
висновки
експертної комісії М іністерства освіти і науки України  

про підсумки проведення акредитаційної експертизи  
підготовки ф ахівців  С В О  « Б а к а л а в р »  за напрям ом підготовки  

6.060101 «Б уд івн и ц тво» у Сумському національному аграрному
університеті

Відповідно до Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і 
спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах, 
затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 року 
№ 978 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ №  1124 (1124-2011-п) від 
31.10.2011 (із змінами відповідно до наказу М іністерства освіти і науки, молоді 
та спорту України від 13 червня 2012 року за №  689 «Про затвердження 
Державних вимог до акредитації напряму підготовки, спеціальності та вищого 
навчального закладу»), зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 4 липня 
2012 року за №  1108/2142, Постановою Кабінету Міністрів України від 27 травня 
2014 року №  507 «Про внесення змін до Положення про акредитацію вищих 
навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих 
професійних училищах» та згідно з наказом М іністерства освіти і науки України 
629-А від 11.04.2017 року у Сумському національному аграрному університеті 
безпосередньо експертною комісією у складі:

голова комісії: Ш муклер Валерій Самуїлович -  завідувач кафедри 
будівельних конструкцій Харківського національного 
університету міського господарства імені О.М. Бекетова, 
доктор технічних наук, професор

член комісії: Ш ап овал  Володимир Григорович -  професор кафедри 
будівництва, геомеханіки Державного вищого 
навчального закладу «Національного гірничного 
університету», доктор технічних наук, професор, 

у період з 1 8 по 20 квітня 2017 року розглянуто матеріали, подані на експертизу 
Сумським національним аграрним університетом та проведено на місці 
перевірку відповідності державним акредитаційним вимогам стану кадрового, 
навчально-методичного, матеріального та організаційного забезпечення 
підготовки фахівців СВО  «Бакалавр» за напрямом підготовки 6.060101 
«Будівництво».

Висновки підготовлені на підставі аналізу:
- матеріалів акредитаційної справи СВО «Бакалавр» за напрямом 

підготовки 6.060101 «Будівництво», поданої університетом;
- відповідності встановленим законодавством вимогам щодо навчально- 

методичного, кадрового, матеріально-технічного забезпечення спеціальності;
- фактичного стану навчальнихдіриміщень, кабінетів та лабораторій;

Голова експертної комісії С * » ______________> В.С. Шмуклер
















































































































