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

Волинська область
	Луцький національний технічний університет
	Лютак Олені Миколаївні	професора кафедри міжнародних економічних          
			відносин
Дніпропетровська область
	Державний заклад "Дніпропетровська медична академія Міністерства 
	охорони здоров'я України"
	Єгудіній Єлизаветі Давидівні	професора кафедри внутрішньої медицини

	Дніпровський державний аграрно-економічний університет
	Безусу Роману Миколайовичу	професора кафедри маркетингу
	Гончаренко Оксані Володимирівні	професора кафедри економіки

	Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
	Юніну Олександру Сергійовичу	професора кафедри цивільного права та процесу

	Товариство з обмеженою відповідальністю "Дніпровський медичний 
	інститут традиційної і нетрадиційної медицини"
	Комському Марку Петровичу	професора кафедри стоматології

Донецька область
	Донецький державний університет управління
	Балуєвій Ользі Володимирівні	професора кафедри управління персоналом 
	та економіки підприємства
	Солосі Дмитру Володимировичу	професора кафедри екологічного менеджменту

	Донецький національний медичний університет
	Климовицькому Федору 	професора кафедри травматології, ортопедії та	Володимировичу	військово-польової хірургії
	Самойленку Геннадію Євгеновичу	професора кафедри хірургії, ендоскопії та 
	реконструктивно-відновлювальної хірургії

	Донецький національний університет імені Василя Стуса
	Швед Олені Миколаївні	професора кафедри неорганічної, органічної та 
			аналітичної хімії
	Донецький юридичний інститут
	Зозулі Євгену Вікторовичу		   професора кафедри загально-правових дисциплін

Запорізька область
	Запорізький державний медичний університет
	Колесніку Олексію Петровичу	професора кафедри онкології та онкохірургії

	Запорізький національний технічний університет
	Яримбашу Дмитру Сергійовичу	професора кафедри електричних машин

	Запорізький національний університет
	Бухаріній Людмилі Михайлівні	професора кафедри підприємництва, менеджменту 
		організацій та логістики

	Приватне акціонерне товариство «Приватний вищий навчальний заклад 
	"Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій"
	Бабець Ірині Георгіївні	професора кафедри міжнародних економічних 
		відносин

Івано-Франківська область
	Державний вищий навчальний заклад "Івано-Франківський національний 
	медичний університет"
	Дідушко Оксані Миколаївні	професора кафедри ендокринології

	Державний вищий навчальний заклад "Прикарпатський національний 
	університет імені Василя Стефаника"
	Кострубі Анатолію Володимировичу	професора кафедри цивільного права

	Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
	Янчуку Артему Олександровичу	професора кафедри публічного управління 
	та адміністрування
Київська область
	Білоцерківський національний аграрний університет
	Вахнію Сергію Петровичу	професора кафедри технологій у рослинництві та 
		захисту рослин
	Карпук Лесі Михайлівні	професора кафедри землеробства, агрохімії та 
		ґрунтознавства

	Вищий навчальний заклад "Відкритий міжнародний університет розвитку 
	людини "Україна"
     Балахоновій Олесі Василівні           професора кафедри фінансів та обліку

	Державна установа "Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка 
	Національної академії медичних наук України"
	Ковзун Олені Ігорівні	професора зі спеціальності 091 – Біологія

	Державна установа "Національний інститут хірургії та трансплантології 
	імені О. О. Шалімова"
	Котенку Олегу Геннадійовичу	професора зі спеціальності 222 – Медицина

	Державний вищий навчальний заклад "Переяслав-Хмельницький державний
	педагогічний університет імені Григорія Сковороди"
	Степашку Володимиру Олексійовичу	професора кафедри менеджменту освіти і практичної 
		психології

	Державний науково-дослідний інститут Міністерства внутрішніх справ України 
	Рядінській Валерії Олександрівні 	професора зі спеціальності 081 – Право

	Державний університет інфраструктури та технологій
	Кравченко Ользі Олексіївні	професора кафедри фінансів і кредиту

	Державний університет телекомунікацій
	Савченку Віталію Анатолійовичу	професора кафедри систем інформаційного та 
		кібернетичного захисту

	Інститут геофізики ім. С. І. Субботіна Національної академії наук України
	Бахмутову Володимиру Георгійовичу	професора зі спеціальності 103 - Науки про Землю

	Інститут електродинаміки Національної академії наук України
	Жаркіну Андрію Федоровичу	професора зі спеціальності 141 - Електроенергетика, 
	електротехніка та електромеханіка

	Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова Національної академії наук України
	Прокопенку Георгію Івановичу	професора зі спеціальності 105 - Прикладна фізика та 
	наноматеріали

	Інститут проблем реєстрації інформації Національної академії наук України
	Ланде Дмитру Володимировичу	професора зі спеціальності 122 – Комп’ютерні науки

	Київський національний торговельно-економічний університет
	Власенку Івану Володимировичу	професора кафедри туризму та готельно-ресторанної 
		справи

	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
	Руденку Сергію Валерійовичу	професора кафедри української філософії і культури
     Смирновій Ксенії Володимирівні       професора кафедри порівняльного і 	європейського 
                                                права

	Київський національний університет технологій та дизайну
	Пашкевич Калині Лівіанівні	професора кафедри дизайну

	Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та 
	систем НАН та МОН України
	Рачковському Дмитру Андрійовичу	професора зі спеціальності 122 - Комп’ютерні науки

	Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва 
	імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України
	Пленюк Мар'яні Дмитрівні	професора зі спеціальності 081 – Право

	Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
	Афоніній Олені Сталівні	професора кафедри естрадного виконавства
	Овчарук Ользі Володимирівні	професора кафедри культурології та інформаційних 
		комунікацій
	Романчишину Василю Григоровичу	професора кафедри сценічного та аудіовізуального 
		мистецтва

	Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури
	Цугорці Олександру Петровичу	професора кафедри живопису і композиції

	Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика
	Косяченку Костянтину Леонідовичу	професора кафедри організації і економіки фармації
	Шаргородській Ірині Василівні	професора кафедри офтальмології

	Національний авіаційний університет
	Пивовару Юрію Ігоровичу	професора кафедри конституційного і 
		адміністративного права
	Разумовій Катерині Миколаївні	професора кафедри менеджменту 
		зовнішньоекономічної діяльності підприємств

	Національний медичний університет імені О. О. Богомольця
	Гринзовському	професора кафедри медицини надзвичайних ситуацій
     Анатолію Михайловичу	та тактичної медицини
     Дзевульській Ірині Вікторівні          професора кафедри анатомії людини

	Національний технічний університет України "Київський політехнічний 
	інститут імені Ігоря Сікорського"
	Галкіну Олександру Юрійовичу	професора кафедри промислової біотехнології
	Зайченку Стефану Володимировичу	професора кафедри електромеханічного обладнання 
		енергоємних виробництв
	Іванченку Сергію Олександровичу	професора кафедри безпеки державних 
	інформаційних ресурсів
	Мельнику Ігорю Віталійовичу	професора кафедри електронних приладів та 
	пристроїв

	Національний університет фізичного виховання і спорту України
	Футорному Сергію Михайловичу	професора кафедри спортивної медицини

	Українська військово-медична академія
	Галушці Андрію Миколайовичу	професора кафедри організації медичного 
	забезпечення збройних сил
	Семеніву Ігорю Петровичу	професора кафедри організації медичного 
	забезпечення збройних сил

	Університет державної фіскальної служби України
	Тильчик Ользі Віталіївні	професора кафедри адміністративного права 
	і процесу та митної безпеки

Кіровоградська область
	Центральноукраїнський державний педагогічний університет 
	імені Володимира Винниченка
	Єжовій Ользі Володимирівні	професора кафедри теорії і методики технологічної 
		підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності
	Котелянець Наталці Валеріївні	професора кафедри методик дошкільної та початкової 
		освіти

Луганська область
	Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
	Овчаренку Євгену Івановичу	професора кафедри публічного управління, 
	менеджменту та маркетингу
	Смоліній Ользі Олегівні	професора кафедри філософії, культурології та 
		інформаційної діяльності


Львівська область
	Вищий навчальний заклад "Український католицький університет"
	Ададурову Вадиму Валентиновичу	професора кафедри світової історії нового і новітнього 
		часу

	Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
	Галяну Ігорю Михайловичу	професора кафедри практичної психології
	Столярчуку Ігорю Дмитровичу	професора кафедри фізики

	Львівська національна академія мистецтв
	Гурмаку Василю Миколайовичу	професора кафедри монументально-декоративної 
		скульптури

	Львівська національна музична академія імені М. В. Лисенка
	Майчику Остапу Івановичу	професора кафедри джазу та популярної музики

	Львівський державний університет фізичної культури
	Боднар Іванні Романівні	професора кафедри теорії та методики фізичної 
		культури

	Львівський національний аграрний університет
	Чабану Андрію Васильовичу	професора кафедри електротехнічних систем

	Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
	Урбанович Аліні Мечиславівні	професора кафедри ендокринології
	Фоменко Ірині Степанівні	професора кафедри біологічної хімії

	Львівський національний університет імені Івана Франка
	Сулиму Володимиру Трохимовичу	професора кафедри міжкультурної комунікації та 
		перекладу
	Юринець Зорині Володимирівні	професора кафедри менеджменту

	Національний університет "Львівська політехніка"
	Бурому Олегу Анатолійовичу	професора кафедри напівпровідникової електроніки
	Гавришу Василю Івановичу	професора кафедри програмного забезпечення
     Кунанець Наталії Едуардівні	           професора кафедри інформаційних систем та мереж
	Ховерку Юрію Миколайовичу	професора кафедри напівпровідникової електроніки

	Приватний вищий навчальний заклад "Львівський університет бізнесу та права"
	Семчук Жанні Віталіївні	професора кафедри економіки підприємств та 
		інформаційних технологій


Миколаївська область
	Чорноморський національний університет імені Петра Могили
	Гожому Олександру Петровичу	професора кафедри комп'ютерної інженерії

Одеська область
	Державне підприємство Український науково-дослідний інститут медицини транспорту 
	Міністерства охорони здоров'я України
	Гоженко Олені Анатоліївні	професора зі спеціальності 222 – Медицина

	Державний заклад "Південноукраїнський національний педагогічний 
	університет імені К. Д. Ушинського"
	Долженкову Олегу Олександровичу	професора кафедри освітнього менеджменту та 
		публічного управління
	Черненко Наталії Миколаївні	професора кафедри освітнього менеджменту та 
		публічного управління

	Одеська державна академія технічного регулювання та якості
	Гордієнко Тетяні Богданівні	професора кафедри стандартизації, оцінки 
	відповідності та освітніх вимірювань

	Одеська національна академія харчових технологій
	Семенюку Юрію Володимировичу	професора кафедри теплофізики та прикладної екології

	Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової
	Осадчій Світлані Вікторівні	професора кафедри історії музики та музичної 
		етнографії

	Одеський національний політехнічний університет
	Іванову Віктору Володимировичу	професора кафедри машинознавства та деталей машин
	Любченко Вірі Вікторівні	професора кафедри системного програмного 
		забезпечення
	Рувінській Вікторії Михайлівні	професора кафедри системного програмного 
		забезпечення

	Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
	Ніценку Віталію Сергійовичу	професора кафедри обліку та оподаткування
	Чувакову Олегу Анатолійовичу	професора кафедри кримінального права, 
	кримінального процесу та криміналістики

Полтавська область
	Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
	Фазану Василю Васильовичу	професора кафедри загальної педагогіки та 
	андрагогіки

Рівненська область
	Національний університет водного господарства та природокористування
	Клименку Олександру Миколайовичу	професора кафедри екології, технології захисту 
		навколишнього середовища та лісового господарства
	Сафонику Андрію Петровичу	професора кафедри автоматизації, електротехнічних та 
		комп'ютерно-інтегрованих технологій
	Турбалу Юрію Васильовичу	професора кафедри прикладної математики

	Національний університет "Острозька академія"
	Сидорук Тетяні Віталіївні	професора кафедри міжнародних відносин

	Приватний вищий навчальний заклад "Міжнародний економіко-гуманітарний 
	університет імені академіка Степана Дем'янчука"
	Борейку Володимиру Івановичу	професора кафедри економіки та фінансів

Сумська область
	Сумський державний університет
	Лахтіну Юрію Володимировичу	   професора кафедри стоматології
	Шуді Ірині Олександрівні	професора кафедри математичного аналізу і методів 
		оптимізації

	Сумський національний аграрний університет
	Фотіній Ганні Анатоліївні	професора кафедри епізоотології та паразитології

Тернопільська область
Державний вищий навчальний заклад "Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров'я України"
	Вакуленку Дмитру Вікторовичу	професора кафедри медичної інформатики
	Небесній Зої Михайлівні	професора кафедри гістології та ембріології

	Тернопільський національний економічний університет
	Рожелюк Вікторії Миколаївні	професора кафедри обліку та контролю в сфері 
		публічного управління
	Христинченко Надії Петрівні	професора кафедри економічної безпеки та 
	фінансових розслідувань

	Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
	Гевку Ігорю Васильовичу	професора кафедри комп'ютерних технологій


Харківська область
	Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
	Арсеньєвій Ользі Петрівні	професора кафедри інтегрованих технологій,
	процесів та апаратів

	Національний університет цивільного захисту України
	Семківу Олегу Михайловичу	професора кафедри наглядово-профілактичної 
		діяльності

	Національний фармацевтичний університет
	Бутко Ярославі Олександрівні	професора кафедри фармакології
	Лебединцю	
	Вячеславу Олександровичу 	професора кафедри управління якістю

	Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
     Голубничій Людмилі Олександрівні    професора кафедри іноземних мов
     Гетьману Євгену Анатолійовичу        професора кафедри теорії і філософії права

	Фізико-технічний інститут низьких температур імені Б. І. Вєркіна 
	Національної академії наук України
	Котлярову Володимиру Петровичу	професора зі спеціальності 111 – Математика

	Харківська медична академія післядипломної освіти
	Микитюк Мирославі Ростиславівні	професора кафедри ендокринології та дитячої 
		ендокринології
	Ярошевському Олександру 	професора кафедри рефлексотерапії
	Анатолійовичу

	Харківський національний автомобільно-дорожній університет
	Батраковій Анжеліці Геннадіївні	професора кафедри проектування доріг, геодезії і 
		землеустрою
	Глушковій Діані Борисівні	професора кафедри технології металів та 
	матеріалознавства

	Харківський національний медичний університет
	Прасолу Віталію Олександровичу	професора кафедри хірургії
	Риндіній Наталії Геннадіївні	професора кафедри внутрішньої медицини і 
	клінічної імунології та алергології
	Юрко Катерині Володимирівні	професора кафедри інфекційних хвороб

	Харківський національний технічний університет сільського господарства 
	імені Петра Василенка
	Любимовій Ніні Олександрівні	професора кафедри агротехнологій та екології

	Харківський національний університет будівництва та архітектури
	Аванесовій Ніні Едуардівні	професора кафедри фінансів та кредиту
	Сопову Віктору Петровичу	професора кафедри фізико-хімічної механіки та 
		технології будівельних матеріалів і виробів
	Хаустовій Вікторії Євгенівні	професора кафедри фінансів та кредиту

	Харківський національний університет внутрішніх справ
	Жорнокую Юрію Михайловичу	професора кафедри цивільного права та процесу
     Россіхіну Василю Васильовичу         професора кафедри загальноправових 	дисциплін

	Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
	Неєжмакову Павлу Івановичу	професора кафедри світлотехніки і джерел світла
	Петченку Глібу Олександровичу	професора кафедри світлотехніки і джерел світла


Хмельницька область
	Хмельницький національний університет
	Говорущенко Тетяні Олександрівні	професора кафедри комп'ютерної інженерії та 
		системного програмування

	Хмельницький університет управління та права
	Буханевичу Олександру Миколайовичу	професора кафедри конституційного, 
		адміністративного та фінансового права

Черкаська область
	  Уманський національний університет садівництва 
     Березовському 
     Володимиру Євгенійовичу              професора кафедри математики і фізики 

	Черкаський державний технологічний університет
	Чепурді Ганні Миколаївні	професора кафедри туризму та готельно-ресторанної 
		справи

Чернівецька область
	Вищий державний навчальний заклад України "Буковинський державний 
	медичний університет"
	Годованець Оксані Іванівні	професора кафедри стоматології дитячого віку
	Коваль Галині Данилівні	професора кафедри клінічної імунології, алергології 
		та ендокринології
	Максим'юку Віталію Васильовичу	професора кафедри хірургії
	Цигикалу Олександру Віталійовичу	професора кафедри гістології, цитології та ембріології


Чернігівська область
	Академія Державної пенітенціарної служби
	Гончаренко Оксані Григорівні	професора кафедри економіки та соціальних 
	дисциплін

	Чернігівський національний технологічний університет
     Гоголь Тетяні Анатоліївні	професора кафедри бухгалтерського обліку,
	оподаткування та аудиту
	Хоменко Інні Олександрівні	професора кафедри теоретичної та прикладної 
		економіки



Директор департаменту атестації кадрів 
вищої кваліфікації та ліцензування			  	       		А. Г. Шевцов

