Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ № 14 (31)
від 23 липня 2020 р.
Місце проведення: м. Київ, вул. Б. Грінченка, 1
Голова – Квіт С.М.
Секретар – Антонюк Т.А.

Присутні 18 членів Агентства з 21:
Авшенюк Н.М. (дистанційно), Артюхов А.Є., Бутенко А.П., Длугопольський О.В., Єременко
О.В., Золотарьова І.О., Квіт С.М., Колєсникова О.В., Медведєв В.К., Моркляник Б.В., Назаров
І.В., Олексів І.Б., Пріхна Т.О., Стукало Н.В. (дистанційно), Татарчук Т.Ф., Фесенко Л.С.,
Царенко П.М. (дистанційно), Цвіліховський М.І.
Присутні: Пізнюк Л., Наконечна Н., Золотар С., Ковалішин К., Винницький М., Денискіна Г.,
Осіюк О., Євстіфеєв М., Кабанов І., Крамаренко К. (дистанційно)

Порядок денний
1. Розгляд акредитаційних справ (Сергій Квіт)
2. Про внесення інформації до ЄДЕБО щодо сертифікатів про акредитацію освітніх
програм, виданих Центром оцінювання якості у вищій освіті (Литва) Карпатському
університету імені Августина Волошина (Сергій Квіт)
3. Про виправлення технічної помилки в рішенні Національного агентства стосовно
акредитації ОП “Архітектура та містобудування” Івано-Франківського національного
технічного університету нафти і газу (Сергій Квіт)
4. Про погодження проєктів стандартів вищої освіти (Богдан Моркляник)
5. Про зміни у складі галузевих експертних радах (Богдан Моркляник)
6. Про зміни до Положення про галузеві експертні ради (Богдан Моркляник)
7. Про оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад у галузевих експертних
радах (Богдан Моркляник)
8. Уточнення почерговості проведення акредитації (Ганна Денискіна)
9. Презентація проєкта Комунікативної стратегії Національного агентства (Олександра
Осіюк)
10. Звіти голів і перспективи розвитку Комітетів Національного агентства (голови
Комітетів)
11. Результати розгляду Апеляційним комітетом скарг на рішення Національного
агентства (Іван Назаров)

12. Вдосконалення інституційного розвитку Національного агентства (Володимир
Медведєв)
13. Про зміни до Порядку відбору та ведення реєстру експертів Національного агентства
із забезпечення якості вищої освіти для проведення акредитацій освітніх програм
(Михайло Винницький)

СЛУХАЛИ: Бутенка Андрія, заступника Голови Національного агентства про затвердження
Порядку денного.
ВИРІШИЛИ: погодити Порядок денний засідання Національного агентства.
(результати голосування: за – 18, проти – немає, утрималися – немає)

1. Розгляд акредитаційних справ
СЛУХАЛИ: Квіта Сергія, Голову Національного агентства про розгляд акредитаційних справ.
ВИРІШИЛИ: ухвалити рішення про акредитацію із визначенням “зразкова”, акредитацію,
умовну (відкладену) акредитацію, повернення справи в ГЕР на доопрацювання висновків,
відмову в акредитації, зняття з розгляду згідно із додатком (пп. 1.1 – 1.204).
Результати голосування та зміст рішення щодо кожної справи, розглянутої Національним
агентством, наведені у додатку до протоколу.
Усього ухвалено рішень:







Акредитувати - 114
Акредитувати із визначенням "зразкова" - 3
Умовна (відкладена) акредитація - 65
Відмовити в акредитації - 7
Повернути в ГЕР на доопрацювання висновків -3
Зняти з розгляду - 12 (всі справи Луцького національного технічного університету)

2. Про внесення інформації до ЄДЕБО щодо сертифікатів про акредитацію освітніх
програм, виданих Центром оцінювання якості у вищій освіті (Литва) Карпатському
університету імені Августина Волошина
СЛУХАЛИ: Квіта Сергія, Голову Національного агентства про внесення інформації до
ЄДЕБО щодо сертифікатів про акредитацію освітніх програм, виданих Центром оцінювання
якості у вищій освіті (Литва) Карпатському університету імені Августина Волошина.
Карпатський університет імені Августина Волошина звернувся до Центру оцінювання якості у
вищій освіті (Литва). Не зважаючи на порядок дій, викладений у Положенні про акредитацію
освітніх прогам, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затверджений
Наказом МОН від 11.07.2019 № 977, Карпатський університет імені Августина Волошина,
звернувся безпосередньо до ДП “Інфоресурс”, який є власником ЄДЕБО. Метою звернення було
внесення інформації до ЄДЕБО про наявність сертифікатів про акредитацію освітніх програм.
Оскільки з такими питаннями має право звертатися лише НАЗЯВО, представники ДП
“Інфоресурс” переслали пакет документів до Національного агентства. Тобто процедуру
внесення інформації до ЄДЕБО Карпатським університетом імені Августина Волошина було
порушено.

Пізніше Карпатський університет імені Августина Волошина звернувся до Національного
агентства з проханням про внесення згаданої інформації до ЄДЕБО. Національне агентство
розглянуло надані матеріали. Дійсно, відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 10 липня 2019 р. № 554-р "Про затвердження переліку іноземних акредитаційних агентств та
агентств із забезпечення якості вищої освіти, які видають сертифікати про акредитацію освітніх
програм, що визнаються в Україні", агентство, в якому проводилася акредитація освітніх
програм Карпатського університету імені Августина Волошина зазначено в переліку, а саме
Centre for Quality Assessment in Higher Education (Lithuania) / Центр оцінювання якості у вищій
освіті (Литва).
Огляд відповідності документів від університету виявив, що надані сертифікати є
підтвердженням проведення оцінювання (евалюації) освітніх програм, а не їхньої акредитації.
Національне агентство має переписку із Центром оцінювання якості у вищій освіті (Литва), які
є нашими партнерами. Вони з самого початку повідомили Національне агентство про звернення
згаданого університету до них. Також про те, що Карпатський університет імені Августина
Волошина був належним чином проінформований про відмінність процедур оцінювання
(евалюації) від акредитації. Окрім того, Центр оцінювання якості у вищій освіті (Литва) не має
права проводити акредитації освітніх програм для зарубіжних закладів.
ВИРІШИЛИ:
Карпатському університетові імені Августина Волошина відмовити у внесенні інформації до
ЄДЕБО щодо сертифікатів про акредитацію, виданих Центром оцінювання якості у вищій освіті
(Литва), оскільки акредитація не відбулась та мала місце спроба ввести в оману Національне
агентство.
(результати голосування: за – 18, проти – немає, утрималися – немає)

3. Про виправлення технічної помилки в рішенні Національного агентства стосовно
акредитації ОП “Архітектура та містобудування” Івано-Франківського національного
технічного університету нафти і газу
СЛУХАЛИ: Квіта Сергія, Голову Національного агентства про виправлення технічної помилки
в рішенні Національного агентства стосовно акредитації ОП “Архітектура та містобудування”
першого (бакалаврського) рівня Івано-Франківського національного технічного університету
нафти і газу. В інформаційній системі було помилково зазначено тип рішення - акредитувати
освітню програму умовно (відкладено), хоча під час проведення засідання (протокол № 11 (28)
від 16.06.2020 р.) було прийняте рішення про акредитацію освітньої програми.
ВИРІШИЛИ: в інформаційній системі Національного агентства виправити помилку: замість
акредитувати умовно (відкладено) зазначити акредитувати освітню програму “Архітектура та
містобудування” за спеціальністю 191 Архітектура та містобудування першого (бакалаврського)
рівня (реєстраційний номер акредитаційної справи 0519/АС-20 від 24.03.2020 р. ID ОП у ЄДЕБО
6308) Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.
(результати голосування: за – 18, проти – немає, утрималися – немає)

4. Про погодження проєктів стандартів вищої освіти (Богдан Моркляник)
СЛУХАЛИ: Моркляника Богдана, заступника Голови Національного агентства про погодження
проєктів стандартів вищої освіти.

ВИРІШИЛИ: погодити такі проєкти стандартів вищої освіти з урахуванням відповідних
рекомендацій та рішень галузевих експертних рад:
1. Стандарт вищої освіти зі спеціальності 081 “Право” другого (магістерського) рівня.
(результати голосування: за – 18, проти – немає, утрималися – немає)
2. Стандарт вищої освіти зі спеціальності 151 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані
технології” другого (магістерського) рівня.
(результати голосування: за – 18, проти – немає, утрималися – немає)
3. Стандарт вищої освіти зі спеціальності 161 “Хімічні технології та інженерія” другого
(магістерського) рівня.
(результати голосування: за – 18, проти – немає, утрималися – немає)
4. Стандарт вищої освіти зі спеціальності 229 “Громадське здоров’я” першого
(бакалаврського) рівня.
(результати голосування: за – 18, проти – немає, утрималися – немає)
5. Стандарт вищої освіти зі спеціальності 281 “Публічне управління та адміністрування”
другого (магістерського) рівня.
(результати голосування: за – 18, проти – немає, утрималися – немає)

6. Стандарт вищої освіти зі спеціальності 291“Міжнародні відносини, суспільні
комунікації та регіональні студії” першого (бакалаврського) рівня.
(результати голосування: за – 18, проти – немає, утрималися – немає)
7. Стандарт вищої освіти зі спеціальності 291“Міжнародні відносини, суспільні
комунікації та регіональні студії” другого (магістерського) рівня.
(результати голосування: за – 18, проти – немає, утрималися – немає)

5. Про зміни у складі галузевих експертних радах
СЛУХАЛИ: Моркляника Богдана, заступника Голови Національного агентства про зміни у
складі галузевих експертних рад.
ВИРІШИЛИ:
1. Відповідно до пункту 13 Положення про галузеві експертні ради Національного агентства із
забезпечення якості вищої освіти, затвердженого рішенням від 26 травня 2020 р. (протокол № 9)
(зі змінами), призначити:
1.1. Заступником голови галузевої експертної ради 11 «Математика та статистика» Мартинюка
Петра Миколайовича;
1.2. В.о. голови 25 галузевої експертної ради «Воєнні науки, безпека державного кордону»
Рижова Ігоря Миколайовича.

2. Відповідно до пункту 11 Положення про галузеві експертні ради Національного агентства із
забезпечення якості вищої освіти, затвердженого рішенням від 26 травня 2020 р. (протокол № 9)
(зі змінами), достроково припинити повноваження членів галузевої експертних рад:
2.1. З галузі знань 04 «Богослов’я» Левицького Олександра Олександровича;
2.2. З галузі знань 12 «Інформаційні технології» Штовбу Сергія Дмитровича;
2.3. З галузі знань 10 «Природничі науки» Яськіва Олега Ігоровича;
2.4. З галузі знань 13 «Механічна інженерія» Грешту Віктора Леонідовича;
2.5. З галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» Ткачука Івана Миколайовича;
2.6. З галузі знань 23 «Соціальна робота» Палагнюк Юліану Вікторівну;
2.7.З галузі знань 27 «Транспорт» Гащука Петра Миколайовича.
(результати голосування: за - 15, проти - 1, утрималися - 2)
3. Відповідно до пункту 9 Положення про галузеві експертні ради Національного агентства із
забезпечення якості вищої освіти, затвердженого рішенням від 26 травня 2020 р. (протокол № 9)
(зі змінами), затвердити зміни у персональному складі галузевих експертних рад відповідно до
результатів конкурсу:
3.1. Деркач Тетяна Сергіївна (НПП) – 01 галузь знань «Освіта/Педагогіка»;
3.2. Максименко Надія Василівна (НПП) – 10 галузь знань «Природничі науки»;
3.3. Потій Олександр Володимирович (НПП) – 12 галузь знань «Інформаційні технології»;
3.4. Козловський Валерій Валерійович (роботодавець) – 17 галузь знань «Електроніка та
телекомунікації»;
3.5. Добровольський Віталій Володимирович (роботодавець) – 18 галузь знань «Виробництво та
технології»;
3.6. Бурак Костянтин Омелянович (НПП) – 19 галузь знань «Архітектура та будівництво»;
3.7. Серант Остап-Михайло Володимирович (здобувач вищої освіти) – 19 галузь знань
«Архітектура та будівництво»;
3.8. Нагорна Людмила Володимирівна (НПП) – 21 галузь знань «Ветеринарна медицина» ;
3.9. Гавриленко Олена Сергіївна (роботодавець) – 21 галузь знань «Ветеринарна медицина»;
3.10. Cемигіна Тетяна Валеріївна (роботодавець) – 23 галузь знань «Соціальна робота»;
3.11. Єременко Ольга Олексіївна (здобувач вищої освіти) – 29 галузі знань «Міжнародні
відносини»
(результати голосування: за - 17, проти - немає, утрималися - 1)
4. Відповідно до пункту 9 Положення про галузеві експертні ради Національного агентства із
забезпечення якості вищої освіти, затвердженого рішенням від 26 травня 2020 р. (протокол № 9)
(зі змінами), з метою реорганізації:
4.1. Реорганізувати склад 01 галузевої експертної ради «Освіта/Педагогіка»;
(результати голосування: за - 17, проти - 1, утрималися - немає)
4.2. Утворити галузеві експертні ради 01 «Педагогіка» і 01 «Освіта».
(результати голосування: за - 17, проти - немає, утрималися - 1)

6. Про зміни до Положення про галузеві експертні ради
СЛУХАЛИ: Моркляника Богдана, заступника Голови Національного агентства про зміни у
складі галузевих експертних рад.
ВИРІШИЛИ: у додатку 1 позицію «Галузева експертна рада з галузі знань 01 «Освіта» викласти
у такій редакції:
Галузева
експертна
рада з галузі
знань 01
«Освіта»

Галузева
експертна
рада з галузі
знань 01
«Педагогіка»

11

11

9

9

011 Освітні,
педагогічні
науки
015 Професійна
освіта (за
спеціалізаціями)
016 Спеціальна
освіта
017 Фізична
культура і спорт
012 Дошкільна
освіта
013 Початкова
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1

1

центральний
орган
виконавчої
влади у
сфері освіти
і науки

3
3

1
2
1
2
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(результати голосування: за - 17, проти - немає, утрималися - 1)

7. Про оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад у галузевих експертних радах
СЛУХАЛИ: Моркляника Богдана, заступника Голови Національного агентства про оголошення
конкурсу на заміщення вакантних посад у галузевих експертних радах.
ВИРІШИЛИ:
1. Оголосити конкурс на заміщення вакантних посад у галузевих експертних радах:
1) галузева експертна рада 01 «Освіта» за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» – 3 науково-педагогічних / наукових
працівники;
за спеціальністю 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)» – 3 науково-педагогічних /
наукових працівники;
за спеціальністю 016 «Спеціальна освіта» – 1 науково-педагогічний / науковий працівник;
за спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт» – 2 науково-педагогічних / наукових
працівники;
1 представник від роботодавців;
1 представник від здобувачів вищої освіти

2) галузева експертна рада 01 «Педагогіка» – 1 науково-педагогічний / науковий працівник (за спеціальністю 012 «Дошкільна освіта»);
– 2 науково-педагогічних / наукових працівники (за спеціальністю 013 «Початкова освіта»);
за спеціальністю 014 «Середня освіта (за предметними спеціальностями)» – 6 науковопедагогічних / наукових працівники;
1 представник від роботодавців;
1 представник від здобувачів вищої освіти
3) галузева експертна рада 02 «Культура і мистецтво» – 1 науково-педагогічний / науковий
працівник (за спеціальністю 024 «Хореографія»)
4) галузева експертна рада 04 «Богослов’я» - 1 представник від роботодавців
5) галузева експертна рада 10 «Природничі науки»
- 1 науково-педагогічний / науковий працівник за спеціальністю 105 «Прикладна фізика та
наноматеріали»
- 1 представник від роботодавців
6) галузева експертна рада 11 «Математика та статистика» - 1 представник від роботодавців
7) галузева експертна рада 12 «Інформаційні технології» - 1 науково-педагогічний / науковий
працівник
8) галузева експертна рада 13 «Механічна інженерія» - 1 науково-педагогічний / науковий
працівник
9) галузева експертна рада 20 «Аграрні науки та продовольство» - 1 представник від здобувачів
вищої освіти
10) галузева експертна рада 23 «Соціальна робота» - 1 науково-педагогічний / науковий
працівник
11) галузева експертна рада 24 «Соціальна робота» - 1 науково-педагогічний / науковий
працівник
12) галузева експертна рада 25 «Воєнні науки, національна безпека, безпека державного
кордону» - за спеціальністю 254 «Забезпечення військ (сил)» – 1 науково-педагогічний/науковий
працівник
13) галузева експертна рада 26 «Цивільна безпека» - 1 представник від здобувачів вищої освіти
14) галузева експертна рада 27 «Транспорт» - за спеціальністю 275 «Транспортні технології (за
видами)» – 1 науково-педагогічний / науковий працівник
2. Встановити строк подання документів для участі у конкурсі - з 25 серпня до 18 вересня
2020 р. (включно).
(результати голосування: за - 18, проти - немає, утрималися - немає)

8. Уточнення почерговості проведення акредитації

СЛУХАЛИ: Денискіну Ганну, керівника відділу акредитації освітніх програм про уточнення
почерговості проведення акредитації.
ВИРІШИЛИ: Вилучити з Графіка прийняття заяв про акредитацію у 2019/2020 н.р. освітні
програми закладів вищої освіти та наукових установ (згідно з додатком) як такі, справи щодо
яких не були подані для реєстрації та подальшого здійснення процедури акредитації у
встановлені графіком терміни.
(результати голосування: за - 17, проти - немає, утрималися - 1)

9. Презентація проєкта Комунікативної стратегії Національного агентства (Олександра
Осіюк)
СЛУХАЛИ: Олександру Осіюк, керівника відділу зав'язків з громадськістю та міжнародного
співробітництва про презентацію проєкта Комунікативної стратегії Національного агентства.
Було презентовано здобутки та окреслено перспективи для розвитку у питаннях зовнішньої та
внутрішньої комунікацій. Запропоновано створити робочу групу з членів Агентства та
Секретаріату для доопрацювання Комунікативної стратегії.
ВИСТУПИЛИ:
Золотарьова І.О. звернула увагу на кілька аспектів:





Необхідно чітко ставити цілі, що для чого
Усвідомити себе в Європейському просторі - де ми?
Опитування мають бути зроблені професіоналами
Врахувати бюджет на маркетинг

Стукало Н.В. подякувала відділу за пророблену роботу.
ВИРІШИЛИ: підтримати ідею створення Комунікативної стратегії.
Питання не потребує голосування.

10. Звіти голів і перспективи розвитку Комітетів Національного агентства (голови
Комітетів)
СЛУХАЛИ:
1. Назарова Івана, голову Апеляційного комітету про роботу Апеляційного комітету.
За поточний період було розглянуто 14 скарг. Зазвичай це скарги на рішення Національного
агентства. Двічі було порушено процедуру. В перспективі планується розширювати діяльність,
щоб розглядати питання не лише по процедурі, але і питання по суті.
ВИСТУПИЛИ:
Золотарьова І.О. звернула увагу, що Апеляційний комітет розташований надструктурно над
всіма комітетами. Запропонувала звертатися до цього комітету з відповідними питаннями не
лише зовні, а і в разі непорозумінь в середині.
Назаров І.В. погодився із такою думкою. Також звернув увагу, що комітет має бути
об'єктивним, неупередженим та доброчесним. Для цього необхідно змінювати порядок
формування Апеляційного комітету.

Медведєв В.К. зауважив, що до роботи Комітету можна залучати будь-кого зовні.
2. Квіта Сергія, голову Комітету з питань етики.
За цей період напрацьовано 14 документів, 11 з них - різноманітні рішення.
Золотарьова І.О. поцікавилася, чи існують в Україні структури, з якими можна було б увійти в
коаліцію?
Квіт С.М. відповів, що в Україні наразі таких немає. В той же час, ми співпрацюємо з
міжнародними партнерами, тримаємо контакт з Комітетом з питань науки та освіти ВР,
професором Кузнєцовою Н.С. Спільно готуємо спеціальний законопроєкт, де будуть відбиті всі
питання, що стосуються академічної доброчесності. Також Комітет з питань етики надалі
вимагатиме насамперед адекватних дій стосовно порушників академічної доброчесності від
ЗВО, де вони працюють - з можливими наслідками під час проведення акредитації.
3. Бутенка Андрія, голову Комітету з питань діяльності та акредитації спеціалізованих
вчених рад.
Комітет опікувався розробкою нормативних документів, які наразі виставлено на громадське
обговорення. Мова про Положення про акредитацію спеціалізованих вчених рад та Порядок
присудження наукових ступенів. Продовження великої роботи Комітету залежить від
подальших дій і рішень МОН.
4. Моркляника Богдана, голову Комітету з питань акредитації освітніх програм,
незалежних установ оцінювання якості та інституційної акредитації.
Формально результатом діяльності нашого Комітету є Положення про акредитацію освітніх
програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти та Методичні рекомендації.
Наразі удосконалюються методичні рекомендації, цю роботу оцінять і закордонні колеги.
Золотарьова І.О. зауважила, що Положення про комітети затверджено в лютому 2019 році.
Наразі вони потребують доопрацювання. Є потреба переглянути повноваження та гармонізувати
Положення між собою.
Питання не потребує голосування.

11. Результати розгляду Апеляційним комітетом скарг на рішення Національного
агентства
СЛУХАЛИ: Назарова Івана, заступника Голови Національного агентства, про результати
розгляду Апеляційним комітетом 09.07.2020 р. скарг на рішення Національного агентства.
1. Скарга від адміністрації ПЗВО “Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика”
за підписом ректора Матвієнко Л.П. “стосовно безпідставного зниження членом галузевої
експертної ради оцінок, виставлених експертною групою” під час акредитації освітньої
програми 013 Початкова освіта” рівня вищої освіти бакалавр (акредитаційна справа 0645/АС20). До звернення доданий мотиваційний лист, в якому була викладена позиція адміністрації
згаданого університету по суті.
2.Скарга від ректора ДВНЗ “Університет банківської справи” Кузнєцової А.Я. на рішення
Національного агентства за наслідками розгляду акредитаційної справи 482/АС-20 від 16 червня
2020 року (протокол №11 (28)) про відмову в акредитації освітньої програми першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти “Кібербезпека у фінансових технологіях” Харківського
навчально-наукового інституту ДВНЗ “Університет банківської справи”.

ВИРІШИЛИ: 1.Залишити скаргу адміністрації ПЗВО “Міжнародний класичний університет
імені Пилипа Орлика” без розгляду і повернути її скаржнику. Оскільки Апеляційний комітет
розглядає скарги на рішення Агентства.
2.Залишити скаргу ректора ДВНЗ “Університет банківської справи” Кузнєцової А.Я. на рішення
Національного агентства за наслідками розгляду акредитаційної справи 482/АС-20 від 16 червня
2020 року, протокол №11 (28), про відмову в акредитації без задоволення, а оскаржуване
рішення без змін. Оскільки скарга стосувалася не процедурних, а змістових питань.
(результати голосування: за - 18, проти - немає, утрималися - немає)

12. Вдосконалення інституційного розвитку Національного агентства
СЛУХАЛИ: Медведєва
Національного агентства.

Володимира

про

вдосконалення

інституційного

розвитку

ВИРІШИЛИ: прийняти інформацію до уваги.
Питання не потребує голосування.
13. Про зміни до Порядку відбору та ведення реєстру експертів Національного агентства із
забезпечення якості вищої освіти для проведення акредитацій освітніх програм
СЛУХАЛИ: Винницького Михайла, керівника секретаріату Національного агентства про зміни
до Порядку відбору та ведення реєстру експертів Національного агентства із забезпечення якості
вищої освіти для проведення акредитацій освітніх програм.
До п. 3 Порядку відбору та ведення реєстру експертів Національного агентства із забезпечення
якості вищої освіти для проведення акредитацій освітніх програм, затвердженого на засіданні
Національного агентства від 21 травня 2019 р., протокол № 5, додати останній абзац:
Не рідше, ніж один раз на рік, як правило, на початку навчального року, секретаріат оновлює
склад Реєстру експертів і подає його на затвердження Національного агентства.
ВИРІШИЛИ:
Затвердити зміни до Порядку відбору та ведення реєстру експертів
Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти для проведення акредитацій
освітніх програм.
(результати голосування: за - 18, проти - немає, утрималися - немає)

Голова

С. Квіт

Секретар

Т. Антонюк

