
Шановні колеги, викладачі, співробітники, 
випускники та студенти!

У 2011 році ми відзначили 90�річчя Луганського національного аграрно�
го університету та 185�ту річницю його діяльності як освітньої устано�
ви. Історичне коріння нашого навчального закладу сягає ХІХ сторіччя і
відкриття в 1826 році Луганської зразкової казенної сільськогосподарської
ферми — першого науково�методичного й аграрного центру в Донбасько�
му регіоні, який врахував актуальні на той час європейські освітні ново�
введення і поклав початок системній роботі в краї з популяризації
новітніх методів сільськогосподарського виробництва й опанування
прийомів роботи на землі.

Значення, роль та місце ЛНАУ в освітньому й аграрному комплексах як
Донбасу, так і всієї України, було, є і буде надзвичайно великим, тому що
землеробство — це найважливіша сфера діяльності людини, яка гар�
монізує земні й космічні ритми буття, вимагає від кожного, хто зай�
мається ним, не лише знань, а й інтуїції, терпіння, любові та розуміння
матері�Землі, дбайливого до неї ставлення, щоб вона, колиска й основа
життя людини, викохана та виплекана її руками, переходила від одного
покоління до іншого, з тисячоліття в тисячоліття. На це спрямована
діяльність викладачів, співробітників та головних дійових осіб навчально�
го процесу — студентів ЛНАУ, які переймають естафету знань і переда�
ють її своїм наступникам.



За тривалий період свого функціонування Луганський національний
аграрний університет перетворився на великий багатопрофільний універ�
ситетський центр найвищого рівня акредитації, де готують агрономів,
лісоводів, екологів, економістів за шістьома спеціальностями, інженерів�
механіків, інженерів�технологів із переробки продукції тваринництва,
будівельників, інженерів�землевпорядників, ветеринарних лікарів, інже�
нерів�технологів із технології зберігання, консервування та переробки
м’яса й молока.

Зараз до складу величезного університетського центру ЛНАУ входить
сім технікумів у Луганській і Донецькій областях, Луганський державний
обласний навчальний центр підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації кадрів АПК (м. Старобільськ), навчально�науково�виробни�
чий аграрний комплекс «Колос». Університет — єдиний аграрний вищий
навчальний заклад на Донбасі, який належить до плеяди найуспішніших
ВНЗ України сільськогосподарського профілю. Сьогодні тут навчається
понад 20 тисяч студентів.

Гордість закладу — його викладачі та співробітники. Передаючи свої
знання і досвід студентам, вони вкладають у кожного з них частинку
душі, прищеплюють любов до обраної професії. Найважливішою складо�
вою освітнього процесу є майстерність педагогів, тому всі вони прагнуть
здобути високу кваліфікацію, безперервно вдосконалюють свій про�
фесійний рівень. Адже тільки у висококваліфікованого викладача ауди�
торія завжди буде заповнена, молодь із захопленням поринатиме у світ
науки. Зараз на 51 кафедрі працює 635 педагогів та вчених, серед яких —
85 докторів наук (професорів), 298 кандидатів наук (доцентів), 28 ака�
деміків та членів�кореспондентів галузевих академій України. Багатьох
викладачів і науковців відзначено міжнародними та державними нагоро�
дами. Серед них — професори В. І. Богачов, В. С. Кочетков, Г. Д. Каци, І. Д.
Соколов, О. С. Файвусович, М. В. Брагінець, А. І. Торба й інші.

У Луганському національному аграрному університеті триває процес
інтеграції в міжнародну систему освіти й науки. Сьогодні тут навчаєть�
ся понад 1000 іноземних студентів із 28 країн світу. Ця цифра є доказом
того, що ВНЗ надає освітні послуги високої якості. Це підтверджують і
численні міжнародні нагороди та показники рейтингів.

Практична підготовка молоді є найважливішим напрямом навчальної
діяльності. В нашому освітньому закладі цьому аспекту приділяється ве�
лика увага. Спочатку студенти проходять практику на базі універси�
тетського дослідного господарства — ННВАК ЛНАУ «Колос». До госпо�
дарського комплексу Луганського аграрного належать: 3000 га орної
землі, 1000 голів великої рогатої худоби, 2000 свиней, селекційні породи
овець, племінна пасіка на 200 бджолосімей. Тут студенти знайомляться
з особливостями роботи аграріїв, здобувають професійний досвід. Надалі
вони проходять навчально�виробничу практику в кращих сільськогоспо�
дарських і переробних підприємствах України, які розташовані переважно
в Луганській і Донецькій областях. Вагому роль відіграє наступний етап —



зарубіжна практика. Щорічно студенти проходять стажування за
кордоном — у фермерських господарствах країн Східної і Західної
Європи (Польщі, Чехії, Великобританії, Ірландії, Шотландії, Швеції,
Німеччини, Нідерландів, Данії, Швейцарії, Франції та інших), а також
у США, Австралії, Новій Зеландії. Там молодь має змогу ознайомитися
із сучасними інноваційними методами роботи, перейняти позитивний
досвід.

Колектив ЛНАУ докладає максимум зусиль, аби забезпечити необ�
хідні умови для самореалізації і розкриття творчого потенціалу молоді.
Виховний процес в університеті спрямований на формування всебічно
розвиненої особистості та нового типу сучасного конкурентоспромож�
ного спеціаліста АПК — впевненого лідера, інтелектуала і патріота
своєї батьківщини. Для реалізації цих педагогічних задумів у ВНЗ діє
добре налагоджена система студентського самоврядування. Окрім цьо�
го, функціонують студентські аматорські художні колективи, які
об’єднують тисячі студентів ЛНАУ та вже здобули заслужене визнан�
ня не тільки в Донбаському регіоні й Україні, а і в багатьох державах
світу. Спортивні досягнення університету дозволяють йому бути в
авангарді регіонального студентського спортивного руху та заявляти
про себе як про важливу складову національного спорту.

Луганський національний аграрний університет упевнено крокує у
майбутнє: вже відкрито нові спеціальності, зміцнюється матеріальна
база, успішно працюють спеціалізовані ради із захисту кандидатських і
докторських дисертацій, функціонують численні наукові школи, засно�
вані знаними вченими, студенти стають призерами й переможцями
всеукраїнських і міжнародних олімпіад у різних галузях знань. Запорука
процвітання нашого навчального закладу — це його чудові студенти, які
старанно навчаються, беруть активну участь у громадському житті,
зберігають і розвивають кращі традиції та досягнення свого навчально�
го закладу, люблять його та пишаються ним.

Шановні друзі! Від усієї душі дякую вам за все, що ви зробили й роби�
те для нашого університету, за вашу самовідданість і патріотизм!
Завжди пам’ятайте про те, що видатні особистості формуються не за
допомогою гарних слів, а завдяки власній наполегливій праці. Упевнена,
що в майбутньому наші досягнення стануть ще вагомішими, а перспек�
тиви розвитку — необмеженими! Тож будемо пліч�о�пліч будувати цей
світлий, прекрасний дім — ЛНАУ — на благо Луганщини, Донбасу, нашої
квітучої України!

Усім вам доброго здоров’я, здійснення всіх починань і задумів, щастя,
добробуту і злагоди вашим родинам, нових звершень!
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