
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
м. Київ

6Ї 03 20 /У  р. № 3 3  ¥

Про внесення змін до наказу 
Міністерства освіти і науки України 
від 17 березня 2017 року № 416

Відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство освіти і науки 
України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 
2014 року №630, з метою оптимізації діяльності Робочої групи супроводу 
Болонського процесу в Україні та у зв’язку із кадровими змінами

НАКАЗУЮ:

1. Унести до наказу Міністерства освіти і науки України від 17 березня 
2017 року № 416 «Про Робочу групу супроводу Болонського процесу в 
Україні» такі зміни:

1) пункт 2 наказу викласти в такій редакції:
«2. Керівнику Робочої групи забезпечити:
1) здійснення моніторингу і аналізу виконання положень Болонського 

процесу в Україні;
2) розроблення рекомендацій щодо реформування національної системи 

вищої освіти до положень Болонського процесу.»;

2) пункт 3 наказу викласти в такій редакції:
«3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра 

Рашкевича Ю. М.».
2. Внести зміни до складу Робочої групи супроводу Болонського процесу в 

Україні, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України 
від 17 березня 2017 року № 416, виклавши його в новій редакції, що додається.

3. Управлінню адміністративно-господарського та організаційного 
забезпечення (Єрко І. А.) зробити відповідну відмітку у справах архіву.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра 
Рашкевича Ю. М.

Міністр Лілія ГРИНЕВИЧ



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України 
від 17 березня 2017 року № 416 
(у редакції наказу Міністерства освіти і 
науки України від 7Х 06  2019 року № ^  7)

Склад
Робочої групи супроводу Болонського процесу в Україні

1. РАШКЕВИЧ 
Юрій Михайлович

2. ШАРОВ 
Олег Ігорович

3. СМИРНОВ
Олександр Олегович

4. БАХРУШИН 
Володимир Євгенійович

5. БУГРОВ 
Володимир Анатолійович

6. ВИННИЦЬКИЙ 
Михайло Іванович

7. ЗАХАРЧЕНКО 
Вадим Миколайович

8. ЗОЛОТАРЬОВА 
Ірина Олександрівна

заступник Міністра освіти і науки 
України, керівник групи

генеральний директор директорату 
вищої освіти та освіти дорослих 
Міністерства освіти і науки України, 
заступник керівника групи

керівник експертної групи з питань 
аналітики, фінансування та
міжнародних зв’язків директорату 
вищої освіти та освіти дорослих 
Міністерства освіти і науки України, 
секретар групи

національний експерт з реформування 
вищої освіти HERE (за згодою)

проректор з науково-педагогічної 
роботи Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка 
(за згодою)

директор докторської школи 
Національного університету «Києво- 
Могилянська академія» (за згодою)

проректор з науково-педагогічної 
роботи Одеської національної морської 
академії (за згодою)

завідувач кафедри інформаційних 
систем Харківського національного 
економічного університету імені 
Семена Кузнеця (за згодою)



9. КАЛАШНІКОВА 
Світлана Андріївна

директор Інституту вищої освіти 
Національної академії педагогічних 
наук України (за згодою)

10. ЛОНДАР
Сергій Леонідович

в.о. директора Державної наукової 
установи «Інститут освітньої 
аналітики» (за згодою)

11. ЛУГОВИЙ
Володимир Іларіонович

перший віце-президент Національної 
академії педагогічних наук України (за 
згодою)

12. НОВОСАД 
Г анна Ігорівна

генеральний директор директорату 
стратегічного планування та 
європейської інтеграції Міністерства 
освіти і науки України

13. СЕРГІЄНКО
Вікторія Олександрівна

директор ДП «Інформаційно- 
іміджевий центр» (за згодою)

14. СІКОРСЬКА
Ірина Миколаївна

керівник відділу міжнародних зв’язків 
Донецького державного університету 
менеджменту (за згодою)

15. СУПРУН
Катерина Миколаївна

державний експерт експертної групи 3 
питань аналітики, фінансування та 
міжнародних зв’язків директорату 
вищої освіти та освіти дорослих 
Міністерства освіти і науки України

16. СТАВИЦЬКИЙ
Андрій Володимирович

доцент кафедри економічної 
кібернетики економічного факультету 
Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка 
(за згодою)

17. ФІНІКОВ
Тарас Володимирович

президент Міжнародного благодійного 
фонду "Міжнародний форд^Д'осліджень 
освітньої політики" (задгодою)

Генеральний директор директорату 
вищої освіти та освіти дорослих

ґ  Олег ШАРОВ


