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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 3 березня 2021 року
USD 27.933 EUR 33.6006 RUB 3.7906 / AU 48301.74 AG 737 PT 33068.48 PD 65941.15

за 1 долар США за 1 євро за 10 рублів за 1 тройську унцію

Прем’єр-міністр про наступний крок — річний продукт 
на газ, аби люди укладали контракти за фіксованою 
ціною і прогнозували свої витрати

Міста оновлюватимуть 
транспорт 

ЕКОСКЛАДОВА. Весну 2021 року Міністерство інфраструк-
тури розпочинає з нового громадського транспорту в кількох 
містах. «Щоб сучасні Ромео та Джульєтти могли зручніше діс-
татися на побачення сучасним та екологічним транспортом, — 
написав на своїй сторінці у фейсбуці профільний міністр Вла-
дислав Криклій. — Над цим працюємо разом з Європейським 
інвестиційним банком у межах спільного проєкту «Міський гро-
мадський транспорт України». А паралельно з цим починаємо 
втілювати в життя другу фазу проєкту «Міський громадський 
транспорт України ІІ». І цього разу виключно екологічного гро-
мадського транспорту: трамваїв, тролейбусів, рухомого складу 
метрополітену, електробусів».

Тож закупити планують дев’ять дуобусів для Івано-Франків-
ська; 26 електробусів і 20 автобусів для Запоріжжя; 20 трамва-
їв, 100 автобусів і  кабіну фунікулера для Києва; 29 тролейбусів 
для Луцька; 10 трамваїв і 100 автобусів для Львова; 40 автобу-
сів для Миколаєва; 14 трамваїв для Одеси; 19 тролейбусів для 
Сум; 10 автобусів для Тернополя; 35 вагонів метро і 49 тролей-
бусів для Харкова; 40 тролейбусів для Чернігова.

ЦИТАТА ДНЯ

ДЕНИС ШМИГАЛЬ:

ЦИФРА ДНЯ

44 482 особи
записалися на вакцинацію  

від COVID-19 через портали  
vaccination.covid19.gov.ua і «Дія» та 

контакт-центр профільного міністерства

«Відкриття ринку газу 
за рахунок конкуренції 
має демонополізувати 

галузь і дати людям змогу 
обирати найкращого 

і найвигіднішого 
постачальника».

Жоден злочин не має 
залишатися безкарним

ЦИВІЛІЗАЦІЙНИЙ ВИБІР. ЄС підтримує Україну не лише  
у врегулюванні конфлікту на Донбасі, а й у проведенні судової 
реформи та вдосконаленні судової системи
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АГРОПЕРСПЕКТИВА

«Надра України можуть стати драйвером 
зростання національної економіки», –– 
наголосив нещодавно голова Держгеонадр 
Роман Опімах. Для цього є політична воля 
вищого керівництва держави

АКТУАЛЬНА ТЕМА

 Ефективний господар Михайло Травецький 
доводить, що майбутнє українського 
тваринництва не за великотоварним 
виробництвом, а за малими сімейними 
фермами та їхньою кооперацією
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Центральної виборчої комісії  

від 23 квітня 2012 року № 76  
(зі змінами, внесеними постановами Центральної виборчої комісії  

від 27 березня 2014 року № 93, від 27 серпня 2014 року № 818)
РОЗ’ЯСНЕННЯ 

Центральної виборчої комісії щодо заборони надання виборцям, закладам, 
установам, організаціям, а також виборчим комісіям та їх членам товарів  

(крім товарів, що містять візуальні зображення назви, символіки, прапора партії, 
за умови, що вартість таких товарів не перевищує три відсотки розміру мінімальної 
заробітної плати), послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших 
матеріальних цінностей (непрямого підкупу) під час проведення проміжних виборів 

народних депутатів України 28 березня 2021 року 
Центральна виборча комісія звертає увагу суб’єктів та інших учасників виборчого процесу з вибо-

рів народних депутатів України, що відповідно до Закону України «Про вибори народних депутатів 

України» передвиборна агітація може здійснюватися у будь-яких формах і будь-якими засобами, що 
не суперечать Конституції України та законам України. 

Разом з тим згідно з частиною чотирнадцятою статті 74 Закону України «Про вибори народних де-
путатів України» забороняється проводити передвиборну агітацію, що супроводжується наданням 
виборцям, закладам, установам, організаціям коштів або безоплатно чи на пільгових умовах товарів 
(крім товарів, що містять візуальні зображення назви, символіки, прапора партії, за умови, що вар-
тість таких товарів не перевищує три відсотки розміру мінімальної заробітної плати), послуг, робіт, 
цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших матеріальних цінностей. 

Центральна виборча комісія роз’яснює, що така передвиборна агітація або надання виборцям, за-
кладам, установам, організаціям, а також виборчим комісіям та їх членам коштів або безоплатно чи 
на пільгових умовах товарів, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших мате-
ріальних цінностей, що супроводжується закликами або пропозиціями голосувати за або не голосу-
вати за певну політичну партію чи кандидата у народні депутати України або згадуванням назви пар-
тії чи імені кандидата, є непрямим підкупом виборців. 

Особи, винні в порушенні законодавства про вибори народних депутатів України, притягаються до 
кримінальної, адміністративної або іншої відповідальності в порядку, встановленому законом. 

Президент Європейської Ради Шарль Мішель і Володимир Зеленський побували на КПВВ «Щастя» в Луганській області
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ОСВІТА

Щоб росли слобожанські будови
КАДРИ. У Сумському національному аграрному університеті напрацьовують різновекторну 
програму підготовки спеціалістів, до розроблення якої залучено представників влади,  
освіти і бізнесу 

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр» 

Сумський національ-
ний аграрний універ-

ситет належить до вишів, 
де надають особливої ува-
ги якості підготовки спеці-
алістів. Це стосується всіх 
факультетів, зокрема бу-
дівельного. Хтось може за-
питати: а як саме співвідно-
сяться ці поняття? Наскіль-
ки затребувані нині буді-
вельники в аграрному сек-
торі краю? 

Відповідь чітка й одно-
значна: затребувані, та ще 
й як! Особливо нині, коли в 
Україні створено територі-
альні громади. Плануван-
ня їхнього розвитку почи-
нається насамперед із пла-
нування відповідної тери-
торії, удосконалення інф-
раструктури тощо. А для 
цього потрібна містобудівна 
документація, якої в селах, 
селищах та районних цен-
трах Сумщини гостро бра-
кує. 

Це лише один суттєвий 
штрих до актуальності про-
блеми, яких багато. Тож як 
наголошують ректор СНАУ 
академік НААНУ Володи-
мир Ладика та голова Асо-
ціації будівельників облас-
ті «Сумибудкомплекс» го-
лова наглядової ради ПАТ 
«Сумбуд» Павло Новиць-
кий, на порядку денному 
особливо гостро постало пи-
тання широкого застосу-
вання нових підходів і ме-
тодів у підготовці високок-
валіфікованих будівельни-
ків, які б відповідали вимо-
гам часу, змогли не тільки 
утримувати, а й підносити 
високу планку професійної 
майстерності. Та це не озна-
чає, що починати потрібно з 
чистого аркуша. Факультет 
має добротні наукові прак-
тичні напрацювання, якими 
може пишатися. Важливо, 
взявши їх за основу, наро-
щувати науково-практичну 
складову, зводити поверх 
за поверхом, аби випускни-
ки-будівельники відповіда-
ли нинішнім вимогам і бу-
ли затребуваними на рин-
ку праці. 

Факультет 
тримається  
на досвіді 
викладачів...

Декан будівельного фа-
культету Людмила Цига-
ненко пропонує здійсни-
ти коротеньку, почасти вір-
туальну екскурсію підроз-
ділом вишу. Вона наголо-
шує, що він не масштабний 
кількісно, однак компак-
тний, мобільний, а головне 
— професійний.

Основа його — надійні й 
досвідчені науково-педа-
гогічні кадри. Називаючи 
прізвища, виокремлює осо-
бливо яскраві особистос-
ті, хто справив колись або 
ж справляє нині істотний 
вплив на розвиток і зміц-
нення факультету. З-поміж 
них світлої пам’яті док-
тор технічних наук профе-
сор Леонід Фомиця, під ке-

рівництвом якого свого ча-
су було створено наукову 
школу, захищено 10 канди-
датських дисертацій, вико-
нано десятки тематичних 
досліджень на державне 
замовлення. Людмила Ци-
ганенко — випускниця ці-
єї школи. 

Це він організовував роз-
роблення та впроваджен-
ня нового покоління кон-

струкцій, підсилення кон-
структивних елементів у 
будівлях та спорудах, що 
експлуатують, розвивав 
наукову теорію для ста-
рого мурування стін, під-
силення ґрунтової основи 
фундаментів тощо. Завдя-
ки цим напрацюванням на 
Сумщині вдалося повер-
нути до життя більш як 20 
споруд. І нині кафедра бу-
дівельних конструкцій 
провідна з випускових під-
розділів факультету, тут 
студенти опановують один 
з найскладніших напрямів  
галузі.

Свого часу на факульте-
ті працював доктор техніч-
них наук професор Талят 
Азізов (нині він в Уман-
ському державному пе-
дагогічному університе-
ті ім. П. Тичини), який під-
готував п’ятеро кандидатів 

технічних наук. Більшість 
із них тепер працюють на 
факультеті. Зокрема Олек-
сандр Савченко та Наталія 
Срібняк — заступники де-
кана. 

Сильна за творчим по-
тенціалом кафедра архі-
тектури та інженерних ви-
шукувань, яку очолює про-
фесор доктор архітектури 
Іван Височин. На ній пра-

цюють один із старших ви-
кладачів заслужений ху-
дожник Олександр Черед-
ниченко, молоді й досвідче-
ні кандидати архітектури 
Артем та Дмитро Бородаї. 
Студентські архітектурні 
проєкти, розроблені під їх-
нім керівництвом, перема-
гали і ставали призерами 
Всеукраїнського конкур-
су студентських диплом-
них робіт серед випускни-
ків архітектурних спеці-
альностей вишів та міжна-
родних учасників.   

Освітні підсумки значною 
мірою також ґрунтуються

…на 
матеріально-
технічній базі

Її основу становлять дві 
лабораторії: навчальна на-

уково-дослідна  кафедри 
будівельних конструкцій 
та будівельного матеріа-
лознавства, комп’ютерний 
та клас малюнка. Перша 
з них велика за площею, 
оснащена необхідним об-
ладнанням. Її використо-
вують для модельних і на-
турних випробувань бу-
дівельних конструкцій, 
під час виконання науко-
вих магістерських та ди-
сертаційних робіт. На ба-
зі другої студенти вико-
нують лабораторно-прак-
тичні заняття з дисциплі-
ни «Будівельне матеріа-
лознавство», визначають 
водопоглинання  та грану-
лометричний склад буді-
вельних матеріалів.

У класі малюнка сту-
денти-архітектори  в ком-
фортному середовищі роз-
вивають та вдосконалю-
ють навички образотвор-
чого мистецтва, просторо-
вого мислення. Тобто тут 
створено умови, в яких ни-
нішні студенти мають змо-
гу стати будівельниками-
зодчими.

Досконалість  
не має меж

Недавня зустріч, що від-
булася на базі будівельно-
го факультету, виклика-
ла зацікавлення не тіль-
ки причетних до підготов-
ки спеціалістів для галузі, 
а й тих, хто користується 
підготовленими тут кадра-
ми, численних партнерів 
вишу, насамперед практи-
ків-будівельників, пред-
ставників Гільдії архітек-
торів Сум та області. Адже 
на порядку денному було 
одне питання: що потріб-
но зробити, аби факультет 
одержав друге дихання, 

оновивши фундамент на-
вчального процесу і мак-
симально наблизивши йо-
го до нинішніх потреб бу-
дівельної галузі?   

За словами Володими-
ра Ладики, у вершині пі-
раміди проблемних питань 
— практична складова на-
вчання. Надзвичайно важ-
ливо, аби студенти якомо-
га більше часу проводили 
на будівельному майдан-
чику, серед практиків, ба-
чили виробничі процеси, 
відчували особливості бу-
дівельних робіт, техноло-
гічних процесів, освоюва-
ли організаційні складові й 
одразу  поєднували набуті 
у виші теоретичні знання 
з реальним досвідом. Але 
чотирьох тижнів прак-
тики, передбачених на-
вчальним планом, замало.  
Одним із прийнятних ва-
ріантів може стати дуаль-
не навчання, яке вже за-
проваджено  на факульте-
ті. Адже так студенти ма-
ють змогу вчитися за ін-
дивідуальним графіком 
і водночас працювати на 
виробництві, набуваючи 
навичок і досвіду. На дум-
ку ректора, важливим та 
перспективним напрямом 
удосконалення підготовки 
фахівців за спеціальніс-
тю «Архітектура та місто-
будування» стане розро-
блення освітньої програми 
«Містобудування». 

На переконання Пав-
ла Новицького, СНАУ має 
всі можливості стати ви-
шем-лідером з підготовки 
будівельників, адже тут є 
добротна база, досвідчені 
викладачі, мотивовані до 
навчання студенти. Про-
те немає межі досконалос-
ті, тому потрібно наблизи-
ти і максимально поєднати 

теоретичну й практичну 
складові освітнього проце-
су. Будівельні компанії та 
підприємства регіону гото-
ві приймати в себе студен-
тів-практикантів, переда-
вати їм досвід.

Як наголосив заступник 
голови Сумської ОДА Сер-
гій Пахольчук, на часі роз-
роблення освітньої про-
грами «Водопостачання та 
водовідведення», оскіль-
ки будівельна галузь сум-
ського краю гостро потре-
бує спеціалістів саме цьо-
го вузькоспеціалізованого 
профілю. Запропоновано 
спільно з Асоціацією буді-
вельників Сумщини на ба-
зі будівельного факульте-
ту створити експертно-на-
вчальний  центр для сер-
тифікації інженерів-буді-
вельників.

Загалом представники 
будівельних компаній ви-
соко оцінили потенціал ви-
шу для тих, хто хоче здо-
бути фах інженера-буді-
вельника чи архітектора. 
Для розбудови сумської 
школи архітекторів закла-
дено добротну базу.

За підсумками наради-
зустрічі підписано важли-
ві для розвитку  факуль-
тету договори про співп-
рацю та стейкхолдерську 
діяльність із провідни-
ми будівельними компа-
ніями та архітектурними 
майстернями Сум. Зокре-
ма про проведення спіль-
них лабораторно-прак-
тичних занять на підпри-
ємствах-роботодавцях та 
підприємствах-стейкхол-
дерах, майстер-класів ви-
робничників, підвищен-
ня кваліфікації виклада-
чів, які набуватимуть на-
вичок на цих будівельних 
підприємствах.

Під час практичних занять
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ЦИФРИ І ФАКТИ
✓ Будівельний факультет СНАУ засновано 1989 року. Тоді 

тут почали готувати інженерів-будівельників за спеціальністю 
«Промислове та цивільне будівництво». 

✓ Для підготовки фахівців вищої кваліфікації 1993 року при 
кафедрі будівельних конструкцій відкрито аспірантуру за спе-
ціальністю «Будівельні конструкції, будівлі і споруди».

✓ 1994-го ліцензований обсяг цієї спеціальності становив 75 
студентів, а нині за спеціальністю «Будівництво та цивільна ін-
женерія»  для бакалаврів (чотири роки навчання) передбачено 
1400 місць, магістрів (два роки) — 300 місць.

✓ Із 1996 року готують  фахівців за освітньо-кваліфікаційни-
ми ступенями «бакалавр», «спеціаліст» і «магістр».

✓ 2014-го ліцензовано та розпочато підготовку фахівців за 
спеціальністю  «Архітектура». 

✓ На факультеті готують фахівців освітніх ступенів «бака-
лавр» та «магістр» за спеціальностями «Архітектура та міс-
тобудування», «Будівництво та цивільна інженерія» за осно-
вними напрямами «Містобудівне проєктування», «Об’ємно-
планувальне проєктування», «Дизайн архітектурного середо-
вища». 

✓ За спеціальністю «Будівництво та цивільна інженерія» на 
рівні освітнього ступеня «магістр» студент може самостійно 
обирати одну із траєкторій: «Реконструкція та посилення бу-
дівель та споруд / Технологія та організація реконструкції бу-
дівель та споруд» або «Технічна експертиза будівель та спо-
руд / Економічна оцінка будівель та споруд та операцій з не-
рухомістю».

✓ Форми навчання — денна, дистанційна, заочна, дистанцій-
на за індивідуальним планом.  Спеціалістів готують три випус-
кові кафедри: «Архітектури та інженерних вишукувань», «Буді-
вельних конструкцій»,  «Будівельного виробництва. 

✓ На факультеті навчаються 530 студентів, серед них із Турк-
меністану, Марокко, Йорданії, Туреччини, Таджикистану, Намі-
бії, Коморських островів.

✓ Колектив науково-педагогічних працівників — 26 виклада-
чів, з яких дві третини мають вчене звання та науковий ступінь.

Надзвичайно важливо, аби студенти 
якомога більше часу проводили на 
будівельному майданчику, бачили 
виробничі процеси, відчували особливості 
технологічних процесів, освоювали 
організаційні складові й одразу 
поєднували набуті у виші знання з 
реальним досвідом.
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