ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Українського центру
оцінювання якості освіти
від 18.05.2018 року № 100
(із змінами згідно з наказом
Українського центру
оцінювання якості освіти
від 24.05.2018 року № 107)
СКЛАД
експертної комісії з питань визначення результатів зовнішнього незалежного
оцінювання, що використовуються під час прийому до навчальних закладів,
при Українському центрі оцінювання якості освіти
№
з/п
1

Прізвище, ім’я,
по батькові
Карандій
Вадим
Анатолійович

Місце роботи,
посада, науковий ступінь, вчене
звання, педагогічне звання
Голова комісії
Український центр оцінювання
якості освіти, директор

Назва організації (закладу,
установи), яка делегувала
представника
Відповідно до пунктів 6, 8 Положення
про експертну комісію з питань
визначення результатів зовнішнього
незалежного оцінювання, що
використовуються під час прийому до
навчальних закладів, при
Українському центрі оцінювання
якості освіти, затвердженого наказом
Міністерства освіти і науки України
від 16 березня 2015 року № 299,
зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 31 березня 2015 року
за № 357/26802

Члени комісії
делеговані організаціями, закладами, установами, що мають всеукраїнський статус:
2 Андрєєв
Заступник керівника секретаріату Громадська рада при
Микита
Національного агентства із
Міністерстві освіти і науки
Андрійович
забезпечення якості вищої
України
освіти, аспірант Київського
національного торговельноекономічного університету
3 Байтемірова
Міністерство освіти і науки
Міністерство освіти і науки
Наталя
України, директорат дошкільної
України
Георгіївна
та шкільної освіти, державний
експерт експертної групи з
питань державно-громадського
управління освітою
4 Ващенко
Інститут педагогіки Національної Національна академія
Лідія
академії педагогічних наук
педагогічних наук України
Семенівна
України, старший науковий
співробітник відділу моніторингу
та оцінювання якості загальної
середньої освіти, кандидат
педагогічних наук, доцент

2
5

6

7

8

9

10

11

12

13

Дем’яненко
Ольга
Олегівна

Національний технічний
Асоціація ректорів вищих
університет України «Київський технічних навчальних закладів
політехнічний інститут ім. Ігоря
України
Сікорського», кандидат фізикоматематичних наук, доцент
кафедри математичного аналізу
та теорії ймовірностей
Коваленко
Міністерство освіти і науки
Міністерство освіти і науки
Сергій
України, директорат професійної України
Петрович
освіти, державний експерт
експертної групи з питань
управління та державноприватного партнерства
Кравченко
Інститут літератури ім.
Національна академія наук
Андрій
Т. Г. Шевченка Національної
України
Євгенович
академії наук України, кандидат
філологічних наук, старший
науковий співробітник
Покидько
Громадська організація
Громадська організація
Юлія
«Молодіжна правозахисна
«Молодіжна правозахисна
Вадимівна
агенція» (студентка V курсу
агенція»
Херсонського державного
університету)
Фесенко
Громадська організація
Громадська організація
Лідія
«Українська асоціація
«Українська асоціація
Сергіївна
студентів», президент (студентка студентів»
IV курсу Національного
педагогічного університету імені
М. П. Драгоманова
Чабала
Міністерство освіти і науки
Міністерство освіти і науки
Костянтин
України, директорат вищої
України
Григорович
освіти і освіти дорослих,
державний експерт
Шарова
Мелітопольський державний
Громадська організація
Тетяна
педагогічний університет імені
«Інноваційні обрії України»
Михайлівна
Богдана Хмельницького,
завідувач кафедри української і
зарубіжної літератури, кандидат
філологічних наук, доцент,
голова правління Громадської
організації «Інноваційні обрії
України»
делеговані регіональними закладами, установами
Букавин
Тернопільський обласний
Івано-Франківський
Іван
комунальний інститут
регіональний центр оцінювання
Ярославович
післядипломної педагогічної
якості освіти за узгодженням із
освіти, методист відділу
Управлінням освіти і науки
навчальних предметів та
Тернопільської обласної
професійного розвитку педагогів, державної адміністрації
учитель-методист
Василиненко
Навчально-методичний центр
Дніпропетровський
Віктор
професійно-технічної освіти
регіональний центр оцінювання
Михайлович
Дніпропетровської області,
якості освіти за узгодженням із
директор
департаментом освіти і науки

3

14

Власов
Володимир
Володимирович

Донецький регіональний центр
оцінювання якості освіти,
директор

15

Судьїна
Валентина
Володимирівна

16

Немерцалов
Володимир
Володимирович

17

Одайник
Світлана
Федорівна

18

Опольський
Ігор
Валерійович

19

Пасіхов
Петро
Якович

Роменська спеціалізована
загальноосвітня школа І – ІІІ
ступенів № 1 імені
П. І. Калнишевського Роменської
міської ради Сумської області,
директор, старший учитель
Одеський національний
університет ім. І. І. Мечникова,
кандидат біологічних наук,
доцент кафедри ботаніки,
учитель-методист, учитель вищої
категорії
Комунальний вищий навчальний
заклад «Херсонська академія
неперервної освіти» Херсонської
обласної ради, проректор з
питань зовнішнього оцінювання
та моніторингу якості освіти,
кандидат педагогічних наук,
доцент
Рівненський обласний інститут
післядипломної педагогічної
освіти, завідувач кабінету
зовнішнього незалежного
оцінювання та моніторингу
якості освіти, старший вчитель
Комунальний заклад «Фізикоматематична гімназія №17
Вінницької міської ради»,
учитель математики, учительметодист

Дніпропетровської обласної
державної адміністрації
Донецький регіональний центр
оцінювання якості освіти
Харківський регіональний
центр оцінювання якості освіти
за узгодженням із
департаментом освіти і науки
Сумської обласної державної
адміністрації
Одеський регіональний центр
оцінювання якості освіти за
узгодженням з Одеським
національним університетом ім.
І. І. Мечникова
Херсонський регіональний
центр оцінювання якості освіти
за узгодженням із Комунальним
вищим навчальним закладом
«Херсонська академія
неперервної освіти»
Херсонської обласної ради
Львівський регіональний центр
оцінювання якості освіти за
узгодженням з управлінням
освіти і науки Рівненської
обласної державної
адміністрації
Вінницький регіональний центр
оцінювання якості освіти за
узгодженням із департаментом
освіти і науки України
Вінницької обласної державної
адміністрації

Відповідальний секретар комісії
20

Ночкін
Андрій
Олегович

Український центр оцінювання
якості освіти, начальник
організаційно-технологічного
відділу

Заступник директора

Відповідно до пунктів 7, 8 Положення
про експертну комісію з питань
визначення результатів зовнішнього
незалежного оцінювання, що
використовуються під час прийому до
навчальних закладів, при
Українському центрі оцінювання
якості освіти, затвердженого наказом
Міністерства освіти і науки України
від 16 березня 2015 року № 299,
зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 31 березня 2015 року
за № 357/26802

В. І. Бойко

