
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

Про утворення робочої групи з питань 
проведення у 2016 році вступних 
випробувань в порядку експерименту 

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 січня 
2016 року №121-р «Про проведення в порядку експерименту вступних 
випробувань при вступі на основі ступеня бакалавра на навчання для 
здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» з використанням 
організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного 
оцінювання», листа Міністерства юстиції України за №3720/0/2-16 від 
15.02.2016 та з метою забезпечення проведення у 2016 році як експерименту 
вступних випробувань при вступі на основі ступеня бакалавра на навчання 
для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» з використанням 
організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного 
оцінювання (далі - вступні випробування в порядку експерименту), розробки 
програми вступних випробувань, координації процесу створення бази 
тестових завдань 

НАКАЗУЮ: 

1. Утворити робочу групу з питань проведення вступних випробувань в 
порядку експерименту (далі - робоча група) у складі згідно з додатком. 

2. Робочій групі: 
1) здійснювати аналітичне та організаційне забезпечення проведення 

вступних випробувань в порядку експерименту; 
2) розробити програму вступних випробувань в порядку експерименту; 
3) забезпечити розробку бази тестових завдань. 

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

Міністр С. М. Квіт 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства освіти і науки України 
від У<Г. О V 2016 року № 

СКЛАД 
робочої групи з питань проведення вступних випробувань в порядку 

експерименту 

Совсун Інна Перший заступник Міністра освіти і науки 
України (керівник робочої групи) 

Севостьянова Наталія Перший заступник Міністра юстиції 
України (заступник керівника робочої 
групи) (за згодою) 

Азаров Денис Декан факультету правничих наук 
Національного університету «Києво-
Могилянська академія» (за згодою) 

Бобкова Антоніна Декан юридичного факультету Донецького 
національного університету (м. Вінниця) 
(за згодою) 

Бойко Андрій Член Вищої ради юстиції (за згодою) 
Бойко Григорій Заступник директора департаменту вищої 

освіти Міністерства освіти і науки України 

Ващук Олеся Начальник відділу координування 
інформаційно-аналітичного забезпечення, 
доценту кафедри криміналістики 
Національного університету «Одеська 
юридична академія» (за згодою) 

Віхляєв Михайло Професор кафедри конституційного та 
трудового права Запорізького 
національного університету (за згодою) 

Гуторова Наталія Директор Полтавського юридичного 
інституту Національного юридичного 
університету ім. Ярослава Мудрого (за 
згодою) 
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Запара Світлана Доктор юридичних наук, доцент, декан 
юридичного факультету Сумського 
національного аграрного університету (за 
згодою) 

Йора Дмитро Заступник начальника управління -
начальник відділу забезпечення доступу до 
публічної інформації управління 
систематизації законодавства та 
правоосвітньої діяльності департаменту 
реєстрації та систематизації нормативних 
актів, правоосвітньої діяльності 
Міністерства юстиції України (за згодою) 

Іванків Ірина Національний спеціаліст Координатора 
проектів ОБСС в Україні (за згодою) 

Ізуїта Петро Доцент кафедри цивільного, 
господарського та кримінального права 
Відкритого міжнародного університету 
розвитку людини «Україна» (за згодою) 

Карандій Вадим Директор Українського центру оцінювання 
якості освіти (за згодою) 

Коломоєць Тетяна Декан юридичного факультету 
Запорізького національного університету 
(за згодою) 

Кукшинова Ольга Кандидат юридичних наук, доцент кафедри 
кримінального та адміністративного права 
Одеського національного морського 
університету (за згодою) 

Кулієв Арсен Доцент кафедри транспортного права 
Одеського національного морського 
університету (за згодою) 

Куцевич Максим Заступник декана юридичного факультету 
КНУ ім. Тараса Шевченка (за згодою) 

Лемик Роксолана Заступник декана з навчально-виховної 
роботи, доцент кафедри цивільного права 
та процесу Львівського національного 
університету ім. І. Франка (за згодою) 

Марін Олександр Заступник декана з наукової роботи, доцент 
кафедри кримінального права та 
кримінології Львівського національного 
університету ім. І. Франка (за згодою) 

Меленко Сергій Завідувач кафедри європейського права та 
порівняльного правознавства 
Чернівецького національного університету 



з 

ім. Ю. Федьковича (за згодою) 

Мудрук Сергій Президент Міжнародної громадської 
організації «Універсальна екзаменаційна 
мережа» (за згодою) 

Пацурківський Петро Декан юридичного факультету 
Чернівецького національного університету 
імені Ю. Федьковича (за згодою) 

Пашковський Микола Завідувач кафедри міжнародного права та 
міжнародно-правових відносин 
Національного університету «Одеська 
юридична академія» (за згодою) 

Петрова Наталія Заступник керівника Проекту ІІ8АГО 
«Справедливе правосуддя» (за згодою) 

Попов Костянтин Доцент кафедри публічного права 
факультету соціології і права 
Національного технічного університету 
«Київський політехнічний інститут» (за 
згодою) 

Раков Сергій Консультант Альянсу ІІ5ЕТІ (за згодою) 
Стрелюк Ольга Заступник директора Українського центру 

оцінювання якості освіти (за згодою) 
Ступницька Наталія Національний менеджер програм 

Координатора проектів ОБСС в Україні (за 
згодою) 

Фарятьєва Ольга Головний спеціаліст відділу нормативно-
правового забезпечення та редагування 
нормативно-правових актів юридичного 
департаменту Міністерства освіти і науки 
України 

Фаст Олексій Заступник директора Інституту права та 
суспільних відносин Відкритого 
міжнародного університету розвитку 
людини «Україна» (за згодою) 

Шаіпов Артем Юридичний радник та координатор 
програм Проекту И8АГО «Справедливе 
правосуддя» (за згодою) 

Юхта Оксана Заступник директора департаменту -
начальник управління систематизації 
законодавства та правоосвітньої діяльності 
департаменту реєстрації та систематизації 
нормативних актів, правоосвітньої 
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діяльності Міністерства юстиції України 
(за згодою) 

Директор департаменту вищої освіти О. І. Шаров 


