1

											Додаток 1
 до наказу Міністерства 
 23.10.2018  № 1146

Список 
наукових та науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти, закладів післядипломної 
освіти та науково-дослідних установ, яким присвоєно вчене звання професора 

Вінницька область
	Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова
	Тихолазу Віталію Олександровичу	професора кафедри анатомії людини

	Вінницький національний технічний університет
	Рубаненку Олександру Євгенійовичу	професора кафедри електричних станцій та систем

Волинська область
	Луцький національний технічний університет
	Андрущаку Ігорю Євгеновичу	професора кафедри комп'ютерних технологій та 
		професійної освіти
	Войтовичу Сергію Ярославовичу	професора кафедри маркетингу
	Захарчуку Віктору Івановичу	професора кафедри автомобілів і транспортних 
		технологій

	Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
	Андрійчук Ользі Ярославівні	професора кафедри здоров'я людини та фізичної 
		терапії
	Михайлюку Віктору Олексійовичу	професора кафедри прикладної математики та 
		інформатики
	Моренко Алевтині Григорівні	професора кафедри фізіології людини і тварин

Дніпропетровська область
	Державний заклад "Дніпропетровська медична академія Міністерства 
	охорони здоров'я України"
	Неханевичу Олегу Борисовичу	професора кафедри фізичної реабілітації, спортивної 
		медицини та валеології
	Сердюку Валерію Миколайовичу	професора кафедри неврології та офтальмології

Донецька область
Державний вищий навчальний заклад "Донбаський державний педагогічний університет"
	Мельник Валерії Валеріївні	професора кафедри психології та педагогіки

	Донецький національний медичний університет
	Такташову Гемадію Саїтовичу	професора кафедри внутрішньої медицини

	Донецький юридичний інститут
	Клемпарському Миколі Миколайовичу	професора кафедри загально-правових дисциплін

Житомирська область
	Житомирський державний технологічний університет
	Грицишену Димитрію Олександровичу	професора кафедри економічної безпеки, публічного 
		управління та адміністрування

Закарпатська область
	Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний університет"
	Пулику Олександру Романовичу	професора кафедри нейрореабілітації із курсами 
		медичної психології, пульмонології та фтизіатрії

Запорізька область
	Державний заклад "Запорізька медична академія післядипломної освіти 
	Міністерства охорони здоров'я України"
	Савону Ігорю Леонідовичу	професора кафедри амбулаторної, гнійно-септичної 
		хірургії та ультразвукової діагностики

	Запорізький національний університет
	Клопоті Євгенію Анатолійовичу	професора кафедри педагогіки та психології освітньої 
		Діяльності

Івано-Франківська область
	Державний вищий навчальний заклад "Івано-Франківський національний 
	медичний університет"
	Крижанівській Анні Євстахіївні	професора кафедри онкології

	Державний вищий навчальний заклад "Прикарпатський національний 
	університет імені Василя Стефаника"
	Білавич Галині Василівні	професора кафедри педагогіки початкової освіти
	Волощуку Мирославу Михайловичу	професора кафедри всесвітньої історії
	Михайлишин Галині Йосипівні	професора кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи

Київська область
Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"
	Ковальчук Галині Олександрівні	професора кафедри педагогіки та психології
	Криштопі Ірині Ігорівні	професора кафедри бухгалтерського обліку

	Державний вищий навчальний заклад "Університет менеджменту освіти"
	Бевз Галині Михайлівні	професора кафедри психології та 
	особистісного розвитку

	Державний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів
	Коваленку Вячеславу Леонідовичу		професора зі спеціальності 211 - Ветеринарна медицина

	Інститут державного управління у сфері цивільного захисту
	Волянському Петру Борисовичу	професора кафедри державної служби, управління та 
		навчання за міжнародними проектами

	Інститут економіки промисловості Національної академії наук України
	Залозновій Юлії Станіславівні	професора зі спеціальності 051 – Економіка

	Інститут електродинаміки Національної академії наук України 
	Шидловській Наталії Анатоліївні	професора зі спеціальності 141 - Електроенергетика, 
	електротехніка та електромеханіка


	Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В. І. Вернадського Національної 
	академії наук України
	Омельчуку Анатолію Опанасовичу	професора зі спеціальності 102 – Хімія

	Інститут зоології імені І. І. Шмальгаузена Національної академії наук України
	Пучкову Олександру Васильовичу	професора зі спеціальності 091 – Біологія

	Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича Національної 
	академії наук України
	Петровському Віталію Ярославовичу	професора зі спеціальності 132 – Матеріалознавство

	Інститут фізики Національної академії наук України
	Гайворонському 
	Володимиру Ярославовичу 	професора зі спеціальності 104 - Фізика та астрономія

	Київський національний торговельно-економічний університет
	Колупаєвій Ірині Володимирівні	професора кафедри фінансів

	Національна академія державного управління при Президентові України
	Криничній Ірині Петрівні	професора кафедри державного управління та 
		місцевого самоврядування

	Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика
	Педаченко Наталії Юріївні	професора кафедри акушерства, гінекології та 
		перинатології
	Саволюку Сергію Івановичу	 професора кафедри хірургії та судинної хірургії
	Хоменко Ірині Михайлівні	професора кафедри громадського здоров'я

	Національний інститут раку
	Свінціцькому 
	Валентину Станіславовичу	професора зі спеціальності 222 - Медицина

	Національний інститут стратегічних досліджень
	Собкевич Оксані Володимирівні	професора зі спеціальності 051 – Економіка

	Національний медичний університет імені О. О. Богомольця
	Головку Сергію Вікторовичу	професора кафедри урології

	Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
	Цвєтковій Ганні Георгіївні	професора кафедри педагогіки і психології дошкільної освіти та дитячої творчості

	Національний технічний університет України "Київський політехнічний 
	інститут імені Ігоря Сікорського"
	Печенику Миколі Валентиновичу	професора кафедри автоматизації електромеханічних 
		систем та електроприводу
	Стіренку Сергію Григоровичу	професора кафедри обчислювальної техніки
	Терейковському Ігорю Анатолійовичу	професора кафедри системного 	програмування і 
		спеціалізованих комп'ютерних систем

	Національний університет біоресурсів і природокористування України
	Васюк Оксані Вікторівні	професора кафедри педагогіки
	Зібцеву Сергію Вікторовичу	професора кафедри лісівництва
	Кривенку Миколі Яковичу	професора кафедри годівлі тварин та технології 
		кормів

	Національний університет оборони України імені Івана Черняховського
	Мацьку Олександру Йосиповичу	професора кафедри оперативного та бойового
		забезпечення

	Національний університет фізичного виховання і спорту України
	Пастуховій Вікторії Анатоліївні	професора кафедри медико-біологічних дисциплін

	Українська військово-медична академія
	Руденку Володимиру Васильовичу	професора кафедри військової фармації

Кіровоградська область
	Центральноукраїнський державний педагогічний університет 
	імені Володимира Винниченка
	Рацулу Олександру Анатолійовичу	професора кафедри соціальної роботи, 	соціальної 
		педагогіки та психології
	Рябовол Лілії Тарасівні	професора кафедри державно-правових дисциплін та 
		адміністративного права

Луганська область
	Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
	Клюс Юлії Ігорівні	професора кафедри обліку і оподаткування

Львівська область
	Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
	Ілику Роману Романовичу	професора кафедри ортопедичної стоматології

Миколаївська область
	Миколаївський національний аграрний університет
	Дубініній Марині Вікторівні	професора кафедри обліку і оподаткування

Одеська область
Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень 
Національної академії наук України 
	Ільченко Світлані Віталіївні	професора зі спеціальності 051 – Економіка

	Одеська національна академія зв'язку імені О. С. Попова
	Маньку Олександру Олексійовичу	професора кафедри телекомунікації

	Одеський національний економічний університет
	Семеновій Валентині Григорівні	професора кафедри економіки підприємства та 
		організації підприємницької діяльності

	Одеський національний медичний університет
	Горохівському 
	Володимиру Несторовичу	професора кафедри ортодонтії
	Левченко Олені Михайлівні	професора кафедри внутрішньої медицини з 
	курсом серцево-судинної патології

Рівненська область
	Національний університет "Острозька академія"
	Аверкиній Марині Федорівні	професора кафедри економіко-математичного 
		моделювання та інформаційних технологій

Сумська область
	Сумський державний університет
	Атаману Юрію Олександровичу	професора кафедри сімейної медицини з курсом 
		дерматовенерології
	Гриценко Ларисі Леонідівні	професора кафедри фінансів і підприємництва
	Захаркіну Олексію Олександровичу	професора кафедри фінансів і підприємництва

	Сумський національний аграрний університет
	Назаренко Інні Миколаївні	професора кафедри економічного контролю та аудиту

Тернопільська область
	Тернопільський національний економічний університет
	Чорній Нелі Петрівні	професора кафедри обліку та економіко-правового 
		забезпечення агропромислового бізнесу

	Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
	Яснію Олегу Петровичу	професора кафедри математичних методів в інженерії

Харківська область
	Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського 
	"Харківський авіаційний інститут"
	Пономаренку Миколі Миколайовичу	професора кафедри інформаційно-комунікаційних 
		технологій

	Національний університет цивільного захисту України
	Вамболь Віолі Владиславівні	професора кафедри охорони праці та техногенно-
		екологічної безпеки

	Національний фармацевтичний університет
	Березняковій Наталі Леонідівні	професора кафедри медичної хімії

	Фізико-технічний інститут низьких температур імені Б. І. Вєркіна 
	Національної академії наук України
	Кріве Іллі Валентиновичу	професора зі спеціальності 104 - Фізика та астрономія

	Харківська державна академія дизайну і мистецтв
	Носенкову 
	Володимиру Миколайовичу	професора кафедри монументального живопису

	Харківський національний автомобільно-дорожній університет
	Клецу Дмитру Михайловичу	професора кафедри комп'ютерних технологій та 
		мехатроніки

	Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
	Наумік-Гладкій Катерині Георгіївні	професора кафедри туризму

	Харківський національний медичний університет
	Златкіній Вірі Владиславівні	професора кафедри клінічної фармакології та 
		внутрішньої медицини
	Маракушину Дмитру Ігоровичу	професора кафедри фізіології

	Харківський національний педагогічний університет імені Г. C. Сковороди
	Калашник Любові Сергіївні	професора кафедри східних мов

	Харківський національний університет внутрішніх справ
	Подорожньому Євгену Юрійовичу	професора кафедри трудового та господарського 
		права

	Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
	Ребрію Олександру Володимировичу	професора кафедри перекладознавства
	Рошалю Олександру Давидовичу	професора зі спеціальності 102 – Хімія

	Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
	Плюгіну Владиславу Євгеновичу	професора кафедри систем електропостачання та 
		електроспоживання міст

Херсонська область
	Херсонський державний університет
	Тюхтенко Наталії Анатоліївні	професора кафедри менеджменту і адміністрування

Хмельницька область
	Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
	Підмурняку Олександру Олексійовичу	професора кафедри теорії і методики фізичної 
		культури та валеології

	Хмельницький національний університет
	Бойку Юлію Миколайовичу	професора кафедри телекомунікацій та радіотехніки

Черкаська область
	Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
	Демченко Ірині Іванівні	професора кафедри спеціальної освіти
	Іщенко Людмилі Валентинівні	професора кафедри дошкільної освіти
	Кушнір Валентині Миколаївні	професора кафедри дошкільної освіти

	Черкаський державний технологічний університет
	Манн Руслану Володимировичу	професора кафедри економіки та підприємництва

Чернівецька область
	Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
	Доцюк Лідії Георгіївні	професора кафедри фізичної реабілітації та ерготерапії

Чернігівська область
	Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т. Г. Шевченка
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