
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

Н А К А З 
Ж О 6 2 0 / 4 . м - К и ї в № ЖХ 

Щодо затвердження складу конкурсної комісії 
з відбору виконавців державного замовлення 
на підготовку фахівців, наукових, науково -
педагогічних та робітничих кадрів, підвищення 
кваліфікації та перепідготовку кадрів у 2015 році 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2013 р. 
№ 363 "Про затвердження Порядку розміщення державного замовлення на 
підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, 
підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів" та з метою розміщення 
державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та 
робітничих кадрів у 2015 році 

НАКАЗУЮ: 

1. Утворити Конкурсну комісію з відбору виконавців державного замовлення 
на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, 
підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у 2015 році Міністерства освіти і 
науки України у складі згідно з додатком. 

2. Надати право голові Конкурсної комісії у разі необхідності вносити зміни 
до складу конкурсної комісії. 

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки 
України від 24.06.2014 р. № 746 "Щодо затвердження складу конкурсної комісії з 
відбору виконавців державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, 



науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та 
перепідготовку кадрів у 2014 році". 

4. Управлінню зв'язків з громадськістю та забезпечення діяльності Міністра 
(патронатна служба) (Загоруйко Ю. А.) у встановленому порядку зробити відмітку 
в справах архіву. 

5. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра 
Совсун І. Р. і 

Міністр С. М. Квіт 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
освіти і науки України 
ЗО червня 2015 року 

№ 

СКЛАД 
конкурсної комісії Міністерства освіти і науки України з відбору виконавців 

державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних 
та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів 

у 2015 році 

СОВСУН 
Інна Романівна 

БОНДАРЕНКО 
Сергій Іванович 

ФОМЕНКО 
Микола Миколайович 

РОМАНЮК 
Сергій Михайлович 

ШЕВЦОВ 
Андрій Гаррієвич 

МАТІЄНКО 
Яна Анатоліївна 

перший заступник Міністра освіти і науки України, 
голова Конкурсної комісії 

директор Департаменту вищої освіти Міністерства 
освіти і науки України, заступник голови 
Конкурсної комісії 

заступник директора Департаменту вищої освіти -
начальник відділу інформаційно-аналітичної роботи 
Міністерства освіти і науки України, заступник 
голови Конкурсної комісії 

заступник голови ЦК Профспілки працівників 
освіти і науки України, заступник голови 
Конкурсної комісії 

начальник Управління ліцензування та акредитації 

головний спеціаліст відділу інформаційно-
аналітичної роботи Департаменту вищої освіти 
Міністерства освіти і науки України, секретар 
Конкурсної комісії 

Аспірантури, докторантури 

КРИШТОФ Світлана директор Департаменту атестації кадрів 
Дмитрівна Міністерства освіти і науки України, заступник 

голови Конкурсної комісії 

ГРАБАРЧУК керівник сектору підготовки наукових і керівних 
Григорій Олексійович кадрів Відділу наукових і керівних кадрів 

Національної академії наук України 

ВЕРГУНОВ директор Національної наукової 



Віктор Анатолійович 

САВИЧУК 
Наталія Олегівна 

сільськогосподарської бібліотеки Національної 
академії аграрних наук України, доктор 
сільськогосподарських наук, професор, член-
кореспондент Національної академії аграрних наук 
України 

учений секретар, завідувач кафедри дитячої 
стоматології Національної медичної академії 
післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, доктор 
медичних наук, професор 

Професійно-технічних навчальних закладів 

СУПРУН 
В'ячеслав Васильович 

КАЧА ЛОВ СЬКИИ 
Петро Іванович 

НЕ ДАШКІВ СЬКИИ 
Руслан Михайлович 

ЛІСОГОР 
Лариса Сергіївна 

директор Департаменту професійно - технічної 
освіти Міністерства освіти і науки України, 
заступник голови Конкурсної комісії 

директор Київського вищого професійного училища 
будівництва і архітектури, член Громадської ради 
при Міністерстві освіти і науки України 

директор Катюжанського вищого професійного 
училища 

завідувач відділу соціальних проблем ринку праці 
Інституту демографії та соціальних досліджень 
імені М. В. Птухи Національної академії наук 
України 

ВАСИЛИНЕНКО голова експертної ради при Акредитаційній комісії 
Віктор Михайлович України з ліцензування та атестації професійно-

технічної освіти, директор Науково - методичного 
центру професійно-технічної освіти 
Дніпропетровської області 

З педагогічних та гуманітарних напрямів, спеціальностей 

ОЖОГАН віце-президент з науково-педагогічної роботи 
Василь Михайлович Національного університету «Києво-Могилянська 

академія», доктор філологічних наук, професор, 
член Міжгалузевої експертної ради з вищої освіти 
при Акредитаційній комісії України 

БОЛЮБАШ відповідальний секретар Спілки ректорів вищих 
Ярослав Якович навчальних закладів України 



РЕЄНТ 
Олександр Петрович 

ФЕДЮШИНА 
Тетяна Андріївна 

БЛИЗНЮК 
Вікторія Валеріївна 

заступник директора Інституту історії України НАН 
України, член-кореспондент НАН України, доктор 
історичних наук, професор 

заступник директора департаменту олімпійського 
спорту-начальник відділу аналітичного, науково-
методичного та медичного забезпечення збірних 
команд Міністерства молоді та спорту України 

завідувач відділу соціально-економічних проблем 
праці ДУ "Інститут економіки та прогнозування 
Національної академії наук України" 

З природничих та математичних, інженерно-технічних, транспортних, 
будівельних та медичних напрямів, спеціальностей 

НІКІТІН 
Анатолій Глібович 

ЧЕРНЕНКО 
Тетяна Вікторівна 

завідувач відділу Інституту математики НАН 
України, член-кореспондент НАН України, доктор 
фізико-математичних наук, професор 

головний спеціаліст Відділу роботи з персоналом 
Міністерства екології та природних ресурсів 
України 

КОЛИШКО 
Родіон Анатолійович 

директор Департаменту розвитку трудового 
потенціалу та корпоративної соціальної 
відповідальності Федерації роботодавців України 

КУЛЬЧИЦЬКА 
Світлана Василівна 

КОЗЮБРА 
Микола Іванович 

заступник начальника управління - начальник 
відділу забезпечення міжнародних режимів безпеки 
та атомно-промислового комплексу Міністерства 
енергетики та вугільної промисловості України 

професор, завідувач кафедри загальнотеоретичних 
та державно-правових наук Національного 
університету «Києво-Могилянська академія», 
доктор юридичних наук, член Міжгалузевої 
експертної ради з вищої освіти при Акредитаційній 
комісії 

З економічних напрямів, спеціальностей 

ГРИЦЕНКО 
Андрій Андрійович 

заступник директора Державної установи «Інститут 
економіки та прогнозування НАН України», член-
кореспондент НАН України, доктор економічних 
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наук, професор 

БАЗИЛЕВИЧ 
Віктор Дмитрович 

ДАНИЛЕНКО 
Світлана Василівна 

СТЕЛЬМАХ 
Олексій Олексійович 

ВИДМИШ 
Тетяна Андріївна 

декан економічного факультету Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, 
доктор економічних наук, професор, член 
Міжгалузевої експертної ради з вищої освіти при 
Акредитаційній комісії України. 

директор департаменту економіки та фінансування 
Міністерства освіти і науки України 

заступник начальника управління забезпечення 
розвитку підприємництва - начальник відділу 
аналізу, моніторингу та прогнозування розвитку 
підприємництва Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України 

заступник начальника управління кадрового 
забезпечення, начальник відділу з питань 
управління персоналом центрального апарату та 
підвищення кваліфікації Міністерства соціальної 
політики України 

З харчових, переробних та сільськогосподарських напрямів, 
спеціальностей 

ЦИГАНКОВ 
Сергій Петрович 

ХОМЕНКО 
Олег Михайлович 

ТОВКАЧ 
Федір Іванович 

заступник директора Державної установи « 
Інститут харчової біотехнології та геноміки 
Національної академії наук України», доктор 
технічних наук, старший науковий співробітник 

директор Департаменту науково-освітнього 
забезпечення та розвитку підприємництва на селі 
Міністерства Аграрної політики та продовольства 
України 

заступник директора Інституту мікробіології і 
вірусології ім. Д.К.Заболотного ЕІАН України, 
член-кореспондент НАН України, доктор 
біологічних наук, старший науковий співробітник 

ЛЕВКО 
Галина Іванівна 

головний спеціаліст сектору економічних, 
договірних та трудових відносин у будівництві 
Управління ціноутворення, економіки та договірних 
відносин у будівництві Міністерства розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства 
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України 

Юридичних, військових та охоронних напрямів, спеціальностей 

АНТОНОВ 
Володимир 
Олександрович 

УДАЛОВА 
Лариса Давидівна 

АРТЮШИН 
Георгій Михайлович 

старший науковий співробітник Інституту держави і 
права ім. В. М. Корецького НАН України, кандидат, 
філософських наук 

завідувачка кафедри кримінального процесу 
Національної академії внутрішніх справ, доктор 
юридичних наук, професор 

завідувач спеціальної кафедри № 12 Навчально-
наукового інституту перепідготовки та підвищення 
кваліфікації співробітників Служби безпеки 
України Національної академії Служби безпеки 
України, доктор педагогічних наук, доцент 

ОКАЄВИЧ 
Ольга Олегівна 

заступник директора департаменту - начальник 
відділу по роботі з кадрами територіальних органів 
юстиції Департаменту кадрової роботи та державної 
служби Міністерства юстиції України 

РОМАН ЮК 
Валерій Антонович 

заступник начальника військового інституту 
телекомунікацій та інформатизацій Національного 
технічного університету України «Київський 
політехнічний інститут», член Міжгалузевої 
експертної ради з вищої освіти при Акредитаційній 
комісії 

БУРИИ 
Сергій Володимирович 

заступник директора Департаменту - начальник 
відділу організаційно-планової діяльності та 
державного замовлення Департаменту військової 
освіти та науки Міністерства оборони України, 
полковник 

Інформаційно-технічних напрямів, спеціальностей 

ГРИЦЕНКО 
Володимир Ілліч 

директор Міжнародного науково-навчального центру 
інформаційних технологій та систем НАН України та 
МОН України, член-кореспондент НАН України, 
кандидат технічних наук, професор 

ЛИСИЦЬКИЙ голова Ради з конкурентоспроможності індустрії 
Ігор Вікторович ІКТ України 



ПАВЛОВ 
Олександр 
Анатолійович 

завідувач кафедри автоматизованих систем обробки 
інформації та управління, декан факультету 
інформатики та обчислювальної техніки 
Національного технічного університету України 
«Київський політехнічний інститут», доктор 
технічних наук, професор, член Міжгалузевої 
експертної ради з вищої освіти при Акредитаційній 
комісії України 

ТКАЧЕНКО 
Олександра 
Володимирівна 

голова комітету Асоціації підприємств 
інформаційних технологій України з освіти 

ВАЛЄЄВ 
Віктор Вікторович 

директор Асоціації "ІТ України' 

Директор департаменту 
вищої освіти ґ у ^ С^7 С. І. Бондаренко 


