
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
; о ^ р. н Кнїв № / з ї /

Про утворення КОМІСІЇ ‘ 

щодо моніторингу діяльності 
переміщених вищих навчальних закладів

Відповідно до Положення про Міністерство освіти і науки України, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 
2014 року № 630, з метою проведення моніторингу діяльності переміщених 
вищих навчальних закладів щодо змісту освіти та методичного забезпечення, 
організації освітнього процесу, формування контингенту, кадрового 
забезпечення освітнього процесу, матеріально-технічного забезпечення 
освітнього процесу, дотримання принципу академічної доброчесності, 
підготовки студентів із числа іноземних громадян

НАКАЗУЮ:

1. Утворити комісію щодо моніторингу діяльності переміщених вищих 
навчальних закладів (далі -  Комісія) в складі згідно з додатком.

2. Надати право голові Комісії у разі потреби вносити зміни до її складу.

3. Департаменту вищої освіти (Шаров О.І.) за результатами роботи Комісії 
в термін до 01 січня 2018 року підготувати пропозиції щодо вдосконалення 
діяльності переміщених вищих навчальних закладів.

4. Контроль за виконанням цього наказу покластища першого заступника 
Міністра Ковтунця В. В.

Міністр Л. М. Гриневич



Додаток
до наказу Міністерства освіти і 
науки України
від «____ » '________ 2017 р. №

Склад комісії щодо моніторингу ДІЯЛЬНОСТІ 
переміщених вищих навчальних закладів

№ Прізвище, ім’я та по 
батькові

Посада

1 . КОВТУНЕЦЬ 
Володимир Віталійович

перший заступник Міністра освіти і науки України, 
голова Комісії

2. РАШКЕВИЧ Юрій 
Михайлович

заступник Міністра освіти і науки України, 
заступник голови Комісії

3. КРЕТОВИЧ 
Світлана Сергіївна

завідувач сектору переміщених вищих навчальних 
закладів департаменту вищої освіти Міністерства 
освіти і науки України, секретар Комісії

4. ГОЛУБОВА Тетяна 
Анатоліївна -

начальник управління з питань інформаційної 
політики та комунікацій Міністерства освіти і науки 
України

5. ДАЕИЛЬЧЕНКО 
Світлана Олексіївна

заступник директора департаменту- начальник 
відділу ліцензування департаменту атестації кадрів 
вищої кваліфікації та ліцензування Міністерства 
освіти і науки України

6 . ЖДАНОВА Ірина 
Анатоліївна

Виконавчий директор громадської організації 
«Фонд «Відкрита політика» (за згодою)

7. КАБАЧЕНКО Марина 
Олександрівна

головний спеціаліст відділу з питань кадрового 
забезпечення підвідомчих закладів та установ 
департаменту кадрового забезпечення Міністерства 
освіти і науки України

8. КОСТЕНКО Олена 
Ігорівна

начальник управління з питань державного майна та 
підприємств Міністерства освіти і науки України

9. КОСТЮЧЕНКО
Олександр
Володимирович

заступник директора департаменту -  начальник 
відділу претензійно-позивної роботи департаменту 
правового забезпечення Міністерства освіти і науки 
України



10. КУЛЬГА Олександр 
Олександрович

Директор координаційного центру переміщених 
вищих навчальних закладів

11. ЛІНЧЕВСЬКИЙ
Олександр
В о л одимирович

заступник Міністра охорони здоров'я України (за 
згодою)

12. МОЗУЛЯКА Олексій 
Олександрович

заступник начальника відділу професійної 
підготовки управління професійної освіти та науки 
департаменту персоналу, організації освітньої та 
наукової діяльності Міністерства внутрішніх справ 
України (за згодою)

13. НОВОСАД Ганна 
° Ігорівна

начальник управління міжнародного 
співробітництва та європейської інтеграції 
Міністерства освіти і науки України

14. ПІДЛІСНА Надія 
Володимирівна

начальник відділу середньострокового 
прогнозування та поточного планування фінансів 
вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації 
департаменту економіки та фінансування 
Міністерства освіти і науки України

15. ПОПКО Володимир 
Олександрович

головний спеціаліст сектору внутрішнього аудиту 
Міністерства освіти і науки України

16. ПОТАПОВ А Валентина 
Іванівна

керівник напрямку по співпраці з ВНЗ освітнього 
відділу Української Гельсінської спілки з прав 
людини (за згодою)

17. ПУЩУК Володимир 
Васильович

співробітник Служби безпеки України (за згодою)

18. П'ЯТНИЦЬКИЙ Юрій 
Сергійович

в.о. начальника відділу освіти та науки Міністерства 
охорони здоров'я України (за згодою)

19. РЯБЧИН Олексій 
Михайлович

народний депутат України (за згодою)

20 САНДИГА Інна 
Володимирівна

заступник директора департаменту-начальник 
відділу розвитку науки у вищих навчальних закладах 
департаменту науково-технічного розвитку 
Міністерства освіти і науки України



21. ХЛЬОБАС Олександр 
Григорович

заступник начальника відділу мистецької і 
художньої освіти Міністерства культури України (за 
згодою)

22. ШАПОВАЛОВА Олена 
Олександрівна

директор ДП «Український державний центр 
міжнародної освіти» (за згодою)

23. ШАРОВ 
Олег Ігорович

директор департаменту вищої освіти Міністерства 
освіти і науки України

24. ШЕВЦОВ Андрій 
Г аррієвич

директор департаменту атестації кадрів вищої 
кваліфікації та ліцензування Міністерства освіти і 
науки України

25. ШИМАНСЬКИЙ 
В’ячеслав Миколайович

заступник директора департаменту-начальник 
відділу з питань кадрового забезпечення 
підвідомчих закладів та установ департаменту 
кадрового забезпечення Міністерства освіти і науки 
України

26. ЯКИМЕНКО Олександр 
Васильович

перший заступник Голови Державної інспекції 
навчальних закладів України (за згодою)

Директор департаменту вищої освіти ( у Г ___ О.І. Шаров


