
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
(£6 О Л  20 С ^ р .  м-Київ №

Про утворення робочої групи

Відповідно до підпункту 3 пункту 6 Положення про Міністерство освіти 
і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 16 жовтня 2014 року № 630, з метою забезпечення розвитку освітньої 
діяльності та організаційного супроводу розроблення електронного підручника 
з вищої математики для студентів закладів вищої освіти

НАКАЗУЮ:

1. Утворити робочу групу з питань організації конкурсу на розроблення 
електронного підручника з вищої математики для студентів закладів вищої 
освіти (далі -  Робоча група), затвердивши її склад, що додається.

2. Робочій групі до 15 березня 2020 р. надати пропозиції до порядку 
проведення конкурсу, а також до критеріїв і методичних вимог до розроблення 
електронного підручника з вищої математики для студентів закладів вищої 
освіти.

3. Директорату вищої освіти і освіти дорослих (Шаров О. І.) забезпечити 
опублікування цього наказу на офіційному вебсайті Міністерства освіти і науки 
України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра 
Стадного Є. А.

Міністр Г анна НОВОС АД



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України 
від £>?6 С е і' 2020 р. № д2  у О

СКЛАД
робочої групи з питань організації конкурсу на розроблення електронного 

підручника з вищої математики для студентів закладів вищої освіти

№
з/п

Прізвище, Ім’я, 
По батькові

посада

1 . ШАРОВ 
Олег Ігорович

Г енеральний директор директорату 
вищої освіти і освіти дорослих (голова 
Робочої групи)

2. РИБАЛКО 
Алла Вікторівна

Керівник експертної групи з питань 
нормативно-правового забезпечення 
вищої освіти і освіти дорослих 
директорату вищої освіти і освіти 
дорослих (заступник голови Робочої 
групи)

3. ЄВСТРАТ’ЄВА 
Наталя Сергіївна

Методист кабінету організаційно- 
методичного супроводу стандартів освіти 
Науково-методичного центру вищої та 
фахової передвищої освіти (секретар 
Робочої групи)

4. БЛУДОВА
Тетяна Володимирівна

Завідувач кафедри вищої математики 
Державного вищого навчального закладу 
«Київський національний економічний 
університет імені Вадима Гетьмана» (за 
згодою)

5. ЄВСТРАТ’ЄВ Сергій 
Вікторович

Завідувач лабораторії комп'ютерного 
супроводу та комунікаційного 
забезпечення Науково-методичного 
центру вищої та фахової передвищої 
освіти

6. ЖУКОВСЬКА 
Світлана Анатоліївна

Завідувач лабораторії цифрових та медіа- 
технологій в освіті Науково-методичного 
центру вищої та фахової передвищої 
освіти»

7. ЗАДЕРЕЙ 
Петро Васильович

Професор кафедри математичного 
аналізу та теорії ймовірностей 
Національного технічного університету 
України «Київський політехнічний



інститут імені Ігоря Сікорського» 
(за згодою)

8. ІЩЕНКО 
Тетяна Дем’янівна

Директор Державної установи «Науково- 
методичний центр вищої та фахової 
передвищої освіти»

9. МАТЯШ 
Ольга Іванівна

Завідувач кафедри алгебри і методики 
навчання математики Вінницького 
державного педагогічного університету 
імені Михайла Коцюбинського (за 
згодою)

10. НЕЛІН
Євген Петрович

Професор кафедри математики 
Харківського національного 
педагогічного університету імені 
Г.С.Сковороди (за згодою)

11. ПЕРЕГУДА 
Олег Володимирович

Доцент кафедри загальної математики 
Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка (за згодою)

12. РЕПЕТА 
Віктор Кузьмич

Доцент кафедри вищої математики 
Національного авіаційного університету 
(за згодою)

13. РУЖИЦЬКИЙ 
Ігор Сергійович

Старший викладач кафедри вищої та 
прикладної математики Київського 
національного торговельно- 
економічного університету (за згодою)

14. ТОРБІН
Г ригорій Мирославович

Проректор з наукової роботи 
Національного педагогічного 
університету імені М.П. Драгоманова (за 
згодою)

15. ШВЕЦЬ
Василь Олександрович

Завідувач кафедри математики і теорії та 
методики навчання математики 
Національного педагогічного 
університету імені М.П. Драгоманова (за 
згодою)

Генеральний директор директорату 
вищої освіти і освіти дорослих


