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Видання презентує Луганський національний аграрний
університет — вищий навчальний заклад, який має багату
історію, сформовану за тривалий період діяльності потужну
матеріально"технічну базу і висококваліфікований профе"
сорсько"викладацький колектив. У різні роки тут здобували
освіту багато знаних сьогодні науковців, громадських,
політичних і культурних діячів, займалися дослідницькою та
викладацькою роботою відомі вчені"аграрники.
За 185 років функціонування навчальний заклад про"
йшов шлях від Луганської зразкової казенної ферми до
національного аграрного університету. Як одна з важливих
свого часу ланок вищої школи та господарства Радянського
Союзу, він продовжує робити вагомий внесок у розбудову
агропромислового комплексу вже незалежної України.

This presentation edition is devoted to the Lugansk Agrarian
University, a higher education establishment which has a rich histo"
ry, a developed throughout the long period of work system of
material and technical resources, a team of highly qualified teach"
ing personnel. In different years many prominent scientists, pub"
lic, political and cultural figures have attained their degrees here,
famous agrarians have been carrying out here their research.
During its almost two"century"long history the University
has passed a way from a successful state"owned farm to a
national agrarian university. The University played an important
role in the system of the high school and economy back in the
times of Soviet Union, as well as it continued to make its
weighty contribution into development of the agrarian sector of
Ukraine after gaining its independence.
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