
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

Н А К А З  

м. Київ 

19.02.2016         № 136 

 

Про затвердження персонального складу  

сектору вищої освіти 

Науково-методичної ради  

Міністерства освіти і науки України 

 

Відповідно до Положення про Науково-методичну раду Міністерства 

освіти і науки України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України від 11 вересня 2015 року № 922 (в редакції наказу Міністерства освіти і 

науки України  від 27 жовтня 2015 року № 1115), Порядку конкурсного відбору 

членів Науково-методичної ради та науково-методичних комісій Міністерства 

освіти і науки України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України від 27 листопада 2015 року № 1246, а також на підставі протоколу 

засідання конкурсної комісії для відбору кандидатів до складу сектору вищої 

освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України від           

15 лютого 2016 року 

 

НАКАЗУЮ 

 

1. Затвердити персональний склад сектору вищої освіти Науково-

методичної ради Міністерства освіти і науки України згідно з додатком. 

2. Департаменту вищої освіти (Шаров О.І.) спільно з Інститутом 

модернізації змісту освіти (Вяткіна Н.Б.) організаційно забезпечити діяльність  

сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки 

України. 

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

Тимчасово виконуюча обов’язки Міністра        І. Р. Совсун 
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Додаток до наказу МОН  

від 19. 02.2016 р. № 136 

 

 

1.  Бахрушин Володимир 

Євгенович 

професор кафедри системного аналізу 

та обчислювальної математики 

Запорізького національного технічного 

університету 

2.  Булава Леонід Миколайович професор кафедри географії та 

краєзнавства Полтавського 

національного педагогічного 

університету імені В.Г. Короленка 

3.  Ваховський Леонід 

Цезаревич 

директор інституту історії, 

міжнародних відносин і соціально-

політичних наук Луганського 

національного університету імені 

Тараса Шевченка 

4.  Востряков Олександр 

Володимирович 

декан факультету економіки та 

управління Київського національного 

економічного університету імені 

Вадима Гетьмана 

5.  Гожик Андрій Петрович директор науково-методичного центру 

організації навчального процесу 

Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка 

6.  Капіца Михайло Іванович  завідувач кафедри «Локомотиви» 

Дніпропетровського національного 

університету залізничного транспорту 

імені академіка В. Лазаряна 

7.  Климчук Віталій 

Олександрович 

професор кафедри психології 

Українського католицького 

університету 

8.  Любчик Леонід Михайлович завідувач кафедри комп’ютерної 

математики і математичного  

моделювання Національного технічного 

університету «Харківський 

політехнічний інститут» 

9.  Мирончук Олександр Якович  декан богословського факультету та 

доцент кафедри біблійних та 
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філологічних дисциплін Київської 

православної богословської академії 

10.  Мруга Марина Рашидівна  заступник директора з науково-

методичної та міжнародної діяльності 

державної організації «Центр 

тестування професійної компетентності 

фахівців з вищою освітою напрямів 

підготовки «Медицина» і «Фармація» 

при Міністерстві охорони здоров’я 

України» 

11.  Попов Леонід Петрович завідувач кафедри акторського 

мистецтва та режисури театру ляльок 

Київського національного університету 

театру, кіно і телебачення імені                  

І.К. Карпенка-Карого 

12.  Пузік Людмила Михайлівна професор кафедри плодоовочівництва і 

зберігання Харківського національного 

аграрного університету імені                

В. В. Докучаєва 

13.  Пунда Юрій Васильович начальник кафедри стратегії 

національної безпеки та оборони 

інституту державного військового 

управління Національного університету 

оборони України імені Івана 

Черняховського 

14.  Шаров Олег Ігорович 
директор департаменту вищої освіти 

Міністерства освіти і науки України 

15.  Шевцов Андрій Гаррієвич начальник управління ліцензування та 

акредитації Міністерства освіти і науки 

України 

 


