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У перші роки незалежності України інститут, як і
країна в цілому, опинився в складних умовах: різко
скоротилися фінансування й матеріально"технічне
забезпечення, уповільнилися темпи розвитку аграр"
ного комплексу.

Після перебудови, у складних умовах випробу"
вань, коли вирішувалася доля ВНЗ, у 1996 р. ректо"
ром було обрано В. Г. Ткаченко, академіка Академії
економічних наук України, академіка Академії гу"
манітарних наук Росії, академіка Міжнародної ака"
демії науки й практики організації виробництва, док"
тора економічних наук, професора, заслуженого
працівника народної освіти України. 

Дуже швидко колектив ВНЗ переборов кризу
цього нелегкого періоду. Було проведено докорінну
реконструкцію інституту, внаслідок чого значно зрос"
ла матеріально"технічна база науково"освітнього
закладу. Наприкінці 1997 р. інститут одержав ІV (ви"
щий) ступінь акредитації й статус державного аграр"
ного університету. У цей період відкрили два нових
факультети — ветеринарної медицини й техноло"
гічний із двома спеціальностями: «Технологія пере"
робки», «Зберігання й консервування молока й техно"
логія переробки, зберігання й консервування м’яса».
У 2001 р. з’явилися нові економічні спеціальності:
економіка підприємств та економічна кібернетика,
а також на вимогу часу — спеціальність із землевпо"
рядкування й кадастру. Новим змістом наповнилися
програми з підготовки висококваліфікованих фахів"
ців із традиційних спеціальностей — агрономії,
зооінженерії, механізації сільського господарства,
будівництва, обліку й аудиту, менеджменту. Універси"
тет одержав у своє розпорядження два нові нав"
чальні корпуси колишнього науково"дослідного інсти"
туту охорони ґрунтів. Тут зручно розмістилися зоо"
інженерний факультет і факультет ветеринарної
медицини, а також бібліотека агроуніверситету.
У 2002 р. указом Президента України університету
було надано статус національного.

Протягом багатьох десятиліть Луганський націо"
нальний аграрний університет залишається єдиним
вищим аграрним багатопрофільним навчальним

закладом Донбасу найвищого IV рівня акредитації,
що здійснює підготовку висококваліфікованих кад"
рів для АПК. За весь час існування у ЛНАУ підготов"
лено понад 60 тис. спеціалістів, серед яких відомі
вчені, організатори і технологи сільськогосподарсь"
кого виробництва, державні діячі, багато з них від"
значені урядовими нагородами.

Луганський національний аграрний університет є
володарем Почесної грамоти Президії Верховної Ра"
ди України, нагороджений дипломом «Золота Форту"
на» і міжнародним дипломом «Європейська якість».
ЛНАУ є багаторазовим лауреатом рейтингу «Лідер аг"
ропромислового комплексу» та почесного звання
«Лідер сучасної освіти». ЛНАУ — володар золотих,
срібних та бронзових медалей міжнародних виста"
вок «Сучасна освіта в Україні» 2008–2011 років,
а також міжнародних агропромислових виставок
«Агро» 2002–2011 років за високі показники у галу"
зях аграрної освіти, науки, інформаційного забезпе"
чення та творчості. Університет є двічі лауреатом та
володарем золотих медалей виставок «Інноватика в
освіті України» 2009 та 2010 років у номінації «Інно"
ватика у вищій освіті». ЛНАУ здобув Кришталеву Сте"
лу та Гран"прі міжнародної виставки «Сучасні нав"
чальні заклади — 2010», почесну нагороду за високі
показники за напрямом «Міжнародна діяльність» у
рейтинговому виставковому конкурсі міжнародної
виставки «Сучасні навчальні заклади — 2011». Усі ці
здобутки переконливо доводять, що ЛНАУ є одним із
найкращих аграрних вищих навчальних закладів
України.

Сьогодні в ЛНАУ навчаються понад 20 тис. сту"
дентів. Підготовка фахівців здійснюється за денною,
заочною, екстернатною та дистанційною формами
навчання за освітньо"кваліфікаційними програмами
підготовки «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» за нап"
рямами і спеціальностями: «Агрономія», «Лісове і са"
дово"паркове господарство», «Екологія», «Охорона
навколишнього природного середовища і збалансо"
ване природокористування», «Технологія виробницт"
ва і переробки продукції тваринництва», «Ветери"
нарна медицина», «Якість, стандартизація та сер"
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На засіданні І Міжнародного круглого столу з питань бджільництва

Найкращі студенти ЛНАУ на щорічній церемонії вручення сертифікатів іменних стипендій
з головою Луганської обласної ради В. М. Голенком та заступником Є. М. Лозовським
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Президент Академії педагогічних наук України В. Г. Кремень, директор Науково"методичного центру аграрної
освіти Т. Д. Іщенко на освітянській виставці біля експозиції ЛНАУ, м. Київ

Зустріч ректора В. Г. Ткаченко з батьками студентів ЛНАУ, 
громадян Нігерії



тифікація», «Годівля тварин і технології кормів», «Роз"
ведення і селекція тварин», «Конярство і кіннозавод"
ство», «Процеси, машини і обладнання агропромис"
лового виробництва», «Будівництво (промислове і
цивільне, автомобільні дороги і аеродроми)», «Гео"
дезія, картографія та землеустрій», «Харчові техно"
логії та інженерія (переробка м’яса; переробка мо"
лока)», «Облік і аудит», «Менеджмент», «Економіка
підприємства», «Економічна кібернетика», «Фінанси і
кредит», «Маркетинг». Центр післядипломної освіти
пропонує отримати другу вищу освіту.

На 53"х кафедрах свої знання та досвід переда"
ють 635 педагогів та вчених, серед яких 85 докторів
наук, професорів, 298 кандидатів наук, доцентів,
28 академіків та членів"кореспондентів галузевих
академій України. Багатьох із них відзначено міжна"
родними та державними нагородами.

Сучасна діяльність учених університету спрямова"
на на вирішення фундаментальних і прикладних
проблем у галузях землеробства, рослинництва,
овочівництва і садівництва, біології тварин і рослин,
тваринництва, ветеринарної медицини, механізації
й електрифікації сільськогосподарського виробни"
цтва, технології ремонту машин, сільськогосподарсь"
кого будівництва, технології будівельних матеріалів,
економіки сільського господарства, екології навко"
лишнього середовища й отримання екологічно чис"
тої продукції. Успішно функціонують наукові школи
економічної теорії і маркетингу, економіки і статисти"
ки, управління економікою, землеробства, генетики
і біології рослин, біології тварин, хірургії тварин,
відтворення сільськогосподарських тварин, механі"

зації виробничих процесів у тваринництві. Зокрема
ректор університету, професор В. Г. Ткаченко зроби"
ла значний внесок у розробку системи ведення аг"
ропромислового виробництва Луганської області на
період 1994–2005 pp., Програму розвитку аграрно"
го сектору області до 2011 р., розробку програми
соціально"економічного розвитку Луганської області
до 2015 р. Як голова постійної комісії обласної ради
з питання агропромислового комплексу, земельних
відносин та соціального розвитку села Валентина
Ткаченко робить значний внесок у практику розвит"
ку аграрної галузі Луганської області. 

В університеті видають збірник наукових робіт
ЛНАУ, п’ять серій якої входять у список спеціальних
видань, затверджених ВАК України. В університеті
зареєстровано 25 навчально"наукових і п’ять науково"
виробничих лабораторій, при яких діють 76 студент"
ських наукових товариств. Основною виробничою
базою наукових досліджень університету є ННВАК
ЛНАУ «Колос», що має 3 тис. га орної землі. Всі експе"
риментальні дослідження, а також виробничу апро"
бацію отриманих наукових результатів здійснюють
на дослідному полі площею 150 га.

Успішно функціонують одинадцять наукових шкіл.
В аспірантурі та докторантурі проводиться підготов"
ка науковців за 17 спеціальностями. 

Університет розвивається як великий універси"
тетський центр, що об’єднує технікуми Луганської та
Донецької областей, Луганський державний облас"
ний навчальний центр підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації кадрів АПК (м. Старобільск)
та навчально"науково"виробничий аграрний комп"
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Професор І. Д. Соколов урочисто вручає символічну залікову книжку першокурсникам



лекс ЛНАУ «Колос». До структури університету вхо"
дять: дев’ять факультетів; Центр післядипломної і
міжнародної освіти; Центр заочної та дистанційної
освіти; Центр інформаційних технологій; підготовче
відділення для іноземних громадян; підготовче від"
ділення доуніверситетської підготовки; аспірантура;
30 науково"дослідних лабораторій; департамент
ринку праці та міжнародного співробітництва; нав"
чально"науково"виробничий аграрний комплекс
ЛНАУ «Колос»; інформаційно"просвітницький центр;
студія поглибленого вивчення іноземних мов
«Діалог»; видавництво тощо.

До послуг студентів: шість навчально"лаборатор"
них корпусів, вісім гуртожитків, навчально"виробничі
майстерні, лабораторії, комп’ютерні центри та класи,
автомобільні парки, Палац культури студентів, бібліо"
тека, їдальні, буфети, кафе, санаторій"профілакторій,
оздоровчий пункт, спортивний комплекс із двома
стадіонами та оздоровчо"спортивні бази відпочинку. 

В університеті велику увагу приділяють духовному
розвитку студентів, естетичному вихованню, підвищен"
ню культурного рівня. Центром культури є Палац сту"
дентів, де творчо працюють хорові, танцювальні колек"
тиви, фольклорні й музичні ансамблі народної і сучасної

музики, студентський театр, команди КВН тощо. Окрім
цього, ЛНАУ культивує здоровий спосіб життя своїх
вихованців. Студенти"спортсмени беруть участь у зма"
ганнях різного рангу: від чемпіонатів України до Олім"
пійських ігор. Сьогодні університет — один із лідерів з
одинадцяти видів спорту серед вищих навчальних зак"
ладів Міністерства аграрної політики та продовольства
України. Так студенти ЛНАУ отримують не лише фунда"
ментальні знання за обраною спеціальністю, а й різно"
бічно та гармонійно розвиваються.

Луганський національний аграрний університет
постійно проводить низку заходів щодо інтеграції в
міжнародну систему освіти й науки. В ЛНАУ навчаєть"
ся молодь із 28 країн світу: Сирії, Марокко, Йорданії,
Нігерії, Китаю та ін. Студенти ВНЗ проходять практику
в США, Великобританії, Данії, Ірландії, Австрії, Німеч"
чині, Польщі, Франції, Чехії, Швеції, Швейцарії та ін.

Луганський національний аграрний університет —
центр сучасної наукової думки та новітніх методів
навчання, цікавого студентського життя, де кожен
має можливість не лише отримати якісну вищу освіту,
а й творчо проявити свої найкращі прагнення, набу"
ти безцінний досвід і стати висококваліфікованим
фахівцем.
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Делегація кращих студентів ЛНАУ на зльоті іменних стипендіатів
та відмінників навчання «Лідери АПК ХХІ століття», м. Одеса

Африканські студенти під час зустрічі з Героєм України,
директором ПАТ «Луганський м’ясокомбінат» Т. І. Молчановою






