ВИГОВС
ЬКОГО І.,
будинок 3,
приміщення
41,42

+3806765735
96

08.03.2021
12:59:21 kantcelyariya@da.lviv.ua

ПРИВАТНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"СОЛОМІЯ-СЕРВІС" (ПП
"СОЛОМІЯ-СЕРВІС")

Україна,
79053,
Львівська
обл., місто
Львів,
ВУЛИЦЯ
БОЙЧУКА,
будинок 5,
квартира 117

+3806318863
53

08.03.2021
13:27:56

r.stankevych@map.net.u
a

ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ПОДОРОЖНИК РІВНЕ"
(ТЗОВ "ПОДОРОЖНИК
РІВНЕ")

Україна,
79018,
Львівська
обл., місто
Львів,
ВУЛ.ВАСИЛЬ
КІВСЬКОГО
С., будинок 1

+3806765735
96

08.03.2021
14:08:00 777ltd@ukr.net ТОВ"Фармастор"

м. Київ вул.
Кирилівська
40п

+3809309026
43

09.03.2021
10:07:40 personal@enzym.com.ua ПрАТ "Компанія Ензим"

м. Львів, вул.
Личаківська
232 298-98-37

09.03.2021
14:42:26

k.soshchenko@mhp.com
.ua

ТОВ "МХП-Баффало",
Філія "Рідний край" ПрАТ
"Зернопродукт МХП"

Волинська
обл, с.
Старосілля,
вул.
Відродження,
67//Хмельниц
ька обл.,
Теофіпольськ
ий р-н, с.
Нововставці,в
ул. Василя
Шуляка, 23 0931504156

10.03.2021
14:46:58 office@lff.com.ua

ПрАТ"Львівський
холодокомбінат"

вул.
Повітряна,2
м.Львів

+3806712840
75



18.03.2021
11:02:51

Natalia.kavchak@goodva
lley.com ТзОВ "Ґудвеллі Україна"

с. Копанки,
Калуський
р-н,
ІВано-Франкі
вська обл. 0673434378

25.03.2021
20:15:15

kschulze@spezialfuttermi
ttelwerk. de

Spezialfuttermittelwerk
Beeskow GmbH Deutschland

+4915201681
576

21.05.2021
23:14:50 sonovet.lviv@gmail.com Соновет

м. Львів. вул.
Ільмова 11 0979044040

22.05.2021
10:02:01 doctorvetlviv@ukr.net ФОП "Маслиган А.Г."

м. Львів, вул.
Зелена,28 0975191388

24.09.2021
13:57:05 bvh@ukr.net

ЛНУВМБ імені С.З.
Гжицького

м. Львів, вул.
Пекарська,
50 0681362054

24.10.2021
16:30:30 director@scivp.lviv.ua

Державний
науково-дослідний
контрольний інститут
ветеринарних препаратів
та кормових добавок

79019, м.
Львів, вул.
Донецька, 11

+3806767468
88

25.11.2021
10:21:57 admin@lvet.edu.ua

ЛНУВМБ імені
С.З.Гжицького и. Львів 0678000705

25.11.2021
10:27:02 lgslivinska@gmail.com

ЛНУВМБ імені
С.З.Гжицького

м.Львів, вул.
Пекарська,50

+38 (050)
581-68-57

26.12.2021
15:19:07 office@lff.com.ua

ПрАТ"Львівський
холодокомбінат"

вул.
Повітряна,2
м.Львів

+3806712840
75

15.01.2022
14:48:45 clinic@petscare.com.ua

Вет.амбулаторія
"Турбота про тварин"

м. Київ, вул.
Ю. Липи 6,
PetsCare

095-713-53-5
5

Назва освітньої програми (74 відповіді)



26.09.2021 10:58:05 Менеджмент ІТ-сфери

28.09.2021 15:39:17 Менеджмент ІТ-сфери

28.09.2021 14:55:40 Ветеринарна медицина

28.09.2021 16:41:51 Економіка довкілля і природних ресурсів

28.09.2021 17:44:23 Економіка довкілля і природних ресурсів

29.09.2021 10:45:11 Економіка довкілля і природних ресурсів

29.09.2021 12:03:07 Економіка довкілля і природних ресурсів

29.09.2021 13:18:14 Ветеринарна медицина

29.09.2021 13:55:48 Ветеринарна медицина

29.09.2021 15:53:14 Менеджмент ІТ-сфери

29.09.2021 15:59:31 Фізична культура і спорт

29.09.2021 16:15:51 Менеджмент

29.09.2021 18:18:54 Менеджмент

29.09.2021 20:20:40 Менеджмент

29.09.2021 20:55:52 Менеджмент

30.09.2021 10:35:43 Менеджмент

30.09.2021 10:36:37 Фізична культура і спорт

30.09.2021 12:37:26 Менеджмент

30.09.2021 13:08:29 Менеджмент

30.09.2021 15:42:35 Менеджмент

30.09.2021 15:58:14 Менеджмент

30.09.2021 16:45:43 Менеджмент організацій та адміністрування

30.09.2021 18:46:01 Фізична культура і спорт

01.10.2021 10:46:15 Менеджмент організацій та адміністрування

01.10.2021 12:16:22 Менеджмент організацій та адміністрування

01.10.2021 12:46:38 Менеджмент організацій та адміністрування

01.10.2021 13:10:50 Менеджмент організацій та адміністрування

01.10.2021 14:37:18 Менеджмент організацій та адміністрування

01.10.2021 14:53:53 Менеджмент

01.10.2021 15:34:24 Менеджмент організацій та адміністрування

01.10.2021 15:58:13 Менеджмент

01.10.2021 16:10:14 Менеджмент

01.10.2021 16:21:22 Менеджмент

01.10.2021 16:41:51 Менеджмент

01.10.2021 16:45:38 Менеджмент організацій та адміністрування



01.10.2021 16:57:11 Менеджмент

01.10.2021 17:08:25 Менеджмент організацій та адміністрування

01.10.2021 17:22:41 Менеджмент

01.10.2021 17:23:00 Менеджмент організацій та адміністрування

01.10.2021 17:23:20 Екологія

01.10.2021 17:31:34 Менеджмент

01.10.2021 17:34:16 Менеджмент ІТ-сфери

01.10.2021 17:40:48 Менеджмент організацій та адміністрування

01.10.2021 17:44:12 Маркетинговий менеджмент

01.10.2021 17:51:26 Менеджмент

01.10.2021 17:53:27 Менеджмент організацій та адміністрування

01.10.2021 19:27:11 Маркетинг

01.10.2021 19:51:09 Менеджмент

01.10.2021 21:21:25 Менеджмент організацій та адміністрування

01.10.2021 23:41:46 Харчові технології

02.10.2021 09:56:23 Менеджмент

02.10.2021 09:58:16 Фізична терапія, ерготерапія

02.10.2021 11:16:21 Менеджмент

02.10.2021 11:17:54 Харчові технології

02.10.2021 11:21:07 Менеджмент

02.10.2021 16:30:37 Фізична терапія, ерготерапія

02.10.2021 16:57:21 Фізична терапія, ерготерапія

02.10.2021 22:55:48 Екологія

03.10.2021 14:07:33 Менеджмент організацій та адміністрування

03.10.2021 18:51:39 Менеджмент організацій та адміністрування

04.10.2021 13:02:07 Екологія

04.10.2021 16:08:01 Екологія

04.10.2021 21:57:41 Ветеринарна медицина

04.10.2021 21:59:06 Менеджмент організацій та адміністрування

05.10.2021 15:44:29 Менеджмент організацій та адміністрування

21.01.2022 07:06:16 Туризм

24.01.2022 09:17:14
Технологія виробництва і переробки продукції
тваринництва

24.01.2022 11:42:43 Біотехнології та біоінженерія

24.01.2022 12:31:21 Біотехнології та біоінженерія

24.01.2022 14:15:12 Зоофізіотерапія

24.01.2022 18:13:22 Туризм

01.02.2022 23:14:16 Фізична терапія, ерготерапія



01.02.2022 09:59:41 Фізична терапія, ерготерапія

01.02.2022 10:57:10 Харчові технології

Вкажіть, будь ласка, місцезнаходження / адресу Вашого
підприємства/установи/організації 19 відповідей

● Пустосмитівський р-н, С. Підбірці, вул. Виробнича 6

● 79054, Львівська обл., місто Львів, ВУЛ.ВИГОВСЬКОГО І., будинок 3, приміщення

41,42

● Україна, 79053, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ БОЙЧУКА, будинок 5, квартира

117

● Україна, 79018, Львівська обл., місто Львів, ВУЛ.ВАСИЛЬКІВСЬКОГО С., будинок 1

● м. Київ вул. Кирилівська 40п

● м. Львів, вул. Личаківська 232

● Волинська обл, с. Старосілля, вул. Відродження, 67//Хмельницька обл.,

Теофіпольський р-н, с. Нововставці, вул. Василя Шуляка, 23

● вул. Повітряна,2 м.Львів

● с. Копанки, Калуський р-н, ІВано-Франківська обл.

● Deutschland

● м. Львів. вул. Ільмова 11

● м. Львів, вул. Зелена,28

● м. Львів, вул. Пекарська, 50

● 79019, м. Львів, вул. Донецька, 11

● и. Львів

● м.Львів, вул. Пекарська,50

● м. Київ, вул. Ю. Липи 6, PetsCare

Вкажіть, будь ласка, основний вид Вашої економічної діяльності (КВЕД) 19

відповідей

● Розведення свиней (основний)

● 47.73 Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих

магазинах (основний);

● 47.73 Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих

магазинах (основний); 31.09 Виробництво інших меблів; 46.19 Діяльність

посередників у торгівлі товарами широкого асортименту; 46.46 Оптова торгівля

фармацевтичними товарами; 49.41 Вантажний автомобільний транспорт; 73.20

Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки; 73.12

Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації; 70.21



Діяльність у сфері зв'язків із громадськістю; 68.20 Надання в оренду й

експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

● 47.73 Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих

магазинах (основний); 46.46 Оптова торгівля фармацевтичними товарами; 86.90

Інша діяльність у сфері охорони здоров'я; 68.20 Надання в оренду й експлуатацію

власного чи орендованого нерухомого майна; 70.21 Діяльність у сфері зв'язків із

громадськістю; 73.12 Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової

інформації; 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської

думки; 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах; 47.25

Роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах; 47.29 Роздрібна торгівля

іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах; 47.74 Роздрібна

торгівля медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах;

47.75 Роздрібна торгівля косметичними товарами та туалетними

приналежностями в спеціалізованих магазинах; 47.78 Роздрібна торгівля іншими

невживаними товарами в спеціалізованих магазинах; 82.30 Організування

конгресів і торговельних виставок; 82.99 Надання інших допоміжних комерційних

послуг, н. в. і. у.

● Фармацевтична діяльність

● КВЕД 2010, розділ 10

● 01.11; 01.42

● Виробництво

● 01.46 Розведення свиней

● Fischfutter

● КВЕД - 2010 група 75 Ветеринарна діяльність

● 75.00 ветеринарна діяльність

● фармакології

● 71.20 Технічні випробування та дослідження

● Освітня діяльність

● ветеринарна діяльність / ветеринарна медицина

● 86.10





БЛОК ІІ. ОЦІНКА ПОТОЧНИХ ПОТРЕБ ТА ЯКОСТІ
КВАЛІФІКАЦІЇ ФАХІВЦІВ



У фахівцях, яких спеціальностей (незалежно від рівня освіти) Ваше
підприємство/установа/організація відчуває найбільшу потребу на даний
час? (вкажіть, будь ласка, назву професії та кількість осіб. Наприклад,
економіст бухгалтерського обліку - 2 особи, HR-менеджер - 3 особи і т.д.) 19

відповідей

- Продавці - 20 осіб

● Фармація

● робочі спеціальності

● провізори в віддалених районах і робочі спеціальності

● провізори

● Інженер КВПіА - 2 особи, фризерувальник - 1, слюсар-ремонтник - 2,

налагоджувальник автоматів - 2, електромонтер - 3, фахівець з роботизації - 2,

фахівець з розробки кормів - 1

● HR бізнес партнер - 1 особа, Агроном - 1 особа, Фахівець з комунікацій і соціальних

проектів - 1 особа, Провідний інженер - 1 особа

● інженери КВпіА- 2 особи, інженер- метролог, машиністи холодильних установок-2

особиг-1, технолог цеху мясних н/ф-1, 1С -програміст-1 особа.

● Менеджер з комунікацій, еколог

● Technology

● лікар ветеринарної медицини 1 особа

● Ветеринарний провізор - 1

● -

● генна інженерія -1 чол

● Фахівці ветеринарної медицини

● не має потреби

● Ветеринарний лікар - 1 особа, прибиральник приміщень - 1 особа





Якщо Ви працевлаштовували випускників ЛНУВМБ ім. С.З.Гжицького
протягом 2019-2021 рр., просимо зазначити випускників яких саме
спеціальностей (за дипломом) було працевлаштовано на Вашому
підприємстві / установі / організації протягом цих років?13 відповідей

● Ветеринарна медицина, технологія виробництва і переробки продукції

тваринництва

● ще не опрацьовували даного питання

● лікар ветеринарної медицини, біотехнологія, маркетинг, фізіологія людини та

тварин

● Ветеринарна медицина, Технологія виробництва і переробки продуктів

тваринництва

● 2017- інженер-мікробіолог,інженер- лаборант( хімічна технологія та інженерія)

2018-( технолог),технологія перероби та зберігання мяса, 2019- технологія

переробки та зберігання молока

● спеціальність 211 лікар ветеринарної медицини

● Ветеринарна медицина

● ветеринарна фармакологія

● лікар ветеринарної медицини

● ветеринарна медицина

● сапеціальність ветеринарна медицина за дипломом - Гудима Т.М, Лукаащук Б.О.,

Трофім'як Р.М.

Скільки випускників з інших закладів вищої освіти було
працевлаштовано на Вашому підприємстві / установі / організації
протягом 2019-2021 рр.? (Надайте, будь ласка, інформацію по кожному
році окремо. Наприклад, 2019 р. - 10 осіб, 2020 р. - 3 особи, 2021 р. -4
особи)15  відповідей

● 2018-82, 2019-129, 2020-82, 2021-61

● не ведемо такої статистики, зможемо надати додатково за вимогою

● 2019-4 особи

● 2019- 4 особи, 2020-3 особи, 2021-6 осіб

● 2

● 2017р. - 3 особи, 2018р. - 2 особи, 2019р. - 4 особи

● 3



● 2019 р. - 1 особа

● три -2020

● інформацію можемо додатково надати при запиті.

● 3-1-1.

● 4, 4, 2.

● 2019 - 3, 2020 - 2, 2021 - 0.

● 2019- 0, 2020 - 2, 2021- 1.

● 2020 - 4 особи, 2021 - 3 особи.

Зазначте, будь ласка, 5 найважливіших компетентностей випускників
університету, які впливають на Ваше рішення щодо їх працевлаштування?16

відповідей



● Орієнтація на якісне виконання роботи, готовність розвиватися, гнучкість,

відповідальність, міжособистісне взаєморозуміння

● 1)здатність застосовувати знання на практиці.

● 2)навички взаємодії із іншими людьми, уміння роботи в групах.

● 3) навички спілкування

● 4)знання асортименту лікарських засобів, фізико-хімічні властивості медичних

препаратів, технології приготування, правила зберігання. Вільно орієнтуватися в

їхніх видах та групах, складі, правилах застосування, дозування. Добре

розбиратися в сировині.

● 5)Точність та спостережливість

● 1) якість освіти

● 2) скурпульозність

● 3) стресостійкість

● 4) досвід роботи в інших мережах

● 5) бажання працювати

● 1) мотивація до навчання протягом всього життя

● 2) володіння навичками отриманими в ВНЗ

● 3) необхідністьпостійно розширювати межі своєї пізнавальної діяльності

● 4) постійне бажання саморозвитку і самовдосконалення

● 5) карєризм

● Гнучкість та адаптивність,вміння працюватив команд, іфахові

компетентності,володіння іноземною мовою,організація робочого часу.

● проактивність, вміння і бажання швидко вчитися, наявність фахових знань,

емоційний інтелект

● Відповідальність, елементарна грамотність, готовність вчитися, гнучкість, вміння

управляти власним часом (тайм-менеджмент)

● Кркативність, вміння взяти на себе відповідальність, вміння адаптуватись ,

аналітичні здібності , робота в команді, амбіційність

● Логічне мислення, можливість працювати в стресових ситуаціях,

комунікабельність,

● Вміння заповнювати резюме, добрі теоретичні знання, комунікабельність,

ввічливість, чесність, порядність, вміння працювати в команді.

● 1. Фаховість. 2. Креативність. 3. Стресостійкість. 4. Відповідальність. 5. Вміння

працювати з клієнтами.

● знання іноземної мови, діджиталізація, комунікабельність, фаховість,

працездатність.



● фаховість, креативне мислення, організація робочого часу, аналіз інформації та

обробка з різних джерел, вміння працювати в команді,

● Професійність, відповідальність, стресостійкість, толерантність, обізнаність

БЛОК ІІІ. СПІВПРАЦЯ З ЛНУВМБ ім. С.З.Гжицького

Якщо налагоджена співпраця з кафедрами, факультетами чи іншими
підрозділами ЛНУВМБ ім. С.З.Гжицького, вкажіть, будь ласка, з якими саме.14

відповідей

● КАФЕДРА ФАРМАЦІЇ ТА БІОЛОГІЇ

● відділ працевлаштування та звязків з виробництвом

● ФГРЗ , каф. фармації та біології

● З відділом практики та працевлаштування

● Божик Володимир, Пукало Петро - водних біоресурсів

● кафедра хірургії

● Кафедра фармакології та токсикології

● факультет ветеринарної медицини

● ветеринарної медицини, біотехнології

● кафедра акушерства та внутрішніх хвороб

● мехнології мяса, мясних та олійно-жирових виробів

● технології молока і молочних продуктів

● з всіма кафедрами -  факультету ветеринарної медицини, ВГРЗ, ФХТБ, БТХ

● Відділ працевлаштування та звязків з виробництвом
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БЛОК ІV. ПРАКТИКА ТА СТАЖУВАННЯ

Питання лише для тих, хто готовий приймати студентів

ЛНУМВБ ім. С.З.Гжицького на практику

Студентів яких спеціальностей Ви готові прийняти на практику та стажування
в першу чергу? 23 відповідей

● Ветеринарна медицина, харчові технології

● ветеринарна медицина

● фармацевт



● Технологія виробництва, ветеринарна медицина

● «Фармація, промислова фармація

● КАФЕДРИ ФАРМАЦІЇ ТА БІОЛОГІЇ

● фармація, промислова фармація, економіка

● провізорів, фармацевтів

● інженерів-технологів

● лікарів ветеринарної медицини, рецептурник

● реабілітологів, тренерів

● біотехнологія, ветеринаринарна мадицина

● Технологія виробництва і переробки продуктів тваринництва, ветеринарна

медицина

● Технологія та переробка мяса, Технологія та переробка молока

● Аквакультура, рибововоди

● фармацевтів, реабілітологів

● вет мед, технолог мяса

● лікар ветеринарної медицини, фармацевт

● реабілітолог, масажист

● масажист, косметолог, реабілітолог

● Інженер-тенхнолог, кондитер,

● Лікар вет.медицини, зоотехнік.

● фізіотерапевти, реабілітологи

З якого курсу Ваше підприємство/установа/організація готове приймати
студентів ЛНУВМБ ім. С.З.Гжицького на практику та стажування?19 відповідей

● 2-3

● 4 курс

● yсі

● Останні курхси

● з 2-го курсу

● після 4 курсу

● 4

● 3

● 5-6

● Останній курс

● 5

● Graduates only!

● 3 курсу

● з третього курсу і вище



● Випускники

● З досвідом роботи не менше 1 року

● Магістри

● З практичним досвідом (не залежно від курсу навчання).

● Дипломовані випускники тільки

БЛОК V. ОЦІНКА ПЕРСПЕКТИВНИХ ПОТРЕБ У

ФАХІВЦЯХ



При формуванні регіонального замовлення на підготовку спеціалістів у
2021-2022 роках, фахівців яких спеціальностей Ваше
підприємство/установа/організація включило б у заявку? Вкажіть, будь
ласка, назву професій та кількість осіб 15  відповідей

● провізори -10 осіб

● біотехнологія, ветеринари 8-10

● Технологія переробки мяса-2 особи, Технологія переробки молока-3 особи

● лікар ветеринарної медицини, провізор, технолог

● Зараз важко дати відповідь

● ветеринарна медицина- 15

● молекулярна біологія 1 чол, біотехнологія -3 чол.



● не знаю

● Реабілітація -10.

● Тренерський склад - 5,

● ветеринарна медицина - 12-15

● фітнес-тренери - 3-5. масажисти - 5.

● Лікарі ветмедицини -8-10.

● Інженери- технологи - 4-5, рецептурники- 2., Біотехнологи -5.

● Реабілітологи -6-8.

Ваші побажання щодо форм та напрямів розвитку співпраці з бізнесом,

яких не було висвітлено вище 5 відповідей

● нас все влаштовує

● все ОК

● презентації кар'єрних можливостей компаній, проведення подій для студентів про

те, як складати резюме, як поводитися на співбесіді та реалії ринку праці, валідація

очікувань студентів щодо роботи

● можливість проходження студентами практики на клініках за умовами

попереднього тестування з урахуванням успішності навчання

● все враховано

● Більше практик, подальше працевлаштування.

Ваші побажання щодо форм та напрямів покращення якості вищої
освіти, готовності випускників до перспективного ринку праці, які не
було можливості висловити вище 12 відповідей



● Розвиток практичних навиків

● Спільне проведення презентацій

● Більше практичних навичок з перших курсів навчання з обовязковим контрольним

оцінюванням, відзначення кращих студентів з перших курсів з рекомендаціями на

стажування у приватні клініки/

● Ветеринарна медицина у світі швидко розвивається - швидко розвиватись та

удосконалюватись повинні і ми!

● Все ОК.

● БІльше практик.

● Дуальна освіта.

● науково сформований випускник який у своєму "багажі" (наукові гуртки, практика у

профілюючих установах) володіє навиками лабораторної, наукової роботи і

готовий у найкоротший термів приступити до своїх обовязків.

● Вчити та вчитися

● Участь у розробці навчальних(освітніх) програм, проходження практики,

працевлаштування.

● все враховано

● -


