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УНІВЕРСИТЕТСЬКІ

ВІСТІ
Традиційно щороку у чудові весняні дні наш навчаль-

ний заклад гостинно відчиняє двері, щоб познайомити 
майбутніх абітурієнтів зі своїми провідними ученими, 
викладачами й студентами та розповісти про свою історію, 
традиції та сьогодення.

У Львівському національному аграрному університеті 
навчаються молоді люди, які прагнуть стати свідомими 
громадянами та вмілими господарями на рідній 
землі. Наші випускники – це не просто представники 
хліборобських професій, це люди з особливим станом 
душі, що люб-лять землю і самовіддано на ній працюють, 
беручи на озброєння свій фах та професіоналізм, а, голов-
не, віру у велике майбутнє нашого села та всієї України.

Дорогі друзі! Якщо у Вашому серці горить любов до 
святої української землі, і Ви хочете працювати для її 
процвітання, обравши фах агронома чи економіста, 
еколога чи землевпорядника, механіка чи енергетика, 
будівельника чи архітектора, ми чекаємо на Вас.

Якщо разом докладатимемо зусиль, щоб рідна земля 
була упорядкована та захищена від екологічного лиха, 
щоб на ній працювали лише висококваліфіковані фахівці, 
справжні господарі та патріоти, вона не втомлюватиметь-

ся дарувати нам щедрі врожаї, що, звичайно, буде запорукою добробуту України, а відповідно, 
і нашого з Вами особистого добробуту.

Ректор ЛНАУ,
академік НААНУ
В. В. Снітинський

Шановні вступники!

знайди кота
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Факультет агротехнологій та екології

Здійснюємо підготовку фахівців за напрямами та спеціальностями:

окр «Бакалавр»
 y Агрономія
 y Екологія, охорона навколишнього середовища 
та збалансоване природокористування

окр «Спеціаліст»
 y Агрономія
 y Екологія та охорона навколишнього середовища
 y Плодоовочівництво і виноградарство

окр «Магістр»
 y Агрономія
 y Екологія та охорона навколишнього середовища
 y Плодоовочівництво і виноградарство

еконоМічний Факультет
Здійснюємо підготовку фахівців за напрямами та спеціальностями:

окр «Бакалавр»
 y Облік і аудит
 y Фінанси і кредит
 y Економіка підприємства 
 y Міжнародна економіка
 y Менеджмент

окр «Спеціаліст»
 y Економіка підприємства 
 y Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
 y Менеджмент організацій і адміністрування
 y Облік і аудит
 y Фінанси і кредит

окр «Магістр»
 y Економіка підприємства
 y Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
 y Менеджмент організацій і адміністрування
 y Облік і аудит
 y Фінанси і кредит
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Факультет Механіки та енергетики
Здійснюємо підготовку фахівців за напрямами та спеціальностями:

окр «Бакалавр»
 y Процеси, машини та обладнання 
агропромислового виробництва

 y Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі
 y Машинобудування
 y Автомобільний транспорт 

окр «Спеціаліст»
 y Механізація сільського господарства
 y Енергетика сільськогосподарського виробництва
 y Якість, стандартизація та сертифікація

окр «Магістр»
 y Механізація сільського господарства
 y Енергетика сільськогосподарського виробництва
 y Підйомно-транспортні, дорожні, меліоративні машини і обладнання
 y Обладнання переробних і харчових виробництв
 y Автомобілі та автомобільне господарство

ЗеМлевпорядний Факультет
Здійснюємо підготовку фахівців за напрямами та спеціальностями:

окр «Бакалавр»
 y Геодезія, картографія та землеустрій

окр «Спеціаліст»
 y Землеустрій та кадастр

окр «Магістр»
 y Землеустрій та кадастр
 y Геоінформаційні системи і технології
 y Економіка довкілля і природних ресурсів

Факультет Будівництва та архітектури
Здійснюємо підготовку фахівців за напрямами та спеціальностями:

окр «Бакалавр»
 y Архітектура
 y Будівництво

окр «Спеціаліст»
 y Архітектура будівель і споруд
 y Промислове і цивільне будівництво

окр «Магістр»
 y Архітектура будівель і споруд
 y Дизайн архітектурного середовища
 y Промислове і цивільне будівництво
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Студентське життя
Львівський національний аграрний 

університет – це світ цікавого, активного, 
творчого і насиченого незабутніми подіями 
та враженнями студентського життя.

Університетськими центрами патріотич-
ного гарту молоді є музеї Степана Банде-
ри, Євгена Храпливого та Музей історії 
університету, а духовним осередком вихо-
вання – храм святого рівноапостольного 
князя Володимира Великого.

Студентство ЛНАУ має змогу розви-
вати свої здібності та таланти, проводити 
дозвілля у цікавому товаристві однодумців 
і творчих особистостей. Цьому сприяє 
діяльність НД «Просвіта», в якому актив-
но працює чимало художніх колективів, 7 з 
яких пишаються званням «народний». 

Студентське життя у ЛНАУ – це чи-
мало виплеканих роками традицій: 
проведення фестивалів та конкурсів 
студентської творчості: «Нові таланти 

університету», «Софіївські зорі», «Яблуне-
вий цвіт», «Кращий студент року», «Містер 
і міс університету», «Що? Де? Коли?», КВК 
факультетів; культурно-масових та вихов-
них заходів: Новорічний бал, Тиждень пи-
санкарства, Свято гаївок, День вишиванки; 
круглих столів на актуальні для сьогодення 
теми; благочинних студентських акцій.

У ЛНАУ активно діє студентська само-
врядна організація «Основа». У її структурі 
є студентські деканати факультетів та студ-
ради гуртожитків.

В університеті функціонує студентсь-
ке наукове товариство, яке організовує 
роботу 88 студентських наукових гуртків 
і проектно-технічного бюро, а також 
підтримує зв’язки з науковими структурами 
аграрних вишів України, Європи та США. 
Студенти мають змогу проходити практику 
за кордоном, безкоштовно вивчати іноземні 
мови, представляти результати своїх на-
укових досліджень на наукових форумах і 
конференціях. 

Належні умови для навчання, проживан-
ня та цікавого дозвілля молоді створено у 
кожному з шести гуртожитків університету. 

У ЛНАУ є чудові умови, щоб провадити 
здоровий спосіб життя. На базі університету 
діють секції та гуртки з 19 видів спорту. 
Наші студенти – призери всеукраїнських і 
міжнародних змагань. 

Улітку студенти можуть відновити 
здоров’я в ОСТ «Маяк», що в курортному 
містечку Коблево, яке вважають перлиною 
Чорноморського узбережжя.

Прес-центр  ЛНАУ


