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	Грущинській Наталії Миколаївні	професора кафедри публічного управління та 				адміністрування
	Казмірчук Світлані Володимирівні	професора кафедри безпеки інформаційних технологій
	Кучерову Дмитру Павловичу	професора кафедри комп'ютеризованих систем 			управління
	Мушак Наталії Богданівні	професора кафедри міжнародного права та 
	порівняльного правознавства
	Ямненко Тетяні Михайлівні	професора кафедри цивільного права і процесу

	Національний медичний університет імені О. О. Богомольця
	Воробйовій Ользі Володимирівні	професора кафедри педіатрії післядипломної освіти
	Гищак Тетяні Віталіївні	професора кафедри педіатрії післядипломної освіти
	Гінзбург Валентині Григорівні	професора кафедри акушерства і гінекології
	Жабоєдову Дмитру Геннадійовичу	професора кафедри офтальмології
	Іщук Наталії Василівні	професора кафедри філософії, біоетики та історії 			медицини
	Коваль Ользі Іванівні	професора кафедри дитячої терапевтичної стоматології 		та профілактики стоматологічних захворювань
	Любарець Світлані Федорівні	професора кафедри дитячої терапевтичної стоматології 		та профілактики стоматологічних захворювань
	Мальчевській Тетяні Йосипівні	професора кафедри пропедевтики внутрішньої 			медицини
	Цемі Євгену Володимировичу	професора кафедри хірургії з курсом невідкладної та 		судинної хірургії
	Шафранському Віктору Вікторовичу	професора кафедри гігієни та екології
	Шевченку Сергію Леонідовичу	професора кафедри філософії, біоетики та історії 			медицини

	Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки"
	Гришовій Інні Юріївні	професора зі спеціальності 073 - Менеджмент
	Патиці Наталії Іванівні	професора зі спеціальності 051 – Економіка

	Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
	Глушко Тетяні Петрівні	професора кафедри філософії
	Кільдерову Дмитру Едуардовичу	професора кафедри теорії і методики технологічної 			освіти, креслення та комп'ютерної графіки
	Мозговому Артему Анатолійовичу	професора кафедри географії
	Проворовій Євгенії Михайлівні	професора кафедри теорії та методики постановки 			голосу
	Савельчук Ірині Борисівні	професора кафедри теорії та технології соціальної 			роботи
	Титовій Наталії Михайлівні	професора кафедри теорії та методики професійної 			підготовки

	Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут 
	імені Ігоря Сікорського"
	Бояриновій Катерині Олександрівні	професора кафедри менеджменту

	Національний транспортний університет
	Онищенку Артуру Миколайовичу	професора кафедри мостів, тунелів та гідротехнічних 		споруд

	Національний університет біоресурсів і природокористування України
	Дорошу Йосипу Мирославовичу	професора кафедри земельного кадастру
	Жемойді Олександру Віталійовичу	професора кафедри глобальної економіки
	Заєць Наталії Анатоліївні	професора кафедри автоматики та робототехнічних 			систем
	Ковалишиній Ганні Миколаївні	професора кафедри генетики, селекції і насінництва
	Лопатьку Костянтину Георгійовичу	професора кафедри технології конструкційних 			матеріалів та матеріалознавства
	Машталіру Вадиму Віталійовичу	професора кафедри військової підготовки
	Недосєкову Віталію Володимировичу	професора кафедри епізоотології, мікробіології і 			вірусології
	Поліщуку Віктору Миколайовичу	професора кафедри охорони праці та біотехнічних 			систем у тваринництві
	Тарасенку Ростиславу Олександровичу	професора кафедри соціальної роботи та реабілітації
	Хмельовському Василю Степановичу	професора кафедри охорони праці та біотехнічних 			систем у тваринництві

	Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика
	Жернову Олександру Андрійовичу	професора кафедри комбустіології та пластичної 			хірургії
	Іскрі Наталії Іванівні	професора кафедри медицини катастроф та 
	військово-медичної підготовки
	Салманову Айдину Гурбан Огли	професора кафедри громадського здоров'я
	Халанготу Миколі Дмитровичу	професора кафедри ендокринології

	Національний університет харчових технологій
	Нєміріч Олександрі Володимирівні	професора кафедри технології ресторанної і 
	аюрведичної продукції
	Фроловій Наталії Епінетівні	професора кафедри технології ресторанної і 
	аюрведичної продукції

	Приватна установа "Науково-дослідний інститут публічного права"
	Калатуру Максиму Васильовичу	професора зі спеціальності 081 - Право
	Сороці Ларисі Володимирівні	професора зі спеціальності 081 – Право

	Приватне акціонерне товариство "Вищий навчальний заклад 
	"Міжрегіональна Академія управління персоналом"
	Андрієнку Миколі Васильовичу	професора кафедри публічного адміністрування
	Іванченко Андреянні Олексіївні	професора кафедри психології



	Приватний вищий навчальний заклад "Київський університет культури"
	Пилипіву Володимиру Івановичу	професора кафедри журналістики та міжнародних 			відносин

	Приватний заклад вищої освіти "Київський міжнародний університет"
	Дроздовій Ірині Володимирівні	професора кафедри клінічних дисциплін та 
	медсестринства
	Сокирській Владилені Володимирівні	професора кафедри міжнародних відносин та туризму

	Українська військово-медична академія
	Казмірчуку Анатолію Петровичу	професора кафедри військової терапії
	Козак Наталії Дмитрівні	професора кафедри організації медичного забезпечення 		збройних сил

	Університет державної фіскальної служби України
	Дідківській Галині Василівні	професора кафедри кримінального права та 
	кримінології
	Драган Олені Василівні	професора кафедри кримінального права та 
	кримінології
	Мірошниченку Сергію Сергійовичу	професора кафедри кримінального права та 
	кримінології
	Тильчику В'ячеславу В'ячеславовичу	професора кафедри адміністративного права 
	і процесу та митної безпеки

	Центральний науково-дослідний інститут Збройних Сил України
	Комарову Володимиру Сергійовичу	професора зі спеціальності 253 - Військове управління 
	(за видами збройних сил)
	Павловському Олегу Володимировичу	професора зі спеціальності 253 - Військове управління 
	(за видами збройних сил)
	Потьомкіну Михайлу Михайловичу	професора зі спеціальності 253 - Військове управління 
	(за видами збройних сил)

Кіровоградська область
	Центральноукраїнський державний педагогічний університет 
	імені Володимира Винниченка
	Гейко Євгенії Вікторівні	професора кафедри практичної психології
	Харченко Юлії Володимирівні	професора кафедри філософії, політології та
	міжнародних відносин

Луганська область
	Східноукраїнський національний університет імені  Володимира Даля
	Івченку Євгену Анатолійовичу	професора кафедри публічного управління, 
	менеджменту та маркетингу
	Лорії Марині Геннадіївні	професора кафедри комп'ютерно-
	інтегрованих систем управління
	Спицькій Ліані Вікторівні	професора кафедри практичної психології та
	соціальної роботи

Львівська область
	Інститут біології тварин Національної академії аграрних наук України
	Іскрі Руслані Ярославівні	професора зі спеціальності 091 – Біологія



	Львівська національна академія мистецтв
	Боньковському Олегу Віталійовичу	професора кафедри художнього металу

	Львівський державний університет внутрішніх справ
	Созанському Тарасу Івановичу	професора кафедри кримінального права і кримінології

	Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
	Олійнику Петру Володимировичу	професора кафедри медицини катастроф і військової 		медицини

	Львівський національний університет імені Івана Франка
	Бугрію Олегу Миколайовичу	професора кафедри математичної статистики
	 і диференціальних рівнянь
	Гутнику Віталію Володимировичу	професора кафедри міжнародного права

	Львівський регіональний інститут державного управління 
	Національної академії державного управління при Президентові України
	Калашник Надії Сергіївні	професора кафедри регіонального 
	управління та місцевого самоврядування

	Львівський торговельно-економічний університет
	Воронку Роману Михайловичу	професора кафедри обліку, контролю, аналізу та 			оподаткування
	Міщуку Ігорю Пилиповичу	професора кафедри підприємництва, торгівлі 
		та логістики

	Національний університет "Львівська політехніка"
	Бойку Віталію Володимировичу	професора кафедри менеджменту організацій
	Гоголюк Оксані Петрівні	професора кафедри теоретичної та загальної
	електротехніки
	Морозу Леоніду Васильовичу	професора кафедри безпеки інформаційних 
	технологій
	Пилипенку Любомиру Миколайовичу	професора кафедри обліку та аналізу
	Поповичу Роману Богдановичу	професора кафедри спеціалізованих комп'ютерних 			систем
	Романовій Альоні Сергіївні	професора кафедри теорії та філософії права, 				конституційного та міжнародного права
	Стасевич Марині Володимирівні	професора кафедри технології біологічно 
	активних сполук, фармації та біотехнології
	Хомишин Ірині Юріївні	професора кафедри адміністративного та 
	інформаційного права

Миколаївська область
	Миколаївський національний університет імені  В. О. Сухомлинського
	Солодкій Анжеліці Костянтинівні	професора кафедри германської філології та перекладу

	Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
	Єфімовій Ганні Вікторівні	професора кафедри економічної політики та безпеки

Одеська область
	Військова академія (м. Одеса)
	Маслію Олегу Миколайовичу	професора кафедри забезпечення військ (сил)

	Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень 
	Національної академії наук України
	Лайку Олександру Івановичу	професора зі спеціальності 051 – Економіка
	Національний університет "Одеська морська академія"
	Донніковій Ірині Анатоліївні	професора кафедри філософії

	Національний університет "Одеська юридична академія"
	Андронову Ігорю Володимировичу	професора кафедри цивільного процесу
	Каракашу Іллі Івановичу	професора кафедри аграрного, земельного 
	та екологічного права
	Лагутіній Ірині Вікторівні	професора кафедри трудового права та права
	соціального забезпечення
	Харитоновій Тетяні Євгенівні	професора кафедри аграрного, земельного 
	та екологічного права

	Одеська національна академія харчових технологій
	Ватренку Олександру Віталійовичу	професора кафедри процесів, обладнання та 
	енергетичного менеджменту

	Одеський національний економічний університет
	Артюх Оксані Валентинівні	професора кафедри бухгалтерського обліку та аудиту
	Волоховій Ірині Семенівні	професора кафедри фінансів
	Хомутенко Аллі Віталіївні	професора кафедри фінансів

	Одеський національний медичний університет
	Волянській Аллі Георгіївні	професора кафедри акушерства і гінекології

	Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
	Литвиненко Ользі Дмитрівні	професора кафедри загальної психології і 
	психології розвитку особистості
	Селезньовій Ользі Олександрівні	професора кафедри маркетингу та бізнес-
	адміністрування
	Формановій Світлані Вікторівні	професора кафедри української мови

Полтавська область
	Вищий навчальний заклад Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі"
	Скрипнику Вячеславу Олександровичу	професора кафедри інженерії, обладнання та 
	математики

	Полтавська державна аграрна академія
	Сьомичу Миколі Івановичу	професора кафедри публічного управління 
	та адміністрування

Рівненська область
	Національний університет "Острозька академія"
	Кривицькій Ользі Романівні	професора кафедри фінансів, обліку і аудиту
	Плисці Юрію Святославовичу	професора кафедри психології та педагогіки

	Національний університет водного господарства та природокористування
	Кочмарському	професора кафедри гідроенергетики, 
	Володимиру Зіновійовичу	теплоенергетики та гідравлічних машин
	Мельнику Леоніду Васильовичу	професора кафедри фінансів та економічної безпеки
	Словській Ірині Євгенівні	професора кафедри конституційного права та
	галузевих дисциплін

Сумська область
	Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка
	Дереці Тетяні Григорівні	професора кафедри теорії та методики фізичної 			культури
	Сумський державний університет
	Швіндіній Ганні Олександрівні	професора кафедри управління

Тернопільська область
	Західноукраїнський національний університет
	Колінець Лесі Богданівні	професора кафедри міжнародної економіки
	Лукасевич-Крутник Ірині Степанівні	професора кафедри цивільного права і процесу

	Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
	Боднар Оксані Степанівні	професора кафедри педагогіки та менеджменту освіти
	Дребету Віктору Васильовичу	професора кафедри німецької філології та методики 			навчання німецької мови
	Калаур Світлані Миколаївні	професора кафедри соціальної роботи, спеціальної 			освіти і менеджменту соціокультурної діяльності
	Лабащук Оксані Василівні	професора кафедри теорії і методики української та 			світової літератури
	Парфанович Іванні Іванівні	професора кафедри соціальної роботи, спеціальної 			освіти і менеджменту соціокультурної діяльності

	Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
	Литвиненку Ярославу Володимировичу	професора кафедри комп'ютерних наук

Харківська область
	Комунальний заклад "Харківська гуманітарно-педагогічна академія" 
	Харківської обласної ради
	Проскурняк Олені Ігорівні	професора кафедри корекційної освіти та спеціальної 		психології
	Школі Олені Миколаївні	професора кафедри фізичного виховання

	Національна академія Національної гвардії України
	Біленку Олександру Івановичу	професора зі спеціальності 251 - Державна безпека

	Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського 
	"Харківський авіаційний інститут"
	Безпарточному Максиму Григоровичу	професора кафедри економіки, маркетингу 
	та міжнародних економічних відносин
	Брежнєву Євгену Віталійовичу	професора кафедри комп'ютерних систем, мереж і 			кібербезпеки
	Ліхоносовій Ганні Сергіївні	професора кафедри фінансів, обліку і оподаткування

	Національний науковий центр "Інститут судових експертиз 
	ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса" Міністерства юстиції України
	Сімаковій-Єфремян Еллі Борисівні	професора зі спеціальності 081 – Право

	Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
	Кропачек Ользі Юріївні	професора кафедри теоретичних основ електротехніки
	Рищенку Ігорю Михайловичу	професора кафедри загальної та неорганічної хімії

	Національний університет цивільного захисту України
	Костенко Тетяні Вікторівні	професора кафедри безпеки об'єктів будівництва та 			охорони праці
	Стрільцю Віктору Марковичу	професора зі спеціальності 263 - Цивільна безпека
	Шевченку Роману Івановичу	професора зі спеціальності 263 - Цивільна безпека


Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
	Коваленко Ларисі Павлівні	професора кафедри адміністративного права 
	та адміністративної діяльності
	Мохончуку Сергію Михайловичу	професора кафедри кримінального права
	Пучковській Ірині Йосипівні	професора кафедри цивільного права

	Український державний університет залізничного транспорту
	Дикань Олені Володимирівні	професора кафедри менеджменту і адміністрування
	Плугіну Дмитру Артуровичу	професора кафедри будівельних матеріалів, 				конструкцій та споруд
	Прохорченку Андрію Володимировичу	професора кафедри управління експлуатаційною 			роботою
	Токмаковій Ірині Василівні	професора кафедри економіки та управління 
	виробничим і комерційним бізнесом
	Штомпелю Миколі Анатолійовичу	професора кафедри транспортного зв'язку

	Фізико-технічний інститут низьких температур імені Б. І. Вєркіна 
	Національної академії наук України
	Камарчуку Геннадію Васильовичу	професора зі спеціальності 104 - Фізика та астрономія

	Харківська державна академія дизайну і мистецтв
	Бондаренко Ірині Володимирівні	професора кафедри дизайну середовища

	Харківська медична академія післядипломної освіти
	Біляєву Сергію Георгійовичу	професора кафедри генетики, акушерства, гінекології 		та медицини плода
	Зеленецькому Івану Борисовичу	професора кафедри травматології, анестезіології та 			військової хірургії
	Черкашиній Лідії Володимирівні	професора кафедри сімейної медицини, народної і 			нетрадиційної медицини та санології

	Харківський державний університет харчування та торгівлі
	Гревцевій Наталії Вячеславівні	професора кафедри технології хліба, кондитерських, 			макаронних виробів і харчоконцентратів
	Нестеренко Оксані Олександрівні	професора кафедри фінансів та обліку
	Самохваловій Ользі Володимирівні	професора кафедри технології хліба, кондитерських, 			макаронних виробів і харчоконцентратів

	Харківський національний автомобільно-дорожній університет
	Дубініну Євгену Олександровичу	професора кафедри технології машинобудування та 			ремонту машин
	Степанову Олексію Вікторовичу	професора кафедри організації та безпеки дорожнього 		руху

	Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва
	Карпцю Юрію Вікторовичу	професора кафедри лісівництва

	Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
	Буцу Юрію Васильовичу	професора кафедри технологій і безпеки 
	життєдіяльності
	Лебідь Олесі Вікторівні	професора кафедри міжнародних економічних 			відносин
	Тищенко Вікторії Федорівні	професора кафедри митної справи


	Харківський національний медичний університет
	Єрьоменко Галині Володимирівні	професора кафедри пропедевтики внутрішньої 			медицини та медсестринства

	Харківський національний університет будівництва та архітектури
	Шуміло Ользі Станіславівні	професора кафедри економіки та бізнесу

	Харківський національний університет внутрішніх справ
	Кириченко Юлії Миколаївні	професора кафедри правового забезпечення 
	господарської діяльності
	Пчеліній Оксані Василівні	професора кафедри кримінального процесу 
	та організації досудового слідства
	Чорній Аліні Миколаївні	професора кафедри правового забезпечення 
	господарської діяльності
	Шульзі Андрію Михайловичу	професора кафедри кримінального права та 
	кримінології

	Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
	Корепанову Олексію Сергійовичу	професора кафедри статистики, обліку та аудиту
	Лазебник Юлії Олександрівні	професора кафедри статистики, обліку та аудиту
	Лахну Ігорю Вікторовичу	професора кафедри акушерства та гінекології
	Удалову Ігорю Валерійовичу	професора кафедри гідрогеології

	Харківський національний технічний університет сільського господарства
	імені Петра Василенка
	Науменку Артему Олександровичу	професора кафедри експлуатації, надійності, міцності 		та будівництва

Херсонська область
	Херсонський державний університет
	Кобцю Віталію Миколайовичу	професора кафедри інформатики, програмної інженерії 		та економічної кібернетики
	Соловйову Андрію Ігоровичу	професора кафедри економіки, менеджменту та 			адміністрування
	Яковлевій Світлані Дмитрівні	професора кафедри спеціальної освіти

Хмельницька область
	Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
	Комарніцькому 	
	Олександру Борисовичу	професора кафедри історії України

	Національна академія Державної прикордонної служби України імені 
	Богдана Хмельницького
	Мисику Анатолію Борисовичу	професора кафедри національної безпеки та 
	управління
	Ніколаєнко Тетяні Богданівні	професора кафедри теорії права та 
	кримінально-процесуальної діяльності

	Подільський державний агрaрно-технічний університет
	М'ялковському	професора кафедри садово-паркового 				Руслану Олександровичу	господарства, геодезії та землеустрою
	Хоміній Вероніці Ярославівні	професора кафедри садівництва і виноградарства, 			землеробства та грунтознавства


Хмельницький національний університет
	Васильківському	професора кафедри міжнародних економічних
	Дмитру Миколайовичу	відносин
	Іконніковій Марині Валеріївні	професора кафедри іноземних мов
	Красильниковій Ганні Володимирівні	професора кафедри технологічної та професійної 			освіти і декоративного мистецтва
	Олександренко Катерині Валентинівні	професора кафедри іноземних мов
	Павлюку Євгену Олександровичу	професора кафедри теорії і методики фізичного 			виховання і спорту
	Царалунзі Інні Богданівні	професора кафедри української філології

Черкаська область
	Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
	Андрусяк Наталії Олександрівні	професора кафедри економіки підприємства, 
		обліку і аудиту

Чернівецька область
	Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
	Карловій Олені Олексіївні	професора кафедри математичного аналізу
	Самілі Андрію Петровичу	професора кафедри радіотехніки та інформаційної 			безпеки

Чернігівська область
	Академія Державної пенітенціарної служби
	Биконі Оксані Павлівні	професора кафедри іноземних мов

	Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т. Г. Шевченка
	Гавриленко Тетяні Леонідівні	професора кафедри соціальної роботи та освітніх і 			педагогічних наук
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