
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
о?4 РсЯ 20 р. м. Київ

Про утворення робочої групи

Відповідно до абзацу третього частини другої статті 6 Закону України 
«Про вищу освіту», пункту 7 Порядку атестації осіб, які здобувають ступінь 
магістра, у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2019 року № 684, та 
підпункту третього пункту 6 і пункту 8 Положення про Міністерство освіти і 
науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
16 жовтня 2014 року № 630 (зі змінами),

НАКАЗУЮ:

1. Утворити робочу групу з питань методичного, організаційного та 
аналітичного забезпечення проведення єдиного державного кваліфікаційного 
іспиту (ЄДКІ), затвердивши її склад, що додається.

2. Державній установі «Науково-методичний центр вищої та фахової 
передвищої освіти» (Іщенко Т. Д.) забезпечити організаційний супровід 
діяльності робочої групи.

3. Директорату вищої освіти і освіти дорослих (Шаров О.І.) забезпечити 
опублікування цього наказу на офіційному вебсайті Міністерства освіти і науки 
України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра 
Стадного Є. А.

Міністр Г анна НОВОСАД



І

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України 
від О Л  2020 р. №

СКЛАД

робочої групи з питань методичного, організаційного 
та аналітичного забезпечення єдиного державного кваліфікаційного іспиту

№
з/п

Прізвище, ім’я, 
по батькові Посада

1. РИБАЛКО 
Алла Вікторівна

Керівник експертної групи з питань нормативно- 
правового забезпечення вищої освіти і освіти 
дорослих директорату вищої освіти і освіти 
дорослих Міністерства освіти і науки України 
(голова робочої групи)

2. ДУДНИК 
Тетяна Павлівна

Заступник директора з методичної роботи 
Державної установи «Науково-методичний центр 
вищої та фахової передвищої освіти»
(заступник голови робочої групи)

1

3. ПИЖОВ
Олександр
Михайлович

Державний експерт з питань нормативно- 
правового забезпечення директорату вищої освіті 
освіти дорослих Міністерства освіти і науки 
України
(секретар робочої групи)

НІ

1
і

4. АРТАМОЩЕНКО 
Вадим Станіславович

Заступник директора Департаменту військової 
освіти, соціальної та гуманітарної політики 
Міністерства оборони України (за згодою)

5. БАХРУШИН
Володимир
Євгенович

Професор кафедри системного аналізу та 
обчислювальної математики Національного 
університету «Запорізька політехніка» (за згодою)

1
6. БОЙКО

Андрій Михайлович
Професор кафедри кримінального та 
кримінального процесуального права 
Національного університету «Києво-Могилянськ; 
академія» (Голова науково-методичної підкомісії 
підкомісії НМР МОН 081 Право) (за згодою)

і

і

7. ВРУБЛЕВСЬКА 
Олена Василівна

Державний експерт експертної групи з питань 
нормативно-правового забезпечення вищої освіта і



освіти дорослих директорату вищої освіти і освіти 
дорослих Міністерства освіти і науки України

8. ЗАХАРЧЕНКО 
Вадим Миколайович

Проректор з науково-педагогічної роботи 
Національного університету «Одеська морська 
академія» (за згодою)

9. КОВАЛЬЧУК 
Марина Валеріївна

Завідувач кабінету організаційно-методичного 
супроводу стандартів освіти Державної установи 
«Науково-методичний центр вищої та фахової 
передвищої освіти»

10. МРУГА
Марина Рашидівна

Державний експерт директорату вищої освіти і 
освіти дорослих Міністерства освіти і науки 
України

11. МУДРУК
Сергій Олексійович

Керівник Міжнародної громадської організації 
«Універсальна екзаменаційна мережа» (за згодою)

12. ОХРІМОВСЬКИЙ
Андрій
Михайлович

Доцент кафедри фізики Національного 
аерокосмічного університету імені 
М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний 
інститут» (за згодою)

13.

_

ТУРПАК
Сергій Миколайович

Завідувач кафедри транспортних технологій 
Національного університету «Запорізька 
політехніка» (за згодою)

і

Генеральний директор директорату 
вищої освіти і освіти дорослих


