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комунікаційних 
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Канцелярія

ПРОРЕКТОР з наукової роботи

Науково-дослідна частина

► Відділ докторантури та аспірантури

Рада молодих вчених

Спеціалізовані вчені ради

Студентське наукове товариство

Бібліотека

Редакція журналу «Науковий вісник 
ЛНУВМБ імені С.З.Гжицького»

Редакція журналу «Ukrainian Journal 
o f  Veterinary and Agricultural 
Sciences»
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ПРОРЕКТОР з науково- 
педагогічної роботи

Навчально- 
методичний відділ

Мет одична рада університету

Методичні ради факультетів

Методичні комісії 
спеціальностей

ПРОРЕКТОР з адміністративно- 
господарської частини

М атеріальний кідділ
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Пансіонат “Ксеня”
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Факультет харчових технологій 
та біотехнології

Біолого-технологічний факультет Факультет ветеринарної медицини
— —

Факультет економіки та 
менеджменту

Народний музей 
університету

Редакція газети “Світ 
університету”

Центр художньої 
творчості

Рада з виховної роботи

Факультет ветеринарної 
гігієни, екології та права
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Кафедра біологічно та загальної хімії.

Кафедра технології переробки молока 
і молочних продуктів

Кафедра технології переробки м’яса, 
м’ясних та олійно-жирових виробів.

Кафедра загальногехнічних дисциплін

Кафедра фізики і математики

Кафедра біотехнології та радіології

^  Кафедра генетики та розведення тварин

■=> Кафедра технології виробництва продукції 
дрібних тварин

^  Кафедра технології виробництва молока та 
яловичини

<=> Кафедра водних біоресурсів та 
аквакультури

І <=> Кафедра годівлі тварин та технології кормів 

і О Кафедра фізичного виховання, спорту і

Кафедра епізоотології
Кафедра внутрішніх хвороб тваринга клінічної 
діагностики
Кафедра паразитології та іхтіопатології
Кафедра нормальної та патологічної морфології і
судової ветеринарії
Кафедра мікробіології та вірусології
Кафедра нормальної та патологічної фізіології ім.
С.В.Сгояновськош
Кафедра фармакології та токсикології
Кафедра хірургії.
Цикл БЖД таЦЗ 
Віварій
Клініка ч

Кафедра маркетингу
Кафедра менеджменту
Кафедра економіки підприємства,
інновацій та дорадницгва в АПК ім. В.І.
Поповича.
Кафедра історії України, економічної 
теорії та туризму
Кафедра публічного управління та 
адміністрування.
Кафедра інформкційних технологій в 
менеджменті
Кафедра української та іноземних мов. 
ім. Якими Яреми

Відділ післядипломної підготовки 
■=> Кафедра екології 
«=> Кафедра права

Кафедра філософії та педаг огіки 
О Кафедра гігієни, санітарії та 

загальної ветеринарної 
профілактики.

■=> Кафедра ветеринарно-санітарного 
інспектування

<=> Кафедра фармації та біологи
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