
Форма навчання: 
 

тільки ДЕННА 
(бюджет або контракт) 

 

Вартість одного року навчання: 
 

 Бакалавр  7500 грн.; 

 Магістр 8500 грн.. 

 

Перелік конкурсних предметів: 
 

1) Українська мова та література; 

2) Біологія; 

3) Хімія або Історія України. 
 

 

 
 

 

«Медицина зцілює людину, 
а ветеринарія – людство!» 

Контактна інформація: 
 

М. ХАРКІВ, ст. метро Пушкінська, 

вул. Алчевських, 44 (колишня вул. Артема). 

Телефон: +38 (057) 752-37-66 

Офіційний сайт: www.lnau.in.ua  

Електронна пошта: rector_lnau@ukr.net 

 

Приймальні комісії: 
 

м. ХАРКІВ, ст. метро Пушкінська, 

вул. Алчевських, 44 (колишня вул. Артема). 

Телефон: +38 095-803-60-99; 

+38 050-621-02-39; 

+38 097-397-23-18. 

Електронна пошта: pk.lnau@ukr.net 
  

м. СТАРОБІЛЬСЬК, 
вул. ІІІ Інтернаціоналу, 2. 

Телефон: +38 050-856-34-39; 

+38 095-702-12-09. 

Електронна пошта: pk.lnau@ukr.net 
 

м. СЛОВ’ЯНСЬК, 
вул. Свободи, 23. 

Телефон: +38 050-181-72-88. 

Електронна пошта: pk.lnau@ukr.net 

 

Деканат факультету: 
 

м. ХАРКІВ, проспект Ювілейний 65-Г, 

кабінет 511 (колишній просп. 50-річчя ВЛКСМ). 

Декан – доцент, кандидат ветеринарних 

наук Бабенко Олексій Петрович 
Телефон: +38 099-975-85-83. 

Електронна пошта: vetmed_lnau@ukr.net 

Міністерство освіти і науки України  

ЛЛУУГГААННССЬЬККИИЙЙ  ННААЦЦІІООННААЛЛЬЬННИИЙЙ  

ААГГРРААРРННИИЙЙ  УУННІІВВЕЕРРССИИТТЕЕТТ  
 

м. ХАРКІВ, м. СТАРОБІЛЬСЬК 

 
 

Факультет  
ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ 

 
ЗАПРОШУЄ НА НАВЧАННЯ 

Обирайте за першим 
пріоритетом!!! 

mailto:vetmed_lnau@ukr.net


Факультет  
ветеринарної медицини 

 
Ветеринарна медицина – 

стародавня і гуманна 

професія. Ветеринарія 

забезпечує благополуччя 

тваринництва і людства, 

захищаючи їх від різних 

заразних хвороб. 

Разом з медичним лікарем, ветеринарний лікар 

стоїть на варті здоров’я людини. Він захищає 

людей від таких небезпечних хвороб, як сап, 

сибірка, бруцельоз і інших захворювань, якими 

може заразитися людина. Виключно важлива роль 

ветслужби у експертизі продуктів харчування. Всі 

продукти – м’ясо, молоко, яйця, мед, риба повинні 

проходити обов’язковий ветеринарно-санітарний 

контроль, перш ніж попадуть на стіл до споживача. 

Ветеринарна служба вимагає повної віддачі знань і 

сил. Ветлікар в будь-яку годину дня і ночі повинен 

бути готовим виконати роботу, все життя 

підвищувати свої знання 

В Луганському національному аграрному 

університеті спеціальність «Ветеринарна 

медицина» була відкрита в 1997 році при 

зооветеринарному факультеті. В 2000 році був 

створений факультет ветеринарної медицини.  

 

Сьогодні на факультеті існує три кафедри: 
 

 ветеринарної хірургії, терапії та акушерства; 

 фізіології та мікробіології; 

 інфектології, якості і безпеки продукції АПК. 

З жовтня 2014 року факультет очолює доцент, 

к.в.н. Бабенко Олексій Петрович. 

 
Факультет співпрацює з провідними 

установами міста Харкова: Науково-дослідним 

інститутом тваринництва та Інститутом 

експериментальної і клінічної ветеринарної 

медицини. Відкрито філії кафедр на базі кращих 

ветеринарних клінік в місті Київ, Харків, 

Сєвєродонецьк, Лисичанськ та Рубіжне. 

В філіях кафедр студенти мають змогу 

закріпити пройдений теоретичний курс навчання 

на практиці та поглиблено вивчати сучасні 

методи діагностики, лікування та профілактики 

хвороб. 

 

На факультеті ведеться підготовка фахівців 

за спеціальністю «Ветеринарна медицина»: 

 «бакалавр»; 

 «магістр». 

Відкрита аспірантура за трьома напрямами: 

 16.00.07 – ветеринарне акушерство; 

 16.00.05 – ветеринарна хірургія; 

 16.00.03 – ветеринарна мікробіологія, 

епізоотологія, інфекційні хвороби 

та імунологія. 

 

ОСНОВНІ МІСЦЯ РОБОТИ 

ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ НАВЧАННЯ: 

 в лікувально-профілактичних установах 

(обласних, районних, міських державних 

лікарнях, управліннях державної ветеринарної 

медицини, дільничних лікарнях, дільницях, 

пунктах ветеринарної медицини), лікарями 

ветеринарної медицини господарств різної 

форм власності; 

 в діагностичних установах (центральних, 

міжобласних, обласних, районних, 

міжрайонних, міські державні лабораторії 

ветеринарної медицини) та лабораторіях 

ветеринарно-санітарної експертизи на ринках; 

 в регіональних службах державного 

ветеринарного контролю на кордоні і 

транспорті; 

 в установах з виготовлення і реалізації засобів 

захисту тварин (біофабрики, заводи з 

виготовлення інструментів, апаратури, у 

ветеринарних аптеках, обласних підприємствах 

«Облзооветпромпостач»); 

 на м’ясопереробних підприємствах 

(м’ясокомбінати, фабрики, цехи, заводи із 

заготівлі і переробки продуктів та сировини 

тваринного походження). 



 


