ВІДОКРЕМЛЕНІ
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

ГОРЛІВСЬКИЙ
ТЕХНІКУМ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Горлівський технікум харчової промисловості зас
нований у 1963 р. Наказом Міністерства аграрної
політики України № 434 від 21.06.2007 р. технікум ре
організовано у відокремлений підрозділ Луганського
національного аграрного університету. За 46 років
підготовлено понад 16 тис. спеціалістів для галузі
торгівлі й громадського харчування, які працюють у
країнах близького та далекого зарубіжжя.
Сьогодні технікум має 28 навчальних кабінетів і
лабораторій, добре оснащені навчальновиробничі
бази практики, гуртожиток на 400 місць, їдальню,
бібліотеку, спортивне містечко.
Підготовку кваліфікованих спеціалістів веде
досвідчений педагогічний колектив, у складі якого
40% викладачів вищої категорії, шестеро мають уря
дові нагороди і педагогічні звання «Відмінник освіти
АПК», викладачметодист. У своїй роботі викладачі
застосовують новітні педагогічні та інформаційні тех
нології, сучасні технічні засоби навчання.
Завдяки діяльності «Школи педагогічної майстер
ності» педагоги технікуму мають можливість постійно
професійно зростати. Колектив працює над удоскона
ленням методичної, навчальної, матеріальнотехніч
ної бази, розвитком студентського самоврядування та
поліпшенням умов проживання в гуртожитку.
Технікум є відокремленим підрозділом Лугансько

го національного аграрного університету, що мотивує
студентів до подальшого удосконалення професійної
майстерності й освітнього рівня. У межах ступеневої
освіти технікум співпрацює із професійнотехнічними
навчальними закладами і школами.
Підготовка фахівців у технікумі здійснюється за
спеціальностями: «Товарознавство та комерційна
діяльність»; «Виробництво харчової продукції»; «Ви
робництво хліба, кондитерських, макаронних виробів
і харчоконцентратів».
Виробничу практику студенти проходять на кращих
підприємствах міста, області, на базах відпочинку в
Гурзуфі, Феодосії, Слов’яногірську.
Випускники технікуму здобувають освіту за скоро
ченим терміном навчання у Луганському національ
ному аграрному університеті.
Формувати любов до обраної спеціальності, підтри
мувати постійне зацікавлення навчанням у студентів
технікуму допомагають професійні конкурси, олімпіади,
виставки, тематичні вечори. Функціонують предметні
гуртки, клуби за інтересами, спортивні секції.
Вокальні ансамблі студентів «Сузір’я» і викладачів
«Березіль» стали лауреатами Всеукраїнського фести
валю художньої самодіяльності навчальних закладів
Міністерства аграрної політики та продовольства
України «Софіївські зорі».
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Уміння серверувати — це мистецтво

Так народжуються кулінарні шедеври
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ДОНЕЦЬКИЙ
ТЕХНІКУМ

Технікум розташований у мальовничому місці — на
околиці міста Красногорівки. Історія технікуму почи
нається з жовтня 1927 р., коли сільськогосподарську
профшколу з трирічним терміном навчання із с. Великі
Каракуби Старобешівського району перевели в с. Крас
ногорівку Мар’їнського району.
Спочатку вона мала назву Сталін
ська окружна сільськогосподар
ська школа рільництва народно
го Комісаріату просвіти УРСР.
Школа розміщувалася в будинку
поміщика і депутата Державної
думи Петра Каменського.
Восени 1927 р. у профшколі
було 46 студентів, вісім викла
дачів, два кабінети (хімії та рос
линництва), 150 га землі, чотири
пари коней, два воли, навчальне
приміщення з семи аудиторій.
Керівником профшколи став Ми
кола Самсонович Шость. З 1930
р. школа підпорядковувалася
«Укрмолокотресту». У той час її
очолив Василь Іванович Гарбер.

У 1931 р. школу реорганізували в Красногорівський
зоотехнікум, а в 1933 р. до нього приєднали Маріуполь
ський зоотехнікум. Його директором став Володимир
Володимирович Мацкевич (у майбутньому — міністр
сільського господарства СРСР). Разом із ним працював
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Іван Сидорович Співак, який згодом став
міністром сільського господарства УРСР.
У 1944 р. зоотехнічний технікум Наркомату
рільництва УРСР отримав назву Донецький
сільськогосподарський технікум Міністерства
радгоспів УРСР. У 1964 р. технікум було реор
ганізовано в радгосптехнікум. Із приєднанням у
1974 р. радгоспу «Красногорівський» Донець
кий радгосптехнікум став досить важливим
закладом підготовки кадрів для сільського гос
подарства. У 1998 р. згідно з наказом Міністер
ства агропромислового комплексу України До
нецький радгосптехнікум перейменовано в До
нецький державний аграрний технікум.
25 жовтня 2001 р. Донецький державний
аграрний технікум акредитовано за статусом
вищого навчального закладу. На підставі рішен
ня Міністерства аграрної політики України від
21.06.2007 р., наказом ректора ЛНАУ від 10.09.2007
року технікуму надано статус ВП «Донецький технікум
Луганського національного аграрного університету».
Навчальний заклад є центром підготовки спеціаліс
тів сільського господарства, центром культури й освіти в
регіоні. Директор технікуму — А. М. Рибак. З часу засну
вання зі стін закладу вийшло 18 тис. спеціалістів сільсь
кого господарства. Праця багатьох випускників техніку
му відзначена державними нагородами і відзнаками.
Сьогодні навчальновиробнича база технікуму на
лічує 650 га землі, три навчальні корпуси, ветеринарні
клініки, парк сільськогосподарської техніки, науково
дослідницьке поле, колекційні ділянки, спортивний
комплекс (два спортзали, тренажерний зал, стадіон),
бібліотеку, читальний зал, їдальню.
Студенти технікуму отримують навички практичної
роботи у ветеринарній клініці, у навчальновиробничому
господарстві та навчальновиробничій фермі, ма
теріальна база яких забезпечує якісне проведення
практичних занять, навчальних та виробничих практик.
Навчальний і виховний процес у технікумі забезпечу
ють 40 викладачів, десятеро працівників адміністратив
ного персоналу, вихователь, комендант, п’ятеро лабо
рантів та інші працівники. Семеро викладачів технікуму

Здоров’я тварин у надійних руках
мають педагогічне звання викладачметодист, 17 —
вищу кваліфікаційну категорію. Викладачі технікуму
володіють сучасними інноваційними технологіями прове
дення навчальних занять. Із кожної дисципліни розроб
лено комплекс методичного забезпечення. Впроваджу
ються комп’ютерні технології навчання, елементи
дистанційного навчання. Викладачі технікуму мають
власні методичні розробки, які впроваджуються в нав
чальний процес технікуму.
Підготовка фахівців ведеться відповідно до держав
них стандартів за спеціальностями: «Ветеринарна меди
цина», «Виробництво і переробка продукції рослинництва»,
«Виробництво і переробка продукції тваринництва»,
«Організація виробництва».
Відповідно до навчального плану студенти отриму
ють робітничі професії: оператор зі штучного осіменіння
тварин та птиці, трактористмашиніст сільськогосподар
ського (лісогосподарського) виробництва категорії «А»,
озеленювач, оператор комп’ютерного набору.
Чимало випускників працюють керівниками різних
рівнів, займаються наукою та громадською роботою.
За роки існування в технікумі склалися багаті тра
диції, які зберігаються і передаються наступним поко
лінням. Це передусім святкові концерти, молодіжні
фестивалі, КВК, вечори відпочин
ку, вечорниці. Традиційними стали
мистецькі конкурси між відділен
нями, «Козацькі розваги», «Нумо,
дівчата!», «Я — найкраща», «Кара
оке». Для першокурсників прово
дять «Посвяту в студенти».
Бібліотека має понад 100 тисяч
примірників підручників, посібни
ків, художньої літератури, довідко
вих видань.
Для фізичного розвитку сту
дентів діє спортивний комплекс.
У технікумі підготовлено шестеро
майстрів спорту, 93 кандидати
у майстри спорту.

Майбутнє нашої ветеринарної медицини
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КОСТЯНТИНІВСЬКИЙ
ТЕХНІКУМ

22 листопада 1943 р. у с. Красне Артемівського
району на базі середньої сільськогосподарської
школи було засновано Красносільський сільськогос
подарський технікум. Першим його директором став
Петро Суворов, котрий очолював технікум до 1952 р.
Навчальні заняття проводили в колишньому помі
щицькому будинку. В той час 17 викладачів навчали
108 учнів за спеціальністю «Агрономрільник».
В історії технікуму значну роль відіграв другий ди
ректор — Павло Куріло. Наполегливість, досвідченість,
відповідальність, уміння масштабно мислити допо
могли йому успішно вирішувати питання розвитку
технікуму.
У 1957 р. за наказом Міністерства сільського гос
подарства технікум був переведений у місто Костян
тинівка та перейменований у Костянтинівський
сільськогосподарський технікум. Навчальний заклад
почав готувати агрономіврільників, бухгалтерів, пло
доовочівників. А з 1965 р. — техніківгідротехніків.
Упродовж 1970–1976 рр. технікум очолював Ва
лентин Несвіт, котрий зробив багато для формування
педагогічного колективу, створення матеріальної бази
та встановлення зв’язків з аграрними навчальними
закладами України.

У 1975 р. керівником технікуму був Микола Сар
жевський, а з 1977 р. навчальний заклад очолив
Володимир Ковалівнич. За 19 років під його керів
ництвом зростала матеріальна база, змінювався
науковометодичний потенціал.
Відтоді багато чого змінилося. З кожним роком
зростала кількість студентів, розширювався педа
гогічний колектив, запроваджувалася підготовка за
новими спеціальностями. Зусилля усього колективу
були спрямовані на виконання головного завдання —
підготовку молодшого спеціаліста: агронома, гідро
техніка, а з 1991 р. — землевпорядника. З 1996 по
2007 р. керівником технікуму був Віктор Вервейко.
У липні 2006 р. з ініціативи ректора Луганського
національного аграрного університету В. Г. Ткаченко, кот
ру підтримав і педагогічний колектив, наказом Міністер
ства аграрної політики України № 397 від 25.07.2006 р.
технікум приєднали до Університету та реорганізували у
відокремлений підрозділ — Костянтинівський технікум
Луганського національного аграрного університету.
З 2007 р. до виконання обов’язків директора приступив
А. В. Ільїн. Зараз педагогічний колектив налічує 40 висо
кокваліфікованих викладачів, які навчають 385 сту
дентів денної і заочної форм навчання.
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Основними напрямами
роботи технікуму є:
– підготовка фахівців за
освітньокваліфікаційним
рівнем «молодший спеціа
ліст» згідно з державним за
мовленням і за договірними
зобов’язаннями для агро
промислового комплексу з
правом видачі дипломів
державного зразка;
– навчання студентів, за
рахованих у КТ ЛНАУ на основі
базової загальної середньої
освіти для отримання повної
загальної середньої освіти з
правом видачі атестатів дер
жавного зразка;
– навчання за освітньо
На занятті із землевпорядкування і кадастру
кваліфікаційним рівнем
«кваліфікований робітник» із
правом видачі свідоцтв державного зразка;
мах, програмах міждержавного обміну студентами та
– підвищення кваліфікації кадрів на базі освітньо педагогічними працівниками;
кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» із
– проведення профорієнтаційної роботи і підго
правом видачі свідоцтв державного зразка;
товка молоді для вступу до ВНЗ;
– освіта дорослих та інші види освіти;
– міжнародна співпраця.
– інформаційноконсультаційна діяльність;
Підготовка молодших спеціалістів проводиться
– культурноосвітня, методична, видавнича діяльність; за напрямами: «Агрономія», «Будівництво, обслугову
– фінансовогосподарська, виробнича діяльність;
вання і ремонт гідромеліоративних споруд», «Землев
– участь у міжнародних освітніх і наукових програ порядкування».

Шануємо традиції українського народу
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ПОЛІТЕХНІЧНИЙ
КОЛЕДЖ

У липні 1961 р. на базі школи майстрів сільсько
господарського будівництва засновано Луганський
технікум сільськогосподарського будівництва.
У 1964 р. його перейменовано у Луганський тех
нікум гідромеліорації й сільськогосподарського
будівництва.
Із появою нових напрямів підготовки за спеціаль
ностями «Електрифікація сільського господарства»,
«Санітарнотехнічне устаткування будівель» у 1970 р.
технікум отримав назву Луганський політехнікум
сільського господарства.
У 1990 р. у зв’язку з переходом сільськогоспо
дарського виробництва на нові форми господарю
вання виникла необхідність у молодших спеціа
лістахюристах господарськоправової кваліфікації,
тому почали готувати фахівців за спеціальністю
«Правознавство» зі спеціалізацією «Господарсько
правова діяльність».
Зі зміною напрямів підготовки фахівців на базі
Луганського політехнікуму сільського господарства в
1991 р. створено Луганський політехнічний коледж,
який за наказом Мінагрополітики в 2005 р. було ре
організовано у Політехнічний коледж Луганського
національного аграрного університету.

ПК ЛНАУ — багатопрофільний навчальний зак
лад. У коледжі створено структурні підрозділи, які
спеціалізуються на підготовці спеціалістів для галузі
енергетики та будівництва в сільському госпо
дарстві, монтажу та обслуговування систем тепло та
газопостачання агропромислового комплексу. Ко
ледж готує також фахівцівюристів з урахуванням
специфіки сфери аграрного права. Завдяки ди
намічному розвитку Луганського політехнічного ко
леджу відкриваються нові відділення та спеціаль
ності у різних галузях аграрного виробництва —
«Фінанси», «Обслуговування інтелектуальних інтегро
ваних систем», «Виробництво хліба, кондитерських,
макаронних виробів і харчових концентратів», «Обс
луговування в готелях і туристичних комплексах».
Основною діяльністю ПК ЛНАУ є підготовка
спеціалістів і бакалаврів за напрямами: «Фінанси»,
«Обслуговування інтелектуальних інтегрованих сис
тем», «Виробництво хліба, кондитерських, макарон
них виробів і харчоконцентратів», «Будівництво та
експлуатація будівель і споруд», «Монтаж, обслугову
вання і устаткування систем газопостачання», «Мон
таж і обслуговування внутрішніх санітарнотехнічних
систем вентиляції», «Організація та регулювання до
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рожнього руху», «Електрифі
кація і автоматизація сільсь
кого господарства», «Орга
нізація туристичного обслу
говування»,
«Будівництво»
(бакалаври), «Енергетика та
електротехнічні системи в аг
ропромисловому комплексі»
(бакалаври).
Крім того, коледж має
ліцензії підготовки та пе
репідготовки з курсів: «Опера
тор комп’ютерного набору»,
«Водій автомобіля (крім ван
тажних), таксі й автофургонів
(категорії «В»), «Бухгалтер
сільськогосподарського ви
робництва», «Секретар керів
ника».
На практичному занятті в лабораторії
Одним із перспективних
напрямів у діяльності коледжу є забезпечення ступе
наук, 63% викладачів вищої та першої категорії.
невої освіти, удосконалення доуніверситетської
Сьогодні 25 фахівців навчаються в аспірантурі,
підготовки. Задля цього в структурі коледжу створе
здобуваючи вчений ступінь кандидата наук, 38 —
но ліцей із профільним навчанням відповідно до спе
закінчили магістратуру. За роки діяльності коледж
цифіки коледжу — юридичне, економічне,
випустив більше 25 тис. випускників.
комп’ютерне. Завдяки діяльності ліцею налагоджено
Фонд бібліотеки коледжу — 99 073 примірників
систему пошуку, відбору й професійної орієнтації об
літератури. Щорічно книгозбірня передплачує до
дарованої молоді. З іншого боку, ліцей дає мож
сотні періодичних видань.
ливість сільській молоді отримати якісну середню
Зважаючи на новітні світові інноваційні техно
освіту, професійні знання та практичні навички,
логії ступеневої освіти, коледж організував інтегро
пройти адаптацію від шкільної до університетської
ваний комплекс: школа — ліцей — коледж — ВНЗ —
системи освіти.
виробництво. Він пов’язаний системою договорів зі
Нині на денній і заочній формах навчаються
школами міста й області, провідними закладами
1805 студентів. За 50 років існування коледжу ство
освіти регіону й України.
рено матеріальну базу, яка дозволяє забезпечити
Студенти беруть активну участь у культурномасо
відповідний рівень підготовки фахівців. Навчальний
вих заходах коледжу. Педагоги коледжу, виховуючи
процес коледжу активно комп’ютеризується.
молодь, дотримуються партнерських, рівноправних
Для якісного проведення навчальновиховного
відносин у спілкуванні, делікатно формують внутріш
процесу в коледжі працюють 139 висококваліфіко
ню і зовнішню культуру поведінки.
ваних педагогів, серед яких четверо кандидатів
У ПК ЛНАУ велику увагу приділяють підвищенню
кваліфікаційного рівня ви
кладачів. Сорок молодих
викладачів склали канди
датські іспити з філософії
та іноземної мови.
Велику увагу у ко
леджі приділяють роз
витку науковотехнічної
творчості студентів, ство
рюють студентські тех
нічні
конструкторські
гуртки, секції, організо
вують науковотехнічні
студентські конференції і
семінари. Крім того, роз
вивається винахідниць
ка діяльність, організо
вуються виставки і кон
курси студентських нау
кових праць.
Найкращий студентський загін у Луганській області
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Слов’яносербський сільськогосподарський технікум
утворено в 1927 р. у с. Успенка Лутугінського району
на базі поміщицької садиби КозловськогоМаслова,
де була відкрита Успенська зоотехнічна профспілкова
школа. Першим директором школи став Ф. Р. Корсун.
Згідно з наказом Народного комісаріату земле
робства в 1944 р. профшколу назвали Успенським
зооветеринарним технікумом. Після закінчення
війни навчальний заклад очолив Василь Петрович
Полоський. Упродовж 1947–1954 рр. технікумом ке
рував Нафан Іванович Шкуратов, із 1954 до 1960 р. —
Євген Семенович Остренський.
Наказом Міністерства сільського господарства
України № 522 від 2 червня 1960 р. навчальний
заклад перейменовано у сільськогосподарський
технікум бухгалтерського обліку. 15 вересня 1960 р.
директором технікуму був призначений агроном
економіст Микола Іванович Несінов, заступником
директора з навчальної роботи — Сотнікова Людми
ла Павлівна, а з 1964 р. — Володимир Парамонович
Соловей. За ці роки технікум змінив свій профіль,
значно розширився, особливо заочне відділення, і
почав готувати для сільського господарства країни
бухгалтерів і плановиків.
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У вересні 1972 року Ус
пенський сільськогосподар
ський технікум бухгалтер
ського обліку був перебазо
ваний у селище Слов’яно
сербськ Луганської області й
почав називатися Слов’яно
сербським сільськогоспо
дарським технікумом.
З червня 1973 р. до лю
того 1983 р. технікумом ке
рував Іван Іванович Теслен
ко, з 1994 р. — Едуард Гри
горович Дробашко. Понад
15 років технікум очолює
Г. В. Кравець.
Основним
напрямом
діяльності технікуму є: підго
товка фахівців освітньо
кваліфікаційного рівня «мо
лодший спеціаліст» згідно з
державним замовленням та
договірними зобов’язання
ми для аграрного сектору
економіки України. На денній формі навчання готують
фахівців зі спеціальностей: «Бухгалтерський облік»,
«Комерційна діяльність», «Геодезичні роботи та експлу
атація геодезичного обладнання», «Землевпорядкуван
ня», «Прикладна екологія», «Будівництво, обслуговуван
ня і ремонт гідромеліоративних споруд». Заочна форма
навчання представлена такими спеціальностями: «Бух
галтерський облік», «Комерційна діяльність», «Землев
порядкування».
За період діяльності зі стін технікуму випущено:
спеціалістівбухгалтерів — 10 177 осіб, техніків

Вчимося читати креслення
гідротехніків — 1152, геодезистів і топографів —
1706, землевпорядників — 515.
Сьогодні у навчальному закладі близько 450 сту
дентів, яких навчають 59 викладачів.
У технікумі значну увагу приділяють виховній,
культурномасовій та спортивній роботі. Колективи
художньої самодіяльності беруть участь у конкурсах і
фестивалях художньої творчості. Також тут працю
ють 18 клубів за інтересами і шість гуртків ама
торського мистецтва, спортивні секції з різних видів
спорту.

Майбутні екологи вивчають хімію
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Слов’янський технікум Луганського національного
аграрного університету розташований у місті Сло
в’янськ Донецької області. Технікум було відкрито у
грудні 1929 р., коли згідно з положенням НКЗС на базі
поміщицького маєтку в с. Червоний Пахар Артемівсь
кого району створили садовогородню профшколу.
Із 1934 р. заклад змінив свій профіль і став
технікумом плодоовочівництва. У воєнні роки, під час
окупації України німецькими військами, навчання у
технікумі було припинено на два роки.
Із 1948 р. технікум почав готували фахівців з
агролісомеліорації.
Відповідно до постанови Ради міністрів СРСР в
1949 р. землі ЧервоноПахарського агролісомеліора
тивного технікуму передали під будівництво Ми
ронівської ДРЕС, а навчальний заклад повинен був
перебазуватися до міста Слов’янська. Цей процес за
тягнувся аж до 1958 р.
На початку 60х років із Великоанадольського
технікуму переведено до Слов’янська ще одне
відділення — «Бухгалтерський облік». У цьому ж році
було організовано заочне відділення.
У 1968 р. технікум відкрив відділення «Плану
вання сільськогосподарського виробництва» і

здійснив чотири випуски техніківплановиків.
Згідно з наказом № 17 Держагропрому УРСР від
18.01.1988 р. «Про створення радгоспівтехнікумів»
на базі Слов’янського сільськогосподарського техні
куму та його навчального господарства створено
Слов’янський радгосптехнікум. Із 1994 р. згідно з
рішенням міжгалузевої акредитаційної комісії
Слов’янський радгосптехнікум був внесений до Дер
жавного реєстру закладів освіти України як вищий
навчальний заклад І–ІІ рівня акредитації.
У 2003 р. у технікумі відкрито нову спеціальність —
«Фінанси». З 2008 р. технікум реорганізовано у відокре
млений підрозділ — «Слов’янський технікум ЛНАУ».
Першим директором технікуму був Ф. П. Кошовий.
Тривалий період заклад очолював В. В. Жнакін, нині
директор — Т. М. Дерев’янченко.
Навчальний процес у технікумі, підготовку спеціа
лістів забезпечують викладачі чотирьох предметних
циклових комісій: професійнотехнічної підготовки,
економічнопрофесійної підготовки, загальноосвітніх
дисциплін та природничонаукової підготовки, гума
нітарної та соціальноекономічної підготовки. Викла
дацьку, виховну, навчальновиробничу діяльність
здійснюють 56 викладачів.
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Ділова гра — інноваційна форма навчального процесу
Протягом років діяльності технікуму утверджував
ся незаперечний авторитет навчального закладу, в
суспільстві цінується його здатність готувати кваліфі
кованих працівників, виховувати людину з високою
громадською позицією. Сьогодні навчальний заклад
підготував більше 22 тис. фахівців.
Технікум має всі необхідні умови для навчання та
підготовки сучасних висококваліфікованих спеціаліс
тів: два навчальних корпуси, оснащені технічними засо

бами аудиторії та лабораторії, бібліотеку, читальну залу
із загальним фондом 71 278 примірників, Музей
історії, їдальню на 180 місць, два гуртожитки на
600 місць, спортивний та тренажерний зали, медичний
пункт, комп’ютерні класи.
Для виконання навчального плану з практичного
навчання використовують п’ять автомобілів, чотири
трактори, три самохідні комбайни, два автобуси. До
структури технікуму входить навчальне господарство
із земельною площею 595 га.
Технікум має три відділення
і готує фахівців за спеціаль
ностями:
«Бухгалтерський
облік», «Фінанси і кредит»,
«Експлуатація, ремонт машин і
обладнання агропромислово
го виробництва».
Підготовка здійснюється за
денною та заочною формами
навчання.

Індивідувальний підхід — запорука успішної підготовки файхівціваграріїв
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Старобільський технікум — один із найстаріших аграр
них навчальних закладів Східного регіону України. Його
історія починається з 1892 р. із відкриття у Старобільську
ремісничомеханічного училища. В 1924 р. на його базі
організована професійнотехнічна школа, яка давала ро
бочі спеціальності слюсаря, токаря, столяра, коваля.
У 1929 р. профтехшкола була перетворена на
індустріальний технікум, який через два роки став техні
кумом механізації сільського господарства із чотириріч
ним терміном навчання. У 1956 р. на базі технікуму
механізації був створений Старобільський сільськогос
подарський технікум.
Агрономічна освіта на Старобільщині теж зародила
ся в 1924 р., коли в с. Верхня Покровка була відкрита
школа агротехніків, що пізніше стала технікумом зерно
вих культур. У 1948 р. у Старобільську з’явилася школа
керівних кадрів колгоспів — вона давала середню агро
номічну освіту, випускала майбутніх бригадирівріль
ників, завідувачів фермами, ланкових, передовиків кол
госпного виробництва.
У 1956 р. школу ліквідували, а учнів перевели до Ста
робільського сільськогосподарського технікуму. Так
шляхом об’єднання технікуму механізації й школи
керівних кадрів було засновано технікум. У 1930 р.

Бутківська сільгоспшкола була переведена до Ста
робільська й реорганізована в зоотехнікум великої ро
гатої худоби. Через чотири роки зоотехнікум реформува
ли на ветеринарний технікум, зі стін якого в 1935 р.
вийшли перші 15 фельдшерів. На базі елітного
насіннєвого господарства № 123 і Старобільського
сільськогосподарського технікуму в 1964 р. створено
Старобільський радгосптехнікум — новий навчальний
заклад, учні якого, отримуючи теоретичні знання, одно
часно могли набувати практичних навичок технології й
управління сільськогосподарським виробництвом.
Першим директором навчального закладу став
В. О. Бакай, а в 1968 р. його змінив І. А. Півень, який
очолював технікум до 1996 р.
У 1974 р. Міловський ветеринарний технікум був
об’єднаний зі Старобільським радгоспомтехнікумом і
реорганізований в одне з його відділень. Згідно з нака
зом Мінагропромполітики України Старобільський дер
жавний аграрний технікум елітнасіньгоспу «Роздольне»
в 1998 р. став правонаступником Старобільського
радгоспутехнікуму.
З 2004 р. колектив Старобільського державного аг
рарного технікуму очолював Я. А. Приходько — випуск
ник ЛНАУ. З 2007 р. технікумом керує А. І. Гаркавий —
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кандидат економічних
наук, випускник Старо
більського технікуму.
Якщо перший випуск
1897 р. налічував усього
17 учнів, то зараз тут здо
бувають спеціальності
технікамеханіка, фельд
шера ветеринарної меди
цини, агронома, органі
затора
виробництва,
технолога з виробництва
й переробки продукції
тваринництва, організа
тора з ведення фермер
ського господарства 665
студентів на денних
відділеннях та 224 — на
заочному.
У закладі працюють
На заняттях з організації виробництва
74 викладачі із вищою
освітою, 12 майстрів ви
робничого навчання та 24 лаборанти.
працює випускниця технікуму Н. І. Зубарь; випускник
З 2005 р. Старобільський державний аграрний
відділення «Зоотехнія» А. Г. Титаренко працює головою
технікум увійшов до складу Луганського національного
СТОВ «Переможець».
аграрного університету.
У технікумі створені необхідні умови для підготовки
Технікум дав путівку в життя багатьом фахівцям, які
фахівціваграріїв: обладнані кабінети й лабораторії,
займають високі відповідальні посади: В. Т. Полтенко —
функціонує навчальнодослідницьке господарство, за
заступник державного інспектора ветеринарної меди
вершено будівництво ветеринарної клініки, у якій прохо
цини Луганської області; А. Ф. Руденко — завідувач ка
дять усі практичні заняття студентиветеринари.
федри епізоотології, патанатомії і судової ветеринарії
Викладачі є постійними учасниками науковопрак
факультету ветеринарної медицини ЛНАУ; М. В. Ков
тичних досліджень і пошукової роботи. Праці творчих
тун — завідувач кафедри рослинництва агрономічного
груп викладачів із теми «Використання нових методів
факультету ЛНАУ; генеральний директор ВАТ «Юграенер
освітніх технологій у навчальному процесі» були визнані
госервіс» М. М. Шаповалов — випускник відділення «Ве
кращими в конкурсі методичних робіт НМЦ аграрної
теринарна медицина»; О. В. Сіненко — комерційний ди
освіти.
ректор Стрілецького кінного заводу Луганської області;
Уже п’ять років у технікумі плідно працює волон
багато років головою Держдепартаменту ветеринарної
терський загін «Альянс», члени якого протягом місяця
медицини працював випускник технікуму П. І. Вербиць
працюють та відпочивають у Криму. Упродовж усього
кий; у Дніпропетровській області заступником генераль
навчального року волонтери загону (80 юнаків і
ного директора з тваринництва в агрофірмі «Наукова»
дівчат) допомагають ветеранам війни та праці, вдо
вам, літнім самотнім лю
дям, організовують акції
із впорядкування тери
торій парків, насадження
дерев на території закла
ду та навколишніх сіл.
Технікум має добротну
спортивну базу, тут ство
рені всі умови для занять
фізичною культурою й
спортом. Команди техніку
му як переможці обласних
змагань беруть участь у
всеукраїнських змаганнях
із гирьового спорту, легкої
атлетики, волейболу, міні
футболу й кросу.
Інформаційні технології — необхідний компонент навчального процесу
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ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«Луганський державний обласний
навчальний центр підготовки, перепідготовки
і підвищення кваліфікації кадрів АПК»

Навчальний центр створений у 1994 р. у м. Старо
більську Луганської області, а як підрозділ ЛНАУ
функціонує з 2007 р. Директор центру — Є. М. Огаренко.
Основні напрями діяльності:
– підготовка згідно з державним замовленням і
за договірними зобов’язаннями робітників для
агропромислового комплексу та інших відомств і
підвищення кваліфікації спеціалістів середньої
ланки господарств АПК;
– культурноосвітня, методична діяльність;
– фінансовогосподарська, виробнича діяльність.
Головними завданнями Навчального центру ЛНАУ є:
– здійснення освітньої діяльності за спеціальнос
тями, які забезпечують підготовку фахівців відповідних

освітньокваліфікаційних рівнів і відповідають стан
дартам освіти;
– забезпечення виконання державного замов
лення та угод на підготовку фахівців із робітничих
професій та підвищення кваліфікації спеціалістів
середньої ланки господарств АПК;
– вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку
праці й сприяння працевлаштуванню випускників;
– здійснення культурного і духовного розвитку
особистості, виховання осіб, які навчаються у навча
льних закладах, у дусі українського патріотизму і
поваги до Конституції України;
– підвищення освітньокультурного рівня гро
мадян.
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