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НАЦІОНАЛЬНА КОМАНДА ЕКСПЕРТІВ  

З РЕФОРМУВАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ 2018 

1. БАХРУШИН Володимир, професор кафедри системного аналізу і обчислювальної 

математики, Запорізький національний технічний університет (експертна сфера – 

трикутник знань, рамки кваліфікацій, визнання дипломів і кваліфікацій, забезпечення якості; 

природничий профіль; східний, південний регіони) – кандидат; 

vladimir.bakhrushin@gmail.com. 

2. ВИННИЦЬКИЙ Михайло, доцент кафедри соціології, факультет соціальних наук та 

соціальних технологій, Національний університет «Києво-Могилянська академія» 

(експертна сфера – трициклова система вищої освіти, інтеграція науки і вищої освіти, 

забезпечення якості, визнання дипломів і кваліфікацій; соціальний профіль; центральний, 

північний регіони); mychailo@ukma.edu.ua.  

3. ДОБКО Тарас, перший проректор, Український католицький університет, м. Львів 

(експертна сфера – університетська автономія, забезпечення якості, визнання дипломів і 

кваліфікацій; гуманітарний профіль; західний регіон); dobko@ucu.edu.ua.  

4. ЗАХАРЧЕНКО Вадим, проректор з науково-педагогічної роботи, Національний 

університет «Одеська морська академія» (експертна сфера – рамки кваліфікацій, визнання 

дипломів і кваліфікацій, забезпечення якості; транспортний профіль; південний регіон); 

zvn@onma.edu.ua.  

5. ЗОЛОТАРЬОВА Ірина, професор кафедри інформаційних систем, Харківський 

національний економічний університет імені Семена Кузнеця (експертна сфера – 

трикутник знань, академічна мобільність, визнання дипломів і кваліфікацій; профіль ІКТ; 

східний регіон); Iryna.Zolotaryova@hneu.net.  

6. КАЛАШНІКОВА Світлана, директор, Інститут вищої освіти, НАПН України 

(експертна сфера – забезпечення якості, інтеграція науки і вищої освіти, університетське 

врядування; освітній та управлінський профілі – лідерство у вищій освіті; центральний, 

північний регіони); Svit.ukr@ukr.net.  

7. КОЗІЄВСЬКА Олена, заступник керівника Секретаріату Комітету з питань науки і 

освіти посада, Верховна Рада України (експертна сфера – інтернаціоналізація вищої освіти, 

академічна мобільність, визнання дипломів і кваліфікацій; юридичний профіль; центральний, 

північний регіони); kozievska@rada.gov.ua. 

8. ЛУГОВИЙ Володимир, перший віце-президент, Національна академія педагогічних 

наук України (експертна сфера – трициклова система вищої освіти, забезпечення якості, 

інтеграція науки і вищої освіти, рамки кваліфікацій, визнання дипломів і кваліфікацій; 

освітній профіль – управління та політика у сфері вищої освіти; центральний, північний 

регіони); luhovyi@ukr.net.  

9. МРУГА Марина, Генеральний директор, Директорат науки, інновацій, освіти та кадрів, 

Міністерство охорони здоров’я України; доцент, Київський медичний університет УАНМ 

(експертна сфера – трициклова система вищої освіти, забезпечення якості, визнання 

дипломів і кваліфікацій; освітній профіль – управління та політика у сфері вищої освіти; 

центральний, північний регіони); Marina.testportal@gmail.com, mrouga@testcentr.org.ua, 

mrouga@i.ua, mrouga@yahoo.com. 
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10. НОВОСАД Анна, генеральний директор, Директорат стратегічного планування та 

європейської інтеграції, Міністерство освіти і науки України (експертна сфера – 

інтернаціоналізація вищої освіти, академічна мобільність; державноуправлінський профіль 

– сфера вищої освіти; центральний, північний регіони); anja.novosad@gmail.com.  

11. РАШКЕВИЧ Юрій, заступник Міністра, Міністерство освіти і науки України 

(експертна сфера – ECTS, рамки кваліфікацій, визнання дипломів і кваліфікацій, трициклова 

система вищої освіти; інженерний профіль; західний регіон);   rashkevyuriy@gmail.com.  

12. СІКОРСЬКА Ірина, керівник відділу міжнародних зв’язків, Донецький державний 

університет менеджменту, м. Маріуполь (експертна сфера – інтернаціоналізація вищої 

освіти, академічна мобільність, університетське врядування; освітній профіль – управління 

та політика у сфері вищої освіти; східний регіон); irinasikorskaya0207@gmail.com.  

13. СТАВИЦЬКИЙ Андрій, Голова Національної команди експертів, доцент кафедри 

економічної кібернетики, Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

(експертна сфера – трициклова система вищої освіти, забезпечення якості, визнання 

дипломів і кваліфікацій, ECTS; економічний профіль; центральний, північний регіони); 

a.stavytskyy@gmail.com, soei@univ.kiev.ua.  

14. ШАРОВ Олег, генеральний директор, Директорат вищої освіти і освіти дорослих, 

Міністерство освіти і науки України (експертна сфера – забезпечення якості, ECTS, рамки 

кваліфікацій, визнання дипломів і кваліфікацій, трициклова система вищої освіти; 

державноуправлінський профіль – сфера вищої освіти та природничий профіль; 

центральний, північний регіони); sharov@mon.gov.ua.  

15. Представник студентства  
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