
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
м. Київ

($Ь У0  20 -^Ур. №

Про проведення 
акредитаційної експертизи

Відповідно до підпункту 20 пункту 2 розділу XV «Прикінцеві та 
перехідні положення» Закону України «Про вищу освіту» та пункту 4 
Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у 
вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р. № 978 «Про 
затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і 
спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних 
училищах», з метою проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо- 
професійної програми «Середня освіта: мова і література (англійська)» зі 
спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)) за другим 
(магістерським) рівнем вищої освіти в Ізмаїльському державному 
гуманітарному університеті

НАКАЗУЮ:
1. Утворити експертну комісію у складі:

Морозова - професор кафедри граматики англійської
Ірина Борисівна мови Одеського національного університету

імені І. І. Мечникова, доктор філологічних 
наук, професор, голова комісії;

Тезікова - декан факультету іноземних мов
Світлана Володимирівна Ніжинського державного університету імені

Миколи Гоголя, кандидат педагогічних наук, 
доцент.

2. Установити строк роботи експертної комісії безпосередньо в закладі 
вищої освіти з 05 грудня по 07 грудня 2018 року включно.

3. Ізмаїльському державному гуманітарному університету (Кічук Я. В.):
1) створити необхідні умови для роботи експертної комісії;
2) відшкодування витрат, пов’язаних з проведенням акредитації, 

здійснити відповідно до пункту 20 Положення про акредитацію вищих 
навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих 
професійних училищах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 9 серпня 2001 р. № 978;



3) впродовж одного дня з моменту підписання висновку експертної 
комісії опублікувати: його на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти.

4. Експертній комісії за результатами роботи підготувати і подати МОН 
висновок про можливість акредитації освітньо-професійної програми.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора 
департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування Шевцова А. Г.

Перший заступник Міністра В. В. Ковтунець


