СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ
УНІВЕРСИТЕТУ

Л У Г А Н С Ь К И Й Н А Ц І О Н А Л Ь Н И Й А Г РА Р Н И Й У Н І В Е Р С И Т Е Т

НАВЧАЛЬНА ЧАСТИНА
Із дня заснування університету почалася історія йо
го навчальної частини. У жовтні 1921 р. у Сільськогос
подарському технікумі ім. К. А. Тімірязєва була створе
на навчальна (академічна) частина, якою завідував
М. К. Конаков, заступник директора технікуму та завіду
вач кафедри ґрунтознавства й агрохімії. Спочатку до
обов’язків працівників навчальної частини входили
розробка правил внутрішнього розпорядку, розселен
ня студентів і викладачів, забезпечення кабінетів і ла
бораторій обладнанням, спеціальною літературою,
контроль за якістю проведення лекцій, лабораторно
практичних занять, виробничого навчання студентів,
виконання виробничонавчальних планів і програм.
У довоєнний і післявоєнний час вагомий внесок
в організацію навчального процесу, методичного та ма
теріальнотехнічного оснащення кафедр зробили керів
ники навчальної частини: М. К. Конаков, С. С. Зімін,
М. Д. Рижутін, В. Г. Скороход, П. І. Луцький, Д. С. Пархо
менко, М. А. Козуляєв, С. К. Кравченко, Н. П. Лубовський,
Л. А. Долгіх. Професори В. Г. Скороход, П. І. Луцький і до
цент С. К. Кравченко в різний час очолювали цей ВНЗ.

З 60х років XX ст. начальниками навчальної час
тини були: М. Ф. Шевцов, О. М. Цупкін, М. А. Зубцова,
В. О. Ковальова, С. Ф. Вольвак.
У 2011 р. її очолив доцент А. М. Брюховецький. До
складу навчальної частини входять навчальний відділ із
секторами диспетчерської служби і статистичної інфор
мації та звітності, методичний відділ і відділ практики;
це один із головних структурних підрозділів університету,
за допомогою якого проводиться освітня діяльність,
здійснюється керівництво і контроль навчальної та мето
дичної роботи факультетів і кафедр, впроваджується кре
дитномодульна система організації навчального проце
су з метою підвищення якості вищої освіти й адаптації
навчального процесу в університеті до норм, стандартів і
керівних принципів Європейського простору вищої
освіти зі збереженням досягнень, традицій і національ
них особливостей української вищої школи.
Зараз тут працюють: А. М. Брюховецький, В. Ю. Дуда,
Я. В. Калашнікова, М. В. Голдобіна, А. В. Бєлецька,
О. С. Попова, З. В. Ткаченко, О. І. Микитюк, М. П. Васи
ленко.

ЦЕНТР ЗАОЧНОЇ
ТА ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ
Історія заочної освіти в ЛНАУ почалася у 1945 р.,
коли на двох факультетах — рільничому і плодоово
чевому, було організовано заочне відділення, розра
ховане на невелику кількість студентівзаочників
агрономічного профілю. Метою його діяльності було
залучення спеціалістів сільського господарства Дон
басу до здобуття вищої освіти, сприяння підвищенню
їх професійної кваліфікації. У 1956 р. заочне відді
лення перетворено на заочний факультет.
Велику роль в організації факультету зіграв до
цент М. М. Федоров. Він був і першим деканом. Потім
факультет очолювали І. І. Малихін, А. Я. Торяник, В. Г. Ос
тапенко, В. М. Попов. З 1961 р. у зв’язку з відкриттям
нових факультетів стаціонару розширювали межі
підготовки студентівзаочників.
Із 2006 р. фахівців за більшістю базовими спеціаль
ностями готує самостійний структурний підрозділ
ЛНАУ — центр заочної та дистанційної освіти, який очо
лює проректор, доцент В. В. Суховерхий.
Заняття у центрі проводять д. е. н., проф., академік,
ректор університету В. Г. Ткаченко, доктори наук, профе
сори — М. В. Брагінець, М. І. Драніщев, А. Н. Дрюків,

Г. Д. Каци, В. С. Кочетков, Л. І. Леві, І. Д. Соколов,
А. І. Торба, О. С. Файвусович, багато досвідчених кан
дидатів наук, доцентів. Забезпечують навчальний
процес методисти з вищою освітою і багаторічним
досвідом роботи: О. А. Осадча, Є. К. Муштай, О. В. Во
роніна, М. І. Зубковська, О. В. Шерстюк; секретарі:
Н. В. Бєлікова, Г. В. Петренко.
Сьогодні центр здійснює трирівневу підготовку
фахівців з одержанням дипломів освітньокваліфі
каційних рівнів «бакалавр», «спеціаліст» і «магістр» за
спеціальностями: «Агрономія», «Облік і аудит», «Мене
джмент», «Механізація сільського господарства»,
«Технологія виробництва й переробки продукції тва
ринництва», «Промислове та цивільне будівництво»,
«Технологія зберігання, консервування й переробки
м’яса», «Технологія зберігання, консервування і пе
реробки молока», «Землевпорядкування та кадастр»,
«Автомобільні шляхи й аеродроми», «Економіка
підприємств», «Економічна кібернетика», «Фінанси і
кредит», «Екологія та захист навколишнього середо
вища», «Лісове і садовопаркове господарство».
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Колектив навчальної частини

Колектив центру заочної та дистанційної освіти
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ЦЕНТР ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
ОСВІТИ

Історія центру післядипломної освіти почалася зі
створення у 1965 р. при Луганському сільськогоспо
дарському інституті факультету підвищення кваліфіка
ції. Його першим деканом був В. Ф. Брехуненко, впро
довж десятиріччя очолював В. В. Змійов. Найбільший
внесок у роботу і розвиток факультету зробив про
фесор Ю. Ф. Наумов, який був проректором майже
30 років (з березня 1976 р. до липня 2005 р.).
26 лютого 2002 р. Указом Президента України
№ 178 вищому навчальному закладу було присвоєно
статус національного аграрного університету, а фа
культету підвищення кваліфікації — центру післядип
ломної освіти. З вересня 2005 р. проректором є
к. т. н., доцент О. М. Рязанов.
Центр післядипломної освіти є структурним
підрозділом ЛНАУ, який надає можливість постійно
підвищувати професійний рівень громадян шляхом
поглиблення, розширення і оновлення фахових знань.
У центрі проводиться перепідготовка кадрів з отри
манням другої вищої освіти за базовими спеціальнос
тями на основі раніше здобутої вищої освіти, пере
підготовки за направленням Державного центру зай
нятості, надаються послуги з підвищення кваліфікації
керівних кадрів і фахівців АПК.
Центр післядипломної освіти використовує нав
чальноматеріальну базу ВНЗ, до якої входить шість
навчальних корпусів, навчальновиробнича майстер
ня, лабораторії обчислювальної техніки, 15 класів
ЕОМ, редакційновидавничий центр. Слухачі мають
можливість отримати глибокі знання про використан
ня досягнень науковотехнічного прогресу не тільки
на лекціях, а й на виїзних заняттях у філіях кафедр на
виробництві.
Організація навчального процесу в центрі після
дипломної освіти проводиться відповідно до Закону
України «Про вищу освіту», а також ліцензій Міністер
ства освіти і науки, молоді та спорту України й узгод
ження з науковометодичним центром аграрної
освіти Міністерства аграрної політики та продоволь
ства України. Вони надають право проводити нав

чальну діяльність, пов’язану з одержанням освіти на
рівні кваліфікаційних вимог із перепідготовки
фахівців і підвищення кваліфікації керівників та
спеціалістів.
У центрі післядипломної освіти організатори і тех
нологи виробництва сільськогосподарської продукції
здобувають знання раціонального ведення виробни
цтва в умовах ринку, вивчаючи об’єктивні закони
ринкової економіки та досвід ефективного агробізне
су в усіх його сферах.
У навчальному процесі беруть участь провідні
вчені університету, Луганського інституту агропро
мислового комплексу, висококваліфіковані фахівці
Луганського обласного управління сільського госпо
дарства і продовольства, кращі підприємці та бізнес
мени. Перед слухачами також виступають керівники
облдержадміністрації, податкової адміністрації, то
варної біржі, банків, які обслуговують підприємства
і організації, правових органів.
Серед викладачів — п’ятеро академіків, членів
кореспондентів Академії економічних наук України й
Української академії аграрних наук, 13 докторів наук,
професорів, 70 кандидатів наук, доцентів. Це, зокре
ма, академіки, доктори наук, професори: В. Г. Тка
ченко, І. Д. Соколов, В. І. Богачов, В. М. Гончаров,
А. В. Кочетков, М. І. Драніщев, Г. Д. Каци, П. П. Мати
чак, Т. П. Головченко, А. І. Денисенко, М. М. Шевчен
ко, О. М. Рязанов, В. А. Рязанова, О. М. Германенко.
Викладають також спеціалісти І категорії — З. П. Соко
ленко і Л. Д. Бордюгова.
Навчальна, науковометодична й організаційна
робота в центрі післядипломної освіти ЛНАУ спрямо
вана на забезпечення дотримання положень дер
жавної політики у сфері аграрної освіти, що стосуєть
ся задоволення потреб у підвищенні кваліфікації
кадрів АПК та підготовки в умовах ринкової еко
номіки науковометодичного забезпечення і методів
навчання, узагальнення та поширення вітчизняного
й зарубіжного педагогічного досвіду у сфері після
дипломної освіти.
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ПРИЙМАЛЬНА
КОМІСІЯ

У всіх абітурієнтів знайомство з Луганським
національним аграрним університетом починається із
зустрічі з працівниками приймальної комісії, які не
суть велику відповідальність за майбутнє навчального
закладу.
Тут працюють досвідчені спеціалісти: В. І. Шепеть
ко, Л. А. Попова, Т. І. Семіглазова. Відповідальний сек
ретар приймальної комісії — В. В. Суховерхий, його

заступники — А. М. Щеглова, Ю. М. Бабак. Від рівня
їхнього професіоналізму, вміння зацікавити молодь
спеціальностями, які можна опанувати у ВНЗ, доступ
но розповісти про умови прийому, злагоджено орга
нізувати і провести вступний процес залежить не ли
ше подальший розвиток університету, а й визначення
долі кожного, хто побажав отримати професію аграр
ного профілю.

Колектив приймальної комісії
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МІЖНАРОДНЕ
СПІВРОБІТНИЦТВО

ЛНАУ — відомий міжнародний центр аграрної освіти,
де навчаються представники багатьох країн і континен
тів, які одержують не лише глибокі, системні знання, а й
залишаються вдячними Луганській землі за її красу, її лю
дям — за гостинність, щедрість душі, інтернаціоналізм,
відкритість до представників інших культур і народів.
Розвиток міжнародної співпраці університету є
одним із пріоритетних напрямів роботи ректорату,

спрямованого на посилення процесу інтеграції до
світового освітянського простору, зміцнення співпра
ці з профільними навчальними закладами та науко
вими установами країн близького й далекого зару
біжжя, участь у програмах науковопедагогічних
обмінів, організацію навчальновиробничих практик
студентів за кордоном, налагодження культурних
зв’язків.

Колектив центру післядипломної освіти та міжнародних зв’язків і департаменту ринку праці
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Для координації міжнародної освітньонаукової
співпраці університету організовано міжнародну служ
бу, яку очолює проректор із міжнародних зв’язків та
післядипломної освіти Рязанов Олександр Миколайо
вич. До її складу входить департамент міжнародного
співробітництва та ринку праці, деканат, який працює
з іноземними студентами, паспортновізовий відділ,
підготовче відділення, кафедра мовної підготовки іно
земних громадян та студія сучасних європейських мов
«Діалог».
Щороку міцнішають та розширюються творчі зв’яз
ки університету із закордонними ВНЗ та науковими
установами. Університет співпрацює із 33 зарубіжни
ми вишами, НДІ та іншими установами США, Велико
британії, Німеччини, Угорщини, Бельгії, Швеції, Сирії,
Чехії, Росії, Білорусі, Болгарії, Словаччини, Китаю.

навчалося понад 1000 осіб із 28 країн світу (на
приклад, аспіранти та стажери), зокрема з країн
СНД, Близького Сходу, Африки, Центральної Азії та
інших регіонів світу. Понад 1000 слухачівіноземців
закінчили підготовче відділення для іноземних
громадян. Їхню підготовку здійснювали за чотирма
напрямами: медикобіологічним, інженернотехніч
ним, економічним і гуманітарним. Підготовче відді
лення для іноземних громадян очолює Кухтіна Яна
Валеріївна.
Адміністрацією університету та працівниками депар
таменту міжнародного співробітництва проведено чи
малу роботу задля розширення географії країн та вдос
коналення якості відбору слухачів підготовчого відділен
ня для іноземних громадян. Університет презентовано в
Нігерії, В’єтнамі, Сирії, Йорданії, Демократичній Рес
публіці Конго, КНР, КостаРиці та Кенії.

ПІДГОТОВЧЕ ВІДДІЛЕННЯ
ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН

МОВНА СТУДІЯ «ДІАЛОГ»

Одним із важливих напрямів міжнародної діяль
ності університету є підготовка фахівців для інозем
них країн. Загалом за останні роки в Університеті

Для забезпечення необхідної лінгвістичної підго
товки студентів, що виїжджають на закордонні прак
тики, та працівників Університету, які планують стажу
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Колектив паспортновізового відділу

Колектив деканату
з роботи з іноземними студентами

вання за кордоном, у структурі університету функціо
нує студія сучасних європейських мов «Діалог». Нав
чання здійснюється за десятьма програмами залеж
но від мови та базового рівня володіння нею. За роки
свого існування студія підготувала близько 1200 сту
дентів та викладачів.

США, Швеції, Голландії, Канади, Австралії, Нової
Зеландії, Туреччини. Загальна кількість студентів
різних факультетів, які пройшли виробничу практику
або стажування за кордоном протягом останніх п’яти
років, перевищує 2000 осіб. Начальник відділу прак
тик і стажувань за кордоном — Половинчак Ольга
Василівна.

ПАСПОРТНОВІЗОВИЙ ВІДДІЛ
Процес паспортновізової підтримки іноземних
студентів забезпечує паспортновізовий відділ депар
таменту міжнародного співробітництва та ринку праці
Луганського НАУ, який відповідає за проведення
реєстрації іноземних студентів на території Луганська
та Луганської області.
Паспортновізовий відділ співпрацює з Держав
ною прикордонною службою України, Міністерством
внутрішніх справ України та Міністерством закордон
них справ України. Начальник паспортновізового
відділу — Комков Валерій Львович.

ВІДДІЛ ПРАКТИК ТА СТАЖУВАНЬ
ЗА КОРДОНОМ
Протягом останніх років відділом закордонних
стажувань спільно з деканатами факультетів забез
печено проходження навчальновиробничих практик
студентів на сільськогосподарських підприємствах
Данії, Ірландії, Швейцарії, Німеччини, Франції, Польщі,

ДЕКАНАТ ІЗ РОБОТИ З ІНОЗЕМНИМИ
СТУДЕНТАМИ
Із 2004 року працює Деканат по роботі з іноземни
ми студентами, який допомагає іноземним абітурієн
там і студентам Луганського НАУ.
Основними завданнями і функціями цього підроз
ділу є забезпечення спільно з іншими підрозділами
університету підготовки висококваліфікованих фахівців
для інших країн, оформлення і ведення документації,
яка стосується процесу навчання іноземних громадян,
прийом і розселення іноземних студентів, організація
побуту, контроль за дотриманням правил внутрішнього
розпорядку проживання і навчання в університеті, про
ведення виховної роботи, організація культурного
дозвілля.
Керує деканатом по роботі з іноземними студента
ми кандидат економічних наук, доцент кафедри агро
бізнесу і управління соціальноекономічними систе
мами ОрловаКурилова Ольга Володимирівна.
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ДЕПАРТАМЕНТ РИНКУ ПРАЦІ
5 квітня 2005 року для вирішення питань працев
лаштування сформовано департамент ринку праці, який
очолює кандидат технічних наук, доцент Рязанова
Вікторія Альбертівна.
Основним завданням департаменту є:
– сприяння працевлаштуванню молодих фахів
ців — випускників університету — з метою гарантова
ного надання їм першого робочого місця;
– надання студентам старших курсів і випускникам
інформаційної допомоги під час самостійного пошуку
роботи;
– налагодження ділових контактів з обласним і
міським центрами зайнятості, організаціями, підпри
ємствами, установами, які є потенційними роботодав
цями;
– проведення організаційної та консультаційної
роботи зі студентами з питань складання резюме, про
ходження співбесіди під час пошуку роботи, оформ
лення документів тощо;
– створення банку робочих місць в аграрному сек
торі, який формується на основі заявок підприємств,
що мають кадрову потребу у фахівцях відповідної
кваліфікації;
– організація розподілу робочих місць, працевлаш
тування випускників усіх спеціальностей університету,
які навчаються на бюджетній і контрактній основах.
З питань працевлаштування і практичної підготовки
студентів Луганський НАУ співпрацює з великими аг
рофірмами і підприємствами з переробки сільськогоспо
дарської продукції Луганської, Київської, Донецької, Пол
тавської, Харківської областей України, Кантемирівсько
го і Міллеровського районів Ростовської області Російсь
кої Федерації, зокрема з ТОВСП «Нібулон», ВАТ «Ми
ронівський хлібопродукт», ПАТ «Геркулес», ДП «Агрофірма
«Шахтар», Агрохолдингом «Мрія», ЗАТ «АПК Інвест», ТОВ

«Сади України», Асоціацією «Алуштинський молокозавод»,
ТОВ «Біг», ТОВ «Глобинський м’ясокомбінат», ЗАТ «Лу
ганський м’ясокомбінат», ВАТ «Міллерівський м’ясо
комбінат» та ін. З метою знайомства з умовами праці на
першому робочому місці департамент працевлаштуван
ня організовує екскурсії на підприємства.
Партнерами університету у вирішенні проблем із
працевлаштування є Головне управління агропро
мислового розвитку, управління ветеринарної меди
цини та управління капітального будівництва Лу
ганської обласної державної адміністрації, уп
равління праці та зайнятості населення Головного
управління праці та соціального захисту населення
Луганської обласної державної адміністрації, Луган
ська державна регіональна лабораторія ветеринар
ної медицини, управління Держкомзему в Лугансь
кій області, Луганське обласне управління лісового
та мисливського господарства, Служба автомобіль
них шляхів України в Луганській області, Державна
інспекція з карантину рослин у Луганській області,
Луганський обласний молодіжний центр праці,
Луганський обласний та міський центри зайнятості,
управління ветеринарної медицини Донецької
обласної державної адміністрації.
Щорічно для студентів випускних курсів усіх
спеціальностей Луганський НАУ спільно з обласним
центром зайнятості проводить Міжрегіональний яр
марок вакансій «Пошук роботи — початок кар’єри»,
метою якого є надання випускникам першого робо
чого місця. З року в рік кількість підприємств, які
беруть участь в ярмарку вакансій, зростає. У 2011
році вакансії випускникам ЛНАУ надали більше 100
підприємств, адже вони добре зарекомендували
себе в аграрному секторі не лише Донбасу, а й усієї
України.

Колектив департаменту міжнародного співробітництва та ринку праці
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БІБЛІОТЕКА

Ми служимо людям у світському храмі,
І совість сторіччя пронизує нас,
А мудрість і правда розтоплять і камінь.
Все — людям, життю і ніщо про запас!
Ці віршовані рядки є своєрідним гімном у повсякден
ній праці бібліотекарів — людей, котрі присвятили своє
життя популяризації, утвердженню та збереженню книги.
Історія бібліотеки розпочалася одночасно з історією
університету — в 1921 р. Першим керівником бібліоте
ки була А. П. ДикаКовальова. Протягом 1933–1970 рр.
її очолював Д. С. Пархоменко, який зробив значний вне
сок у розвиток закладу.
У ті часи фонди бібліотеки були невеликими. В 40ві
(довоєнні) роки книжковий фонд налічував близько
42 тис. примірників. Бібліотека обслуговувала всього
667 читачів. А в 1946 р. фонд бібліотеки складав лише
30 тис. примірників.
У післявоєнні роки книжковий фонд почав активно
поповнюватися новими надходженнями. Динамічний
розвиток інституту, поява нових спеціальностей, збіль
шення з року в рік набору студентів позитивно вплину
ли на розвиток бібліотеки — розширювалася інфор
маційна база, зростав книжковий фонд, змінювалася
тематика комплектування відповідно до потреб нав
чального процесу, зростала кількість читачів, покращу
вався рівень обслуговування.
З 1970 до 1978 р. бібліотекою завідувала В. В. Ши
хова. Під її керівництвом зроблено реорганізацію ката
логів і рекласифікацію фондів бібліотеки за таблицями
УДК, а також проведено перевірку всього фонду. Протя
гом цього періоду значно зріс штат, завдяки чому було
відкрито відділи комплектування й наукової обробки
літератури, довідковоінформаційний відділ із сектором
науковотехнічної інформації, який здійснював обслуго
вування науковців ВНЗ у режимах ВРІ, ДОК, ТОК. Актив
но працювали міжбібліотечний і заочний абонементи.
На замовлення студентів заочного відділення бібліотека
надсилала літературу поштою. У 1979 р. фонд налічував
337 тис. примірників.
Протягом 1979–1985 рр. бібліотеку очолювала
Н. М. Дубровська.

У ці роки тут працювали ветерани бібліотечної спра
ви ВНЗ: А. І. Пермінова, О. Я. Яковлєва, А. М. Бедрик,
І. Е. Гонцарчик, В. Н. Колчева, І. В. Лапко, Л. О. Клещев
нікова, О. М. Філімонова.
У 1983 р. бібліотека стала методичним центром для
сільськогосподарських бібліотек Луганщини.
Із квітня 1985 р. і до сьогодні колектив бібліотеки
очолює В. М. Фесечко. Останнім часом у бібліотеці
університету відбулося багато змін і знаменних подій.
Новим переломним етапом у діяльності закладу став
1998 р. У цьому році завдяки ректорові університету,
професору В. Г. Ткаченко бібліотека отримала нове
приміщення.
Сьогодні бібліотека — це важливий інформаційний і
культурний центр університету, який забезпечує бібліо
течнобібліографічне та інформаційне обслуговування
навчального, наукового і виховного процесів універси
тету. В структурі бібліотеки: відділи обслуговування та
книгосховища, комплектування і наукової обробки літе
ратури, інформаційнобібліографічний, науковомето
дичної та культурнопросвітницької роботи, сектор авто
матизації і впровадження новітніх технологій.
Сучасний фонд бібліотеки є багатогалузевим,
загальна кількість становить близько 415 тис. томів
українською, російською, англійською та іншими мова
ми. Серед них: 350 тис. книг, 65 тис. періодичних видань,
30 тис. спеціальних видань, авторефератів дисертацій,
19 тис. примірників художньої літератури, видання на
електронних носіях тощо. Є обмінний фонд.
У бібліотеці зберігають цінні видання. Нині виявлено
400 таких примірників, наприклад, «Очерки русской
исторіи въ памятниках быта: сочиненіе» П. Польового
(1879–1980), «Полная энциклопедія русского сельскаго
хозяйства и соприкасающихся съ нимъ наукъ» (т. 1–12,
1900–1912, обидва — СанктПетербург).
Книгозбірня щороку одержує близько 6–10 тис.
примірників нових документів, передплачує понад
130 назв періодичних видань України та Росії.
Щоб допомогти студентам у навчальному і науковому
процесах, складають біобібліографічні покажчики ви
датних учених університету, бібліографічні покажчики та
інформаційні списки літератури за профілем навчального
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закладу, створюється бібліографія праць учених ВНЗ,
видаються інформаційні бюлетені нових надходжень.
Крім того, здійснюється інформаційне обслуговування
керівництва університету з проблем вищої школи.
Для адаптації студентівпершокурсників до навчаль
ного процесу ВНЗ працівники бібліотеки навчають їх
основам бібліотечнобібліографічних знань, інформацій
ного пошуку, навичкам роботи із книгою, методики
написання рефератів, використання інформаційних
ресурсів тощо. Із цією метою на всіх факультетах чита
ють лекції і проводять практичні заняття.
З усіх напрямів обслуговування користувачів
бібліотека активно співпрацює з деканатами, кафедра
ми університету, радою з виховної роботи.
Сьогодні книгозбірня ЛНАУ — це 415 тис. одиниць
фонду; 25 тис. користувачів; 290 тис. відвідувань за рік;
650 тис. виданих документів щороку; 14 тис. бібліогра
фічних довідок та консультацій.
Заклад щорічно проводить комплекс тематичних
книжкових виставок на допомогу навчальному проце
су студентів. Усього бібліотека організовує понад
100 книжкових виставок і тематичних переглядів літе
ратури. У стінах літературної вітальні проводять бесіди,
виховні години, поетичні й літературні читання, зустрічі
з цікавими людьми, поетами — викладачами універ
ситету, тематичні лекціїогляди літератури, диспути, ве
чори тощо.
Щорічно бібліотека проводить понад 150 масових
гуманістичних заходів, зорієнтованих на особисте
вдосконалення і різнобічний розвиток студента. Очолює
цю роботу провідний бібліотекар І. С. Нехаєва.

З 2000 р. починається автоматизація бібліотеки:
було встановлено три перших комп’ютери та започатко
вано електронний каталог.
У 2001 р. організовано електронний читальний зал,
у якому встановлено 12 комп’ютерів, створено локаль
ну комп’ютерну мережу, організовано сектор автомати
зації і впровадження новітніх інформаційних технологій.
Із 2006 р. розпочали ретроспективне введення актив
ної частини фонду в ЕК.
Ентузіастами і першопрохідцями новітніх інформацій
них технологій стали головний бібліотекар Г. Й. Ковален
ко, завідувач довідковобібліографічного відділу Л. Ф. Ве
лика, бібліограф Н. А. Ріблова (завідувач відділу).
Зараз комп’ютерна мережа бібліотеки об’єднує
15 персональних комп’ютерів, підключених до Iнтернету.
Електронний каталог налічує понад 100 тис. записів.
До послуг читачів — десять баз даних: «База книг і періо
дичних видань», «Наукові праці вчених ЛНАУ», «Цінні та
рідкісні видання», «Навчальнометодичні посібники викла
дачів ЛНАУ в електронному вигляді», «Навчальні програ
ми в електронному вигляді», «Ретрокаталог праць вчених
ЛНАУ», «База даних дисертацій», «Ретрокаталог книжко
вого фонду», «Повнотекстові БД».
Науковометодичний відділ бібліотеки, який уже
багато років очолює Н. М. Ткачова, організовує
методичний супровід роботи всіх відділів і підрозділів
книгозбірні, а також проводить комплекс заходів
із підвищення кваліфікації бібліотечних працівників.
У бібліотеці створена і працює методична рада,
до складу якої входять завідувачі відділами і провідні
фахівці бібліотеки.
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Читальна зала бібліотеки
Методичний відділ здійснює координаційну роботу
в межах об’єднання сільськогосподарських бібліотек
Луганщини, започаткованого у 1983 р.
У 2002 р. спільним наказом міністра аграрної
політики України та президента УААН книгозбірня
ЛНАУ офіційно визнана Головною бібліотекою тери
торіального об’єднання, координаційним та організа
ційнометодичним центром для сільськогосподарських
бібліотек Луганської області. До складу об’єднання
входять бібліотеки ЛНАУ, ВП «Політехнічний коледж
ЛНАУ», ВП «Старобільський технікум ЛНАУ», ВП «Сло
в’яносербський технікум ЛНАУ», Луганського інституту
агропромислового виробництва.
Бібліотека ЛНАУ як методичний центр організовує
наради, круглі столи, семінари, школи з підвищення
фахового рівня бібліотечних працівників об’єднання,
надає методичну допомогу з усіх напрямів бібліотечної
діяльності, аналізує роботу сільськогосподарських
бібліотек, звітує перед ДНСГБ НААН.
Співпраця сільськогосподарських бібліотек Луган
щини значно сприяє розвитку аграрної науки, виробни
цтва і підготовки фахівців для цієї галузі. Адже саме во
ни зараз найповніше укомплектовані сільськогоспо
дарською та іншою літературою, конче потрібною
працівникам аграрного сектору для підвищення їх про
фесійного рівня та вирішення виробничих завдань.
Успіхи бібліотеки — заслуга дружнього, працьови
того колективу, який зберігає і примножує традиції по
передників. Нині тут працює 41 особа. Серед них чима
ло самовідданих ентузіастів, справжніх знавців книг,
багато ветеранів цієї справи. Свій великий досвід і

знання вони передають молодій зміні. Це передусім
завідувачі відділами Н. М. Ткачова, В. Ф. Усенко,
Н. А. Ріблова, головні бібліотекарі О. М. Ярковенко,
Л. О. Івлєва, провідні бібліотекарі Т. Т. Гаврилова,
Г. І. Лущенко, Н. Ю. Ксенофонтова, бібліотекарі І кате
горії Н. А. Микитюк, Л. І. Колесник, Н. В. Овчаренко,
завідувачі секторами Л. А. Посохова, Л. Я. Стрілець,
Н. Ф. Башкірова, О. О. Зємцова.
Сьогодні поруч із ветеранами працює енергійна,
талановита, ініціативна молодь, яка своєю цілеспря
мованістю, завзятістю та традиціями успішно крокує
вперед. Серед них: завідувач відділу О. П. Сокирка, го
ловний бібліотекар Г. Й. Коваленко, провідні бібліоте
карі І. С. Нєхаєва, І. В. Синєгубка, В. Ю. Гладкова,
Т. В. Сєріщєва, бібліограф І категорії А. О. Кадуріна,
бібліотекар ІІ категорії С. С. Сергієнко, бібліотекар
С. В. Краінова та інші.
Своє майбутнє колектив бібліотеки пов’язує із по
дальшим впровадженням новітніх інформаційних техно
логій та повною автоматизацією усіх бібліотечнобібліог
рафічних процесів. Зараз продовжується створення
електронної бібліотеки, формування фонду електронних
носіїв інформації, участь у корпоративній діяльності
бібліотек регіону і сільськогосподарських книгозбірень
України.
Протягом своєї 90річної історії бібліотека пройшла
шлях від маленької установи до сучасного інфор
маційного та культурного центру університету. Вона
увійшла в ХХІ ст. із великим практичним досвідом, зав
дяки якому вдається поєднати традиційні та новітні
інформаційні технології.
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ГАЗЕТА «НИВА»
Газету «Нива» в Луганському сільськогосподарському
університеті почали видавати в жовтні 1970 р.
Якість та інтелектуальний рівень університетсь
кого часопису забезпечує висококваліфікований
кадровий склад редакції. З дня заснування видан
ня в ньому працює Галина Іванівна Миколенко, яка
впродовж 38 років обіймала посаду головного ре
дактора. До сьогодні вона працює зі студентами —
слухачами відділення журналістики факультету гро
мадських професій ЛНАУ.
Останні три роки головним редактором видання є Юлія
Володимирівна Сабаєва, яка в 2009 р., вже працюючи на
цій посаді, стала переможцем конкурсу «Молода людина
Луганщини» в номінації «Молодий журналіст року».
Помітно позначився на якості видання прихід до ре
дакції коректора Олени Миколаївни Ночовної, досвідче
ного й грамотного фахівця.
Понад 20 років із «Нивою» співпрацює фотограф
ЛНАУ Ігор Петрович Одинцов, який навчає тонкощам
ремесла фотокореспондента й фотохудожника студентів
факультету громадських професій.
Університетська «Нива» неодноразово отримувала
винагороди на молодіжних журналістських конкур
сах. У 1983 р. видання стало дипломантом ІІІ Все

Миколенко
Галина Іванівна
Головний редактор
у 1970–2009 рр.

українського конкурсу студентських малотиражних
газет, у 2007 р. — призером Луганського фестивалю
молодіжних газет.
У листопаді 2008 року видання оновило свій формат.
А вже 2010 року газета взяла участь у IX Відкритому
фестивалі дитячих та молодіжних ЗМІ України в Донбасі
«Жми на RECord!», який проходив у селищі Юр’ївка До
нецької області. Колектив часопису був нагороджений
дипломом за найкращий матеріал до свята, а також на
був у цьому заході неоціненного професійного досвіду.
У грудні того ж року «Нива» взяла участь у VI Все
українській виставці газетних видань молоді «Молодіжний
акцент», традиційно організовуваній у м. Запоріжжі моло
діжною організацією «Пресцентр «Акцент». У рамках
виставки відбувся конкурс видань, за результатами якого
«Нива» посіла друге місце в номінації «Студентська пре
са України». Головний редактор газети — Ю. Сабаєва —
отримала почесну відзнаку за вагомий внесок у розви
ток юнкорівського руху України та виховання соціально
громадянської позиції молоді.
Запорукою успіху видання є активна участь у його
створенні студентів, які є авторами нових цікавих ідей,
журналістських експериментів й оригінальних поетич
них творів.

Сабаєва
Юлія Володимирівна
Головний редактор

Ночовна
Олена Миколаївна
Коректор
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ВІДДІЛ ДОУНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ
ПІДГОТОВКИ
Одним з ефективних шляхів підвищення якості ви
щої освіти є використання різноманітних форм до
вузівської підготовки, основні концептуальні положен
ня якої передбачають диференціацію змісту освіти в
контексті розвитку пізнавальних інтересів і здібностей
майбутніх студентів, професійну самореалізацію осо
бистості через профілізацію, а також створення опти
мальних умов для фахового спрямування особистості.
Враховуючи сучасні вимоги до рівня професійної
компетентності працівників, університет послідовно
та планомірно координує свої дії. З цією метою в
ЛНАУ створено підготовчі курси, які функціонують
уже кілька десятиліть.
Як структурний підрозділ відділ довузівської
підготовки громадян України до вступу у вищі нав
чальні заклади створено в 2005 році. Нині його очо
лює Л. М. Блудова, викладачметодист, спеціаліст ви
щої категорії.
Найважливішим завданням відділення є систем
на довузівська підготовка, зорієнтована на відбір
і підготовку до вступу в університет здібної, талано
витої молоді, яка бажає спрямувати свою фахову
діяльність в аграрному секторі. Підготовче відділен
ня функціонує відповідно до Закону України «Про ви
щу освіту», наказів й інструктивних документів
Міністерства освіти і науки України, Статуту Лугансь
кого національного аграрного університету, Кон
цепції розвитку університету, відповідних рішень
Вченої ради та наказів ректора університету.
Головна мета довузівської підготовки — оптимі
зація зв’язків між інтересами, здібностями, можли

востями особистості, різноманітними видами про
фесійної діяльності та попитом на них на ринку праці
Східного регіону.
Основними напрямами діяльності підготовчого
відділення є:
– якісна підготовка до вступу в університет та
зовнішнього незалежного оцінювання з дисциплін,
які визначено Правилами прийому;
– встановлення контактів і зв’язків, налагоджен
ня співдружності та співпраці із загальноосвітніми
навчальними закладами та навчальними закладами
І–ІІ рівнів акредитації;
– проведення профорієнтаційної роботи серед
учнівської молоді;
– розробка, впровадження та застосування гнуч
кої системи безперервної освіти громадян України,
які мають повну загальну середню освіту або навча
ються в загальноосвітньому навчальному закладі;
– підвищення рівня підготовки слухачів до вступу
у ВНЗ і задоволення потреб слухачів у професійному
самовизначенні й творчій самореалізації;
– допрофесійна підготовка старшокурсників.
Фактично відділення є сполучною ланкою між за
гальноосвітніми начальними закладами й молоддю,
яка з якихось причин не вступила до вищих навчаль
них закладів; для абітурієнтів створено реальну мож
ливість якісно підготуватися до навчання у вищому
навчальному закладі, поглибити знання з деяких
дисциплін. Усе це забезпечує належний результат
зовнішнього незалежного оцінювання знань та гнуч
ку систему зарахування до університету.

БУХГАЛТЕРІЯ
Бухгалтерія — один із провідних структурних
підрозділів університету. Тут працюють високо
кваліфіковані спеціалісти, на яких лежить велика
відповідальність за матеріальний стан навчального
закладу, вирішення багатьох матеріальногосподар
ських завдань, адже саме в цьому підрозділі «пере
тинаються» головні артерії фінансовогосподарської
діяльності ВНЗ.
Колектив бухгалтерії упродовж 44х років очолює
досвідчений бухгалтер Клавдія Олександрівна Купрік.
Завдяки високому професіоналізму, коректності,

толерантності, доброзичливому ставленню до людей,
вмінню розуміти їх і допомагати Клавдія Олександ
рівна досягла неабияких висот своєї фахової діяль
ності. Під її керівництвом весь жіночий колектив
бухгалтерії функціонує злагоджено, тут панують повне
взаєморозуміння та підтримка.
Протягом тривалого часу в підрозділах бухгалтерії
працюють: Людмила Семенівна Євсюкова, Світлана
Михайлівна Кукса, Ірина Іллівна Самойлова, Світлана
Данилівна Артюхова, Людмила Вікторівна Семенова,
Любов Петрівна Припутнєва.
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МУЗЕЇ

НАРОДНИЙ МУЗЕЙ ІСТОРІЇ

МУЗЕЙ ХІРУРГІЧНОЇ ПАТОЛОГІЇ

Велику роль у патріотичному вихованні молоді
відіграє Народний музей історії університету, де зберіга
ються свідчення подій минулих років. За допомогою му
зейних експозицій відбувається спілкування з минулим.
Представлені експонати — «свідки» історії, які справля
ють неабияке враження на молодь.
Музей було створено в 1981 р. для залучення сту
дентів до вивчення і збереження історикокультурної
спадщини рідного краю, навчального закладу, форму
вання освіченої, розвиненої особистості з почуттям
патріотизму, любові до свого краю, поваги до народних
звичаїв і традицій.
Рішення ректорату про заснування музею було прис
вячено 60й річниці від дня створення ЛНАУ. Невдовзі му
зею присвоїли почесне звання народного, яке за 30 років
його діяльності неодноразово підтверджувалося.
Нині тут із щирою вдячністю згадують тих, хто надав
вагому допомогу в організації музею. Це викладачі й
співробітники університету: Л. А. Долгіх, І. М. Безручко,
Т. І. Бурцева, І. І. Кириченко, П. І. Котелевець, Ю. Ф. Нау
мов, М. В. Лукашенко, М. О. Савченко, М. К. Тібабішев,
І. Г. Чеча, П. Д. Яковлєв.
У різний час директорами музею були: І. О. Данюко
ва, В. І. Шадура. Сьогодні його очолює Н. М.Чурсіна.
У музеї нараховується більше 2000 предметів,
зокрема 1888 оригінальних експонатів, 250 рідкісних
фотографій.
Щорічно музей відвідує близько 1800 студентів, для
котрих проводять оглядові та тематичні екскурсії з історії
ЛНАУ, під час яких молодь знайомиться з експозиціями,
присвяченими становленню і розвитку ВНЗ у різні часи
його діяльності: у довоєнний період, роки Великої
Вітчизняної війни, відбудовний період, на етапі форму
вання університету як багатогалузевого навчального
центру аграрної науки на Донбасі в роки незалежності
України.
Оглядаючи фото, документи, особисті речі тих, хто ко
лись працював і навчався у цьому навчальному закладі,
нинішнє студентство пізнає минуле, вчиться краще
сприймати і розуміти навколишній світ.

Музей хірургічної патології почав діяти при кафедрі
хірургії та хвороб дрібних тварин у 2007 р. Він містить
навчальний матеріал для ілюстрації та відображення
різних хірургічних патологій у сільськогосподарських,
свійських та екзотичних тварин. Тут представлені експо
нати, що характеризують суглобову патологію (артрити,
артози, остеохондрози тощо), хвороби кісткової тканини —
різні переломи кісток і ускладнення під час загоєння,
остеопорози та остеосклерози. Зокрема наочними пре
паратами, які демонструють цю патологію, є скелети
великих хижаків (тигр, лев), продуктивних сільськогос
подарських тварин (коні, свині, велика і дрібна рогата
худоба), домашніх і декоративних тварин.
Окремі стенди присвячені патології копит у коней та
ратиць у корів, яка сьогодні дуже поширена. Також тут є
різновиди деформацій копит, гнійнозапальних про
цесів та інших хвороб.
Наочним і корисним як для студентів, так і спеціа
лістів ветеринарної медицини є патологічний матеріал,
на якому можна побачити хвороби зубів та щелеп у
корів, на що лікарі недостатньо звертають увагу у прак
тичній діяльності.
У музеї зібрано значну колекцію препаратів як сухих,
так і акваріумних пухлин, які часто виникають у до
машніх тварин. Більшість музейних експонатів вигото
вили студенти для курсових робіт. Це сприяє кращому
засвоєнню матеріалу та розумінню патології.

МУЗЕЙ ҐРУНТОЗНАВСТВА ім. Л. І. АКЕНТЬЄВОЇ
Ґрунтознавство є однією з головних і провідних дис
циплін, котру вивчають студенти Луганського національ
ного аграрного університету. Це передусім наука про
ґрунти, їхню будову, склад і властивості. Ідея створення
Музею ґрунтознавства на агрономічному факультеті
університету виникла в д. с.г. н. Лідії Ісаївни Акентьєвої.
Вона мріяла створити музей горизонтів різних видів
чорнозему Донецького промислового регіону із нату
ральних зразків ґрунту. Музей розробляли з урахуван
ням напрацювань класика світового землеробства,
російського вченогоґрунтознавця В. В. Докучаєва, кот
рий вивчав ґрунти цього регіону. Він сказав про чорно
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Екскурсію проводить Н. М. Чурсіна

Експозиції музею хірургічної патології
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Експозиція музею ґрунтознавства ім. Л. І. Акентьєвої
зем так: «Немає цифр, якими можна було б оцінити всю
силу і потужність нашого чорнозему, який для життя на
землі дорожчий за золото, кам’яне вугілля і нафту».
Музей створювали зусиллями професора Л. І. Акен
тьєвої, викладачів П. М. Боярського, А. І. Денисенко,
В. Г. Суховерхова, М. С. Чижової, старшого лаборанта
А. М. Шеховцової та студентів факультету. Вони старанно
і наполегливо працювали над відбором і сортуванням
первинних і вторинних мінералів, гірських і ґрунтоутво
рювальних порід, монолітів натуральних горизонтів. Під
час формування експозиції музею організовувалися
експедиції зі збирання зразків ґрунту, мінералів не лише
в Луганській і Донецькій областях, а й в Криму, на Кав
казі, у Російській Федерації.
Музей було відкрито у 1984 році. Він відразу ж вик
ликав великий інтерес і щире захоплення відвідувачів.
Зараз у музеї більше ста натуральних монолітів
ґрунтів, що дають цілісне уявлення про ґрунтове покрит
тя, геоморфологію ґрунтів різних типів і підтипів. Усі екс

понати ззовні різноманітні: червоні, чорні, жовті, сірі,
коричневі, болотні тощо. Саме завдяки своєму кольору
багато ґрунтів отримали назву: чорнозем, червонозем,
сірозем, бурозем тощо.
У музеї є численні планшети, макети ґрунтових
горизонтів, зразки ґрунтоутворювальних порід, які
демонструють різновиди ґрунтів не лише України, а й
ближнього зарубіжжя.
Тут представлена і діорама ґрунтів території, викона
на за ескізом асистента В. Г. Суховерхова. Завдяки їй
відвідувачі дізнаються про біокліматичні умови й зо
нальні ґрунти на території від Заполяр’я до субтропіків.
Тут демонструються натуральні моноліти різноманітних
типів ґрунтів цієї зони. Вагоме місце в музеї займає екс
позиція чорноземів Донбасу.
Для студентів агрономічного факультету у музеї чита
ють лекції, проводять практичні заняття, тут вони захи
щають навчальні, виробничі звіти практик та курсові ро
боти. Експозиція музею дає змогу студентам, магістран
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там, науковцям і практикам аграрної галузі глибше зро
зуміти проблему родючості, боротьби з ерозією ґрунтів,
поліпшити деградовані ґрунти, спростити процес вив
чення хімічної й морфологічної властивості ґрунтів. Це
дає можливість у виробничих умовах вирішувати різні
проблеми сучасного землеробства.
Чимале значення має музей для професійної
орієнтації школярів, багато студентів агрономічного фа
культету визначилися із майбутньою професією завдяки
відвідуванням музею.
Музею присвоєно ім’я відомого ґрунтознавця, заслу
женого працівника освіти, доктора сільськогосподарсь
ких наук, професора Л. І. Акентьєвої.

МУЗЕЙ АНАТОМІЇ
Вивчення анатомії відіграє провідну роль у системі
ветеринарної освіти. Цей процес здійснюється за до
помогою численних анатомічних препаратів та ко
лекцій із них. Так поступово укомплектовуються ана

томічні музеї, в котрих демонструють різноманітність
анатомічної будови тварин не лише для студентів, а й
для відвідувачів.
Анатомічний музей є складовою системи науково
дослідних закладів. Комплектування музейних експо
натів відбувається внаслідок наукових досліджень.
Музей кафедри анатомії і ветеринарного акушер
ства факультету ветеринарної медицини був відкри
тий у 2006 р. за ініціативою та безпосередньої участі
завідувача кафедри В. І. Шарандака. Значний внесок у
створення музею внесли прозекторанатом Г. Ю. Ха
щина, навчальний майстер М. В. Горбачов, інші спів
робітники кафедри, студенти факультету ветеринарної
медицини. Завдяки їхній наполегливості, працелюб
ності та особистій ініціативі виготовлено велику
кількість унікальних експонатів та створено інтер’єр
приміщень музею.
Колекція налічує 21 скелет, 64 сухі препарати м’язів
і внутрішніх органів, 62 мокрі препарати у банках,
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Експозиція музею
31 опудало птахів, 18 опудал ссавців, 22 стенди апарату
руху і 74 стенди із малюнками. Музей став багатим дже
релом інформації під час підготовки ветеринарів та тех
нологів із виробництва і переробки продуктів тварин
ництва, проведення культурноосвітньої і профорієнта
ційної роботи серед учнів ліцеїв, коледжів та середніх
загальноосвітніх шкіл м. Луганська.
Створення анатомічного музею стимулювало і впро
вадження різних форм навчальнодослідної роботи сту
дентів, зокрема виготовлення анатомічних препаратів

та їх захист перед аудиторією. Експозиція музею сприяє
ефективному засвоєнню великого за обсягом і складно
го для запам’ятовування навчального матеріалу, вироб
ленню технічної спритності під час оформлення препара
ту до експозиції, формує лекторські навички під час
підготовки до публічного виступу.
Завдяки творчій роботі співробітників кафедри ана
томічний музей став справжнім центром практичного
закріплення досвіду студентів під час вивчення анатомії
тварин.
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РЕДАКЦІЙНОВИДАВНИЧИЙ
ВІДДІЛ

Свою діяльність редакційновидавничий відділ
університету розпочав у 1963 р. як друкарський цех,
який обслуговував працівників навчального закладу.
Очолював його професійний друкар — В. Я. Лейбович.
Одними з перших працівників цеху були Ю. М. Тіхонов,
Л. І. Максакова, Н. М. Митрофанова (остання про
працювала тут 35 років). З 1980 до 2005 р. посаду
начальника цеху обіймала Г. Я. Долбік. Протягом три
валого часу тут працюють С. М. Родімцева, Л. І. Тирса,
В. В. Полулях. Нещодавно до колективу приєдналася
Н. М. Сіверська.

У 2005 р. друкарський цех було реорганізовано в
редакційновидавничий відділ, керівником якого
став А. О. Хлинін.
Сьогодні відділ надає друкарські послуги всім струк
турним підрозділам університету. Насамперед він
видає підручники, навчальні посібники, методичні
рекомендації, монографії. Серед інших послуг — друк
наукових праць, програм, обліковофінансової доку
ментації, виготовлення бланків, буклетів.
Щороку редакційновидавничий відділ виконує
понад 2000 замовлень на виготовлення різно
манітної поліграфічної продукції.

Колектив редакційновидавничого відділу
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АДМІНІСТРАТИВНО
ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА
Адміністративногосподарська частина ЛНАУ — один
із найважливіших підрозділів університету, від діяльнос
ті якого залежить успіх роботи всього колективу.
АГЧ опікується забезпеченням функціонування
закладу. Серед головних напрямів діяльності части
ни — виконання робіт з обслуговування систем
енергозабезпечення, водо, тепло і газопостачан
ня, водовідведення та вентиляційного устаткуван
ня; систематичний нагляд за дотриманням правил
експлуатації будівель і споруд ВНЗ, облік їх
технічної документації; проведення капітальних,
поточних та косметичних ремонтів, контроль за
якістю виконуваних робіт (підготовка приміщень і
споруд до початку нового навчального року й
експлуатації в осінньозимовий період); естетичне
оформлення територій, фасадів, будівель (утриман
ня приміщень і територій університету в належному
санітарному стані); участь у проведенні торгів із за
купівлі товарів, робіт і послуг для університету; підпи
сання угод у галузі матеріальнотехнічного забез
печення навчального закладу.
До обов’язків працівників АГЧ також належить
догляд за великою матеріальнотехнічною базою
ЛНАУ. Так заняття проводять у шести навчальнолабо

раторних корпусах, до складу яких входять лекційні
аудиторії, навчальні лабораторії, комп’ютерні класи,
навчальні машинний та автомобільнотракторний
парки. ВНЗ повністю забезпечує житлом усіх
немісцевих студентів і аспірантів — у їхньому розпо
рядженні вісім гуртожитків.
На території університету розташовані бібліотека,
Палац культури студентів, спортивний комплекс із
двома стадіонами, студентські їдальні, буфети, про
довольчі, промислові магазини, медичний пункт, са
наторійпрофілакторій і баннопральний комбінат.
Увесь університетський комплекс обслуговує
адміністративногосподарська частина ЛНАУ. До її
складу входять такі підрозділи: служба головного
енергетика, група будівельників, сантехгрупа, експлу
атаційнотехнічна служба з автопарком, склад, інженер
із газу, паспортний стіл, відділ охорони праці, тех
нічний відділ, фахівець з екології, завгосп, двірники,
коменданти й обслуговуючий персонал навчальних
корпусів і гуртожитків.
У різні роки частиною керували: П. Д. Яковлєв,
Л. Б. Лозовський, Б. Ф. Пастовень, М. В. Глущенко,
В. К. Шоколов. Головними інженерами були: А. С. Зно
венко, А. Г. Кочетов, В. В. Гавриленя, Е. А. Таврасов,
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Колектив адміністративногосподарської частини

Водії автопарку на чолі з начальником експлуатаційнотехнологічної служби університету Ю. В. Дьоміним
М. Г. Попелнуха, В. І. Піддубний, Б. Г. Гладушин,
В. Ю. Долбик. Сьогодні АГЧ очолює проректор із
адміністративногосподарської роботи Павло Воло

димирович Сурнін, який спільно з колективом вирі
шує завдання, пов’язані зі зміцненням матеріально
технічної бази університету.
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СТУДЕНТСЬКЕ МІСТЕЧКО

Літвінова
Вікторія Іванівна
Директор студмістечка

Студентський гуртожиток
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Баннопральний комбінат

Студентська їдальня

Спортивний комплекс

Стадіон
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ВІДДІЛ КАДРІВ

Відділ кадрів розпочав свою діяльність одночасно із
відкриттям навчального закладу в 1921 р. Тоді у штаті
цього відділу працювала лише одна людина.
Із часом змінювався статус і структура університету:
збільшувалася кількість кафедр, зростала чисельність
науковопедагогічних працівників і студентів.
Відділ кадрів у різні роки очолювали С. П. Городілов,
С. І. Акименко, Л. М. Руденко. Зараз тут працює четверо
працівників: начальник відділу Л. О. Краснобаєва, стар
ший інспектор Л. М. Буханова, інспектори С. С. Висоцька

й О. І. Павлік. Досконало знаючи чинне трудове законо
давство, дотримуючись відповідних положень та
інструкцій, що координують діяльність відділу кадрів, во
ни уважно ставляться до проблем викладачів,
співробітників, студентів ЛНАУ, завжди готові надати
потрібну консультацію, допомогти у заповненні доку
ментів. Відповідальність, компетентність, чуйність —
основні моральні й професійні якості спеціалістів, які
користуються повагою і заслуженим авторитетом серед
численного колективу університету.

Колектив відділу кадрів

338

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ УНІВЕРСИТЕТУ

КАНЦЕЛЯРІЯ

Важливим структурним підрозділом ЛНАУ є канце
лярія, без якої неможлива діяльність будьякої установи
чи закладу. В різні роки її очолювали Т. І. Бурцева,
Ю. Я. Візір, В. Т. Полфьорова. Зараз керівник канце
лярії — В. А. Дика, яка прийшла працювати в цей відділ
у 1989 р. Серед обов’язків керівника — оформлення,
обробка вхідної, відправка вихідної документації, конт
роль за термінами підготовки документів, системати
зація, зберігання, здавання документації до архіву тощо.
Працьовитість і відповідальність, небайдуже ставлення

до численних відвідувачів канцелярії — основні риси ха
рактеру Віри Анатоліївни.
Чималий досвід роботи в канцелярії має й І. М. Боб
цова, яка працює оператором ПК уже більше 14 років.
До її обов’язків входить вчасний і грамотний набір, друк,
перевірка документів, а також надання консультацій
щодо якісної підготовки того чи іншого матеріалу.
Невтомність, самовідданість, сумлінне ставлення до
своїх обов’язків — запорука успіху щоденної кропіткої
роботи працівників канцелярії.

Працівники канцелярії
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ЦЕНТР ІНФОРМАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ

У діяльності сучасного навчального закладу особливе
місце посідають інформаційні технології. Вони дозволя
ють швидко обробляти і зберігати необхідну інформацію,
обмінюватися нею, підтримують високий інформацій

ний рівень навчального процесу. Цьому сприяють
працівники центру інформаційних технологій — началь
ник центру С. Б. Боковіков, консультантпрограміст
О. А. Купрік і програміст Г. О. Іванова.

Колектив центру інформаційних технологій
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СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ УНІВЕРСИТЕТУ

ВІДДІЛ ТЕХНІЧНИХ
ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ

Сучасний навчальний процес неможливий без вико
ристання технічних засобів, які сприяють підвищенню
ефективності проведення навчальних і практичних за
нять. Велику роль в організації використання, технічно
го обслуговування й оновлення техніки сучасними роз

робками відіграє відділ технічних засобів навчання,
який очолює С. М. Гаврошенко. Тут також працюють:
інженер І категорії Т. Г. Іванова, інженер ІІ категорії
С. О. Платонов, М. М. Білоусова, навчальний майстер
І. В. Стеценко.

Колектив відділу технічних засобів навчання
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