
 

Національна команда експертів з реформування вищої освіти Програми ЄС Еразмус+, 2022 

Бахрушин 

Володимир 

Голова Національної команди експертів, член Науково-методичної ради МОН України 

(Голова сектору вищої освіти); професор кафедри системного аналізу і обчислювальної 

математики, голова Вченої ради, Національний університет «Запорізька політехніка» 

(д.фіз.-матем.н., професор; експертна сфера – трикутник знань, рамки кваліфікацій, 

визнання, забезпечення якості; природничий профіль; східний, південний регіони). 

Винницький 

Михайло 

Доцент кафедри соціології, факультет соціальних наук та соціальних технологій, 

Національний університет «Києво-Могилянська академія»; Керівник Секретаріату 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (2019-2022) (доктор філософії 

з економічної соціології; експертна сфера – трициклова система вищої освіти, інтеграція 

науки і вищої освіти, забезпечення якості, визнання; соціальний профіль; центральний, 

північний регіони). 

Добко Тарас Перший проректор, Український католицький університет, м. Львів (доктор філософії; 

експертна сфера – університетська автономія, забезпечення якості, визнання; 

гуманітарний профіль; західний регіон). 

Захарченко 

Вадим 

Проректор з науково-педагогічної роботи, Національний університет «Одеська морська 

академія» (д.техн.н., професор; експертна сфера – рамки кваліфікацій, визнання, 

забезпечення якості; транспортний профіль; південний регіон). 

Золотарьова 

Ірина 

Член Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти; професор кафедри 

інформаційних систем, Харківський національний економічний університет імені Семена 

Кузнеця (к.екон.н., доцент; експертна сфера – трикутник знань, академічна мобільність, 

визнання; профіль ІКТ; східний регіон) 

Калашнікова 

Світлана 

Радник дирекції, Інститут вищої освіти, НАПН України (д.пед.н., професор, чл.-кор. 

НАПНУ; експертна сфера – забезпечення якості, інтеграція науки і вищої освіти, 

університетське врядування; освітній та управлінський профілі – лідерство у вищій освіті; 

центральний, північний регіони) 

Козієвська 

Олена 

Керівник Секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та 

інновацій (к. наук з держ.упр.; експертна сфера – інтернаціоналізація вищої освіти, 

академічна мобільність, визнання; юридичний профіль; центральний, північний регіони). 

Луговий 

Володимир 

Перший віце-президент, Національна академія педагогічних наук України (д.пед.н., 

професор; дійсн. чл. НАПНУ (академік); експертна сфера – трициклова система вищої 

освіти, забезпечення якості, інтеграція науки і вищої освіти, рамки кваліфікацій, визнання; 

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

регіони). 

Мруга 

Марина 

Державний експерт, Директорат фахової передвищої, вищої освіти, Міністерство освіти і 

науки України (к.пед.н, доцент; експертна сфера – трициклова система вищої освіти, 

забезпечення якості, визнання; освітній профіль – управління та політика у сфері вищої 

освіти; центральний, північний регіони). 

Рашкевич 

Юрій 

Член Національного агентства кваліфікацій; професор Національного університету 

«Львівська політехніка»; Заступник Міністра освіти і науки України (2018-2019) (д.техн.н., 

професор; експертна сфера – ECTS, рамки кваліфікацій, визнання, трициклова система 

вищої освіти; інженерний профіль; західний регіон). 

Сікорська 

Ірина 

Директор ГО «Українська асоціація викладачів і дослідників питань європейської інтеграції» 

(Жан Моне проєкти) 

 (к. наук з держ.упр.; експертна сфера – інтернаціоналізація вищої освіти, академічна 

мобільність, університетське врядування; освітній профіль – управління та політика у 

сфері вищої освіти; східний регіон). 

Ставицький 

Андрій 

Професор кафедри економічної кібернетики, Координатор ЄКТС, Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка (д.екон.н., доцент; експертна сфера – трициклова 

система вищої освіти, забезпечення якості, визнання, ECTS; економічний профіль; 

центральний, північний регіони). 

Шаров Олег Генеральний директор, Директорат фахової передвищої, вищої освіти, Міністерство освіти 

і науки України (к.фіз.-матем.н., доцент; 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). 

 


