
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
г ? /  20 & у . М . К Ш В  №  ^  ^ 2

Про проведення аудиту 
вступної кампанії 2017 року та 
її забезпечення Єдиною державною 
електронною базою з питань освіти

Відповідно до підпункту 3 пункту 6 Положення про Міністерство освіти і 
науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
16.10.2014 р. № 630, враховуючи Умови прийому на навчання до вищих 
навчальних, закладів України в 2017 році, затверджені наказом МОН від 
13.10.2016 № 1236, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 23 листопада
2016 р. за № 1515/29645 та Умови прийому на навчання для здобуття освітньо- 
кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2017 році, затверджені наказом 
МОН від 14.04.2017 № 599, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 23 
листопада 2016 р. за № 610/30478

НАКАЗУЮ:

1. Утворити тимчасову комісію з проведення аудиту вступної кампанії
2017 року та її забезпечення Єдиною державною електронною базою з питань 
освіти (далі -  Комісія), затвердити її у складі згідно з додатком.

2. Комісії у період з 22.08.2017 до 06.10.2017 провести аудит вступної 
кампанії 2017 року та її забезпечення Єдиною державною електронною базою з 
питань освіти, за результатами розгляду надати відповідний висновок.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника 
Міністра Ковтунця В.В.

Міністр Л. М. Гриневич



Додаток до наказу
Міністерства освіти і науки України
від № ___/ 2  7 2

СКЛАД
тимчасової комісії з проведення аудиту вступної кампанії 2017 року та її 

забезпечення Єдиною державною електронною базою з питань освіти

РАШКЕВИЧ 
Юрій Михайлович

- заступник Міністра освіти і науки України, 
голова Комісії

КАРАНДІЙ 
Вадим Анатолійович

- директор Українського центру оцінювання 
якості освіти, заступник голови Комісії

БОЙКО
Григорій Миколайович

- заступник директора департаменту вищої освіти
- начальник відділу організаційного забезпечення 
та контролю Міністерства освіти і науки України, 
секретар Комісії

АІІОХ ЇМ
Віктор Миколайович

- заступник директора - начальник відділу 
аналітичного забезпечення та інформаційної 
підтримки Єдиної державної електронної бази’ з 
питань освіти державного підприємства 
«Інфоресурс»

БОЛЮБАШ
Ярослав Якович

- відповідальний секретар Спілки ректорів вищих 
навчальних закладів України (за згодою)

ІЛАРЮНОВ 
Олег Євгенович

- експерт ВГО «Співтовариство директорів з 
інформаційних технологій України» (за згодою)

КІОСОВА 
Марина Сергіївна

- адміністратор Єдиної державної електронної 
бази , з питань освіти Бердянського державного 
педагогічного університету (за згодою)

КОРНІЄНКО 
Костянтин Анатолійович

- радник Міністра освіти і науки України з питань 
розвитку інформаційно-комунікаційних 
технологій, науковий консультант робочої групи 
з розвитку і впровадження інформаційно- 
комунікаційних технологій та електронного 
урядування Ukrainian Smart Infrastructure в 
Міністерстві інфраструктури України, експерт з 
інформаційно-комп’ютерних технологій робочої 
групи з реалізації програми розвитку і 
впровадження інформаційно-комунікаційних 
технологій та електронного урядування в сфері



екології та природних ресурсів України (EcoData 
Resources), засновник громадської організації 
«Електронна Україна», начальник Служби 
інформаційної підтримки та забезпечення апарату 
управління Державного підприємства 
«Адміністрація морських портів України» (за 
згодою) .

НОСОК^
Віталій Йосипович

- відповідальний секретар Приймальної комісії 
Донецького національного університету імені 
Василя Стуса (за згодою)

ОХРІМОВСЬКИЙ 
Андрій Михайлович

- доцент кафедри фізики Національного 
аерокосмічного університету імені 
М.Є. Жуковського «ХАІ» (за згодою)

ПЕРОГАНИЧ 
Юрій Йосипович

- генеральний директор асоціації підприємств 
інформаційних технологій України (за згодою)

ПРОЦАК 
Олег Юрійович

- директор Громадської організації «Центр 
освітньої політики» (за згодою)

РАДИШ 
Наталія Юріївна

- керівник освітнього напрямку Громадської 
мережі «ОПОРА» (за згодою)

СКРИПНИК 
Олексій Олексійович

- народний депутат України (за згодою)

СТАДНИЙ 
Єгор Андрійович

- аналітик Аналітичного центру CEDOS (за 
згодою)

ЧЕРНИХ 
Андрій Олегович

- експерт з питань освіти (за згодою)

(
Міністр Л.М. Гриневич


