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вищу освіту»): посібник для 

керівників структурних 

підрозділів ВНЗ. Слов’янськ, 

Україна: Вид-во Б.І. Маторіна. 

Naboka, O. H. (Ed.). (2015). 

Organization of the educational process 

at universities (implementation of the 

provisions of the Law of Ukraine “On 

Higher Education”). Sloviansk, Ukraine: 

Vyd-vo B. I. Matorina. 
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