
Будівельний факультет, один з наймолодших факультетів Сумського 

Національного аграрного університету. Завдяки д.т.н., проф. Фомиці Л.М. 

був створений в 1989 році при Сумському сільськогосподарському інституті 

будівельний факультет. 

 Першим деканом було призначено к.с-г.н. Решетняка Миколу 

Пилиповича. На той час факультет в своєму складі мав лише одну кафедру 

будівельних конструкцій, яку очолив д.т.н., проф. Фомиця Л.М.  

З 1990 року деканом факультету призначено  д.т.н., проф. Фомиця 

Леоніда Миколайовича. За перші два роки було створено кафедру прикладної 

та теоретичної механіки завідувачем якої став д.т.н., проф. Симоновський 

Віталій Іович та кафедру архітектури та інженерних вишукувань, яку очолив 

д.т.н., проф. Філатов Лев Григорович. 

З 1995 по 2000 р. деканом призначено к.т.н., доцента Верещаку Сергія 

Михайловича. За цей період було створено ще одну кафедру будівельного 

виробництва, завідувачем якої став к.т.н., проф. Кожушко Валерій Петрович. 

З 1997 року кафедру архітектури та інженерних вишукувань очолив к.т.н., 

доцент Височин Іван Андрійович. 

З 2000 р. деканом призначено к.т.н., доцент Семірненка Юрія 

Івановича. У 2005 р. факультет очолив к.т.н., проф. Кожушко Валерій 

Петрович, а з 2007 р. по теперішній час деканом факультету є к.т.н., доцент, 

член-кор. Академії будівництва України Нагорний Микола Васильович.    

На цей час факультет  відповідає всім вимогам Міністерства освіти і 

науки професійній підготовці спеціалістів з будівництва та цивільної 

інженерії та виростив велику кількість спеціалістів знаних не тільки в 

України, а й в ближньому зарубіжжі. Ними ми пишаємося, а вони несуть у 

життя розуміння того, що Сумський Національний аграрний університет це 

саме той вищий навчальний заклад, який може створити майбутнє в нашій 

державі.  

 Це перший випуск будівельного факультету, так звані «перші ластівки»  

у червні 1994 року, з яких почалась історія факультету. На фото перший 

ректор Сумського СГІ Брюховецький Іван Миколайович, декан будівельного 

факультету професор Фомиця Леонід Миколайович, перші викладачі 

факультету та 26 випускників, які отримали високе звання «спеціаліст з 

будівництва». 



 

 За цей час факультет з однієї кафедри будівельних конструкцій, 

збільшився до трьох випускаючих кафедр.  

На фотографіях представлені  окремі вехи існування будівельного 

факультету, з його розмаїттям та трудовим життям. 

 
Державний іспит зі спеціальності 5 курсу будівельного факультету, 

2000 рік. На фото з права зав.кафедри будівельного виробництва Кожушко 

В.П, з ліва доцент Беловол В.В., доцент Циганенко Л.А. (випускниця 

будівельного факультету), начальник відділу капітального будівництва та 

технічного нагляду СНАУ(в той час студент факультету) Шкробот Г. В. 



 
Вручення диплому з відзнакою деканом факультету Семірненко Ю.І. 

студенту Шпоті В.В., нині директору НВП «Будівельна наука», 2002 рік 

 

 
Захист дипломного проекту студентами заочної форми навчання, 2003 

рік. Голова ДЕК професор, доктор наук Гончаренко Д.Ф. 

 
Захист дипломного проекту студентами денної форми навчання, 2005 рік 

Дутов О., директор будівельного ТОВ «AkVA-Do», Резниченко Е., головний 

інженер НВП «Будівельна наука» 



 

Захист дипломного проекту студентами денної форми навчання, 2014 рік 

Жолобко А. головний інженер ТОВ «БМУ23» Боярка  

  

«Перші ластівки спеціальності» Архітектура та містобудування , 2016 рік 

Викладачі Бородай С.П та Бородай Д.С. та студентка Мединська Марина. 

  

Перше вересня 2011 року  

 



  

  

Агровиставка 2011 рік 

 

  
 

 
 

Випуск студентів ОКР «Магістр будівництва» 2015 рік 

   

День відкритих дверей, 2012 рік 



  

Міс СНАУ  2012. Студентка будівельного факультету Болдарєва Юліана 
 

 

 

 

 

 
 

Відпочинок студентів будівельного факультету, 2013 рік 

  

Екскурсія на виробництво цегли заводу "Керамейя"  

групи 1501-1 та 1501-2рос., 2016 

  
 

Екскурсія на виробництво залізобетонних конструкцій заводу "Федорченко", 

група Арх 1601, ПЦБ 1501-1, 1501-2рос., 2017 


