
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
РоС '/с#' 20 дч&І р. м. Київ № '/РРУ

Про затвердження складу Комісії з 
державного визнання документів про 
вищу духовну освіту

Відповідно до Порядку державного визнання документів про вишу 
духовну освіту, наукові ступені та вчені звання, виданих закладами вищої 
духовної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 
серпня 2015 року № 652 «Про державне визнання документів про вищу духовну 
освіту, наукові ступені та вчені звання, виданих закладами вищої духовної 
освіти», Положення про Комісію з державного визнання документів про вищу 
духовну освіту, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 
08 квітня 2016 року № 381 «Деякі питання державного визнання документів про 
вищу духовну освіту, наукові ступені та вчені звання», зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України від 05 травня 2016 року за № 678/28808, у зв’язку 
із закінченням строку повноважень складу Комісії з державного визнання 
документів про вищу духовну освіту, та з урахуванням подання Громадської 
ради з питань співпраці з церквами та релігійними організаціями при 
Міністерстві освіти і науки України і пропозицій закладів вищої освіти, що 
мають ліцензію на провадження освітньої діяльності у галузі знань «Богослов’я»,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити персональний склад Комісії з державного визнання документів 
про вищу духовну освіту, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки 
України від 04 жовтня 2019 року № 1268 «Про затвердження складу Комісії з 
питань державного визнання документів про вищу духовну освіту» (із змінами).

3. Департаменту забезпечення документообігу, контролю та інформаційних 
технологій (Єрко І.) зробити відповідну відмітку у справах архіву.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника 
Міністра Вітренка А.

Міністр Сергій ШКАРЛЕТ



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
освіти і науки України 
від Рої УЗ /Р Р Р

СКЛАД
Комісії з державного визнання документів 

про вищу духовну освіту

1. Криштоф Світлана Дмитрівна -  директор департаменту атестації кадрів 
вищої кваліфікації Міністерства освіти і науки України, голова комісії;

2. Решетніков Юрій Євгенович -  заступник голови Громадської ради з 
питань співпраці з церквами та релігійними організаціями при Міністерстві 
освіти і науки України, заступник голови комісії;

3. Лихошерст Інна Миколаївна -  головний спеціаліст відділу ліцензування 
освітньої діяльності департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації 
Міністерства освіти і науки України, секретар комісії;

4 . Баляснікова Євгенія Володимирівна -  заступник директора 
департаменту-начальник відділу ліцензування освітньої діяльності департаменту 
атестації кадрів вищої кваліфікації Міністерства освіти і науки України, член 
комісії;

5. Котлярова Тетяна Олександрівна -  головний спеціаліст відділу фахової 
передвищої освіти головного управління вищої освіти і освіти дорослих 
директорату фахової передвищої, вищої освіти, член комісії;

6. Білорицький Геннадій Олександрович -  директор Вищого духовно- 
освітнього інституту «Мідраша Ціоніт» при Об’єднанні іудейських релігійних 
організацій України, директор Благодійної організації «Благодійний фонд 
«Орах Хайм -  Шлях життя», член комісії;

7. Дятлик Ольга Миколаївна -  референт з розвитку освітніх проектів та 
заходів Громадської організації «Євангельська акредитаційна теологічна 
асоціація», член комісії;

8. Савчук Олег Ігорович -  завідувач кафедри богослов я та 
суспільствознавчих дисциплін імені академіка УАН о. Івана Луцького Закладу 
вищої освіти «Університет Короля Данила», член комісії;

9. Лагодич Микола Миколайович -  доцент кафедри філософії та
культурології Чернівецького національного університету
імені Юрія Федьковича, член комісії;

10. Мартинюк Юрій Іванович -  старший викладач кафедри богослов’я 
Закладу вищої освіти «Український католицький університет», член комісії;

11. Мельник Павло Петрович -  доцент кафедри богослів’я Київської 
православної богословської академії, член комісії;

12. Островський Роман Ярославович -  віце-ректор з навчальної частини 
Київської Трьохсвятительської духовної семінарії Української греко- 
католицької церкви, член комісії;



Продовження додатка

13. Романчук Ярослав Романович -  декан богословського факультету 
Київської православної богословської академії, член комісії;

14. Ткачук Руслан Миколайович -  проректор Ісламського університету, 
член комісії;

15. Шимко Олена Володимирівна -  проректор з науково-педагогічної 
роботи та стратегічного менеджменту, професор кафедри богослов’я, філософії 
та гуманітарних наук Приватного закладу вищої освіти «Карпатський 
університет імені Августина Волошина», член комісії;

16. Єпископ Гавриїл (Кризина Ярослав Васильович) -  керуючий 
Рівненсько-Волинською єпархією Української православної церкви член 
комісії.

Директор департаменту 
атестації кадрів вищої кваліфікації Світлана КРИШТОФ


