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	Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
	Алєксєєнку Ігорю Григоровичу	професора кафедри цивільного, трудового та 
	господарського права
	Гарт Людмилі Лаврентіївні	професора кафедри обчислювальної математики та 
		математичної кібернетики
	Патерило Ірині Володимирівні	професора кафедри цивільного, трудового та 
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	Варецькій Олені Володимирівні	професора кафедри початкової освіти
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	Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України
	Рашидову Наміку Мамед огли	професора зі спеціальності 091 – Біологія

	Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний 
	університет імені Вадима Гетьмана"
	Буряченку Андрію Євгеновичу	професора кафедри фінансів
	Шимон Світлані Іванівні	професора кафедри підприємницького та 
	корпоративного права

	Державний вищий навчальний заклад "Переяслав-Хмельницький державний 
	педагогічний університет імені Григорія Сковороди"
	Демуз Інні Олександрівні	професора кафедри документознавства
	Доцевич Тамілії Іванівні	професора кафедри психології

	Державний вищий навчальний заклад "Університет банківської справи"
	Кундрі-Висоцькій Оксані Петрівні	професора кафедри обліку і оподаткування
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	Київський національний університет будівництва і архітектури
	Бєловій Аллі Іванівні	професора кафедри економіки та менеджменту
	Новиковій Іннолі Вікторівні	професора кафедри економіки та менеджменту

	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
	Рожку Олександру Дмитровичу	професора кафедри фінансів

	Київський національний університет технологій та дизайну
	Ніфатовій Олені Михайлівні	професора кафедри підприємництва та бізнесу
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	Грібову Михайлу Леонідовичу	професора кафедри оперативно-розшукової 
	діяльності
	Дрозду Олексію Юрійовичу	професора кафедри поліцейського права
	Зарубей Вікторії Володимирівні	професора кафедри досудового розслідування
	Калиновському Богдану Валерійовичу	професора кафедри конституційного права та 
	прав людини

	Національна академія Служби безпеки України
	Кудінову Сергію Сергійовичу	професора зі спеціальності 081 – Право

	Національний медичний університет імені О. О. Богомольця
	Антоненко Анні Миколаївні	професора кафедри гігієни та екології
	Виговській Оксані Валентинівні	професора кафедри дитячих інфекційних хвороб
	Диндар Олені Анатоліївні	професора кафедри акушерства і гінекології
	Земскову Сергію Володимировичу	професора кафедри загальної хірургії
	Половій Жанні Миколаївні	професора кафедри аптечної та промислової 
	технології ліків
	Реві Тетяні Дмитрівні	професора кафедри медичної та загальної хімії
	Сліпчук Валентині Леонідівні	професора кафедри медичної та загальної хімії
	Філоненко Мирославі Мирославівні	професора кафедри загальної і медичної психології
	Юзвенко Тетяні Юріївні	професора кафедри ендокринології
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		освіти
	Семенюк Наталії Вікторівні	професора кафедри соціальної філософії, філософії 
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	Ковшовій Ірині Олегівні	професора кафедри маркетингу та управління бізнесом
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	Жерліцину Дмитру Михайловичу	професора кафедри економічної кібернетики
	Курило Інні Володимирівні	професора кафедри міжнародного права та 
	порівняльного правознавства
	Піддубному Олексію Юрійовичу	професора кафедри цивільного та господарського 
		права
	Світличному Олександру Петровичу	професора кафедри цивільного та господарського 
		права
	Ткачуку Вадиму Анатолійовичу	професора кафедри економіки праці та соціального 
		розвитку
	
	Національний університет фізичного виховання і спорту України
	Жаровій Ірині Олександрівні	професора кафедри фізичної терапії та ерготерапії
	Литвиненку Юрію Вікторовичу	професора кафедри біомеханіки та спортивної
	метрології
	Марченко Оксані Юріївні	професора кафедри теорії і методики фізичного 
		виховання
	Ніканорову Олексію Костянтиновичу	професора кафедри фізичної терапії та ерготерапії
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	Приватний вищий навчальний заклад "Університет сучасних знань"
	Кушерець Дарині Василівні	професора кафедри приватно-правових дисциплін

	Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського
	Берназюку Яну Олександровичу	професора кафедри конституційного та міжнародного 
		права

	Університет державної фіскальної служби України
	Мацелик Тетяні Олександрівні	професора кафедри фінансового права
	Стежко Надії Володимирівні	професора кафедри міжнародної економіки
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	Центральноукраїнський державний педагогічний університет
	імені Володимира Винниченка
	Кондратенку Віталію Миколайовичу	професора кафедри галузевого права та 
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	Окольничій Тетяні Володимирівні	професора кафедри педагогіки та менеджменту освіти
	Подопригорі Наталії Володимирівні	професора кафедри природничих наук та методик 
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    Центральноукраїнський національний технічний університет
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		енергетичного менеджменту
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	Інститут прикладних проблем механіки і математики
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	Поповичу Дмитру Івановичу	професора зі спеціальності 104 - Фізика та астрономія

	Львівський державний університет внутрішніх справ
	Миськів Галині Василівні	професора кафедри фінансів та обліку
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	Грабовському Степану Стефановичу	професора кафедри біологічної та загальної хімії
	Пеленю Руслану Андрійовичу	професора кафедри мікробіології та вірусології

	Львівський національний університет імені Івана Франка
	Яхонтовій Тетяні Вадимівні	професора кафедри іноземних мов

	Національний університет "Львівська політехніка"
	Возняку Оресту Тарасовичу	професора кафедри теплогазопостачання та вентиляції
	Горбатому Івану Володимировичу	професора кафедри теоретичної радіотехніки та 
		радіовимірювань
	Піхоцькому Володимиру Федоровичу	професора кафедри фінансів

	Українська академія друкарства
	Бабічеву Сергію Анатолійовичу	   професора кафедри комп'ютерних наук та 
	інформаційних технологій

Миколаївська область
	Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського
	Савенковій Ірині Іванівні	професора кафедри психології та соціальних наук

	Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
	Дубинському Олегу Юрійовичу	професора кафедри морського та господарського права
	Ушкацю Михайлу Вікторовичу	професора кафедри фізики

	Чорноморський національний університет імені Петра Могили
	Журавській Ірині Миколаївні	професора кафедри комп'ютерної інженерії

Одеська область
	Ізмаїльський державний гуманітарний університет
	Максимчуку Борису Анатолійовичу	професора кафедри соціальної роботи, соціальної 
		педагогіки та фізичної культури

	Національний університет "Одеська юридична академія"
	Афанасьєвій Мар'яні Володимирівні	професора кафедри конституційного права
	Давидовій Ірині Віталіївні	професора кафедри цивільного права
	Ковальчуку Сергію Олександровичу	професора кафедри кримінального процесу та 
	криміналістики
	Юрчишину Василю Миколайовичу	професора кафедри кримінальної юстиції

	Одеська національна академія зв'язку імені О. С. Попова
	Самокишу Івану Івановичу	професора кафедри фізичного виховання

	Одеська національна академія харчових технологій
	Басюркіній Наталії Йосипівні	професора кафедри управління бізнесом

	Одеський державний аграрний університет
	Панікару Ігорю Ігоровичу	професора кафедри епізоотології та паразитології
	Решетніченку Олександру Петровичу	професора кафедри ветеринарної гігієни, санітарії і 
		експертизи
	Сусолу Руслану Леонідовичу	професора кафедри технології виробництва і переробки 
		продукції тваринництва
	Тарасенко Людмилі Олексіївні	професора кафедри ветеринарної гігієни, санітарії і 
		експертизи
	Одеський державний університет внутрішніх справ
	Бабенку Андрію Миколайовичу	професора кафедри кримінального права та 
	кримінології
	Конопельському Віктору 
	Ярославовичу	професора кафедри кримінального права та 
	кримінології
	Шкуті Олегу Олеговичу	професора кафедри професійних та спеціальних 
		дисциплін
	Одеський національний економічний університет
	Єрмаковій Ользі Анатоліївні	професора кафедри міжнародних економічних
	відносин
	Слатвінській Марині Олександрівні	професора кафедри фінансів

	Одеський національний медичний університет
	Савчук Антоніні Іванівні	професора кафедри дитячих інфекційних хвороб

	Одеський національний політехнічний університет
	Лебедєвій Вірі Василівні	професора кафедри адміністративного менеджменту та 
		проблем ринку
	Прокоповичу Ігорю Валентиновичу	професора кафедри металорізальних верстатів, 
			метрології і сертифікації

	Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
	Миколенко Олені Миколаївні	професора кафедри кримінального права, 
	кримінального процесу та криміналістики
	Смітюху Андрію Володимировичу	професора кафедри адміністративного та 
	господарського права
	Степанову Євгенію Миколайовичу	професора кафедри російської мови

Полтавська область
	Вищий навчальний заклад Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі"
	Кулик Вікторії Анатоліївні	професора кафедри бухгалтерського обліку і аудиту

	Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка"	
	Передерій Ірині Григоріївні		 професора кафедри українознавства, культури та 
							   документознавства
	Рибалко Ліні Миколаївні	професора кафедри фізичної культури та спорту

	Українська медична стоматологічна академія
	Коваль Тетяні Ігорівні	професора кафедри інфекційних хвороб з 
	епідеміологією

Рівненська область
	Рівненський державний гуманітарний університет
	Закопцю Леву Мироновичу	професора кафедри духових та ударних інструментів

Сумська область
	Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка
	Луценку Григорію Васильовичу	професора кафедри педагогіки та менеджменту освіти

	Сумський національний аграрний університет
	Нагорній Людмилі Володимирівні	професора кафедри ветсанекспертизи, 	мікробіології, 
		зоогігієни та безпеки і якості продуктів тваринництва
	Назаренку Олександру 
	Володимировичу	професора кафедри обліку і оподаткування
	Поводу Миколі Григоровичу	професора кафедри технології кормів та годівлі тварин

Тернопільська область
	Західноукраїнський національний університет 
	Борисовій Тетяні Михайлівні	професора кафедри маркетингу
	Грубінку Андрію Васильовичу	професора кафедри теорії та історії держави і права
	Гуменюку Юрію Петровичу	професора кафедри міжнародного туризму і готельного 
		бізнесу
	Лизун Марії Володимирівні	професора кафедри міжнародної економіки
	Лободіній Зоряні Миколаївні	професора кафедри фінансів
	Царик Ользі Михайлівні	професора кафедри іноземних мов та інформаційно- 
		комунікаційних технологій

	Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
	Гуменюку Сергію Васильовичу	професора кафедри теоретичних основ і методики 
		фізичного виховання
	Фальфушинській Галині Іванівні	професора кафедри ортопедагогіки та фізичної терапії

Харківська область
	Національна академія Національної гвардії України
	Яковлеву Максиму Юрійовичу	професора зі спеціальності 254 - Забезпечення військ 
		(сил)

	Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
	Шматько Наталії Михайлівні	професора кафедри менеджменту інноваційного 
		підприємництва та міжнародних економічних відносин

	Національний університет цивільного захисту України
	Кришталь Тетяні Миколаївні	професора кафедри управління у сфері цивільного 
		захисту

	Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва
	Шелудьку Руслану Миколайовичу	професора кафедри маркетингу, підприємництва і 
		організації виробництва

	Харківський національний технічний університет сільського господарства 
	імені Петра Василенка
	Гацьку Анатолію Федоровичу	професора кафедри організації виробництва, бізнесу та 
		менеджменту
	Ларіній Тетяні Федорівні	професора кафедри агрологістики і управління ланцюгами постачань
	Левкіній Руслані Володимирівні	професора кафедри підприємництва, торгівлі та 
		біржової діяльності
	Рижиковій Наталії Іванівні	професора кафедри обліку та аудиту

	Харківський національний університет будівництва та архітектури
	Дубинському Володимиру Петровичу	професора кафедри архітектурного проектування

	Харківський національний університет внутрішніх справ
	Клочку Анатолію Миколайовичу	   професора кафедри фундаментальних та юридичних 
							   дисциплін

	Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
	Шабанову Дмитру Андрійовичу	професора кафедри зоології та екології тварин

Херсонська область
	Херсонський національний технічний університет
	Корчевській Лілії Олександрівні	професора кафедри менеджменту, маркетингу і 			туризму
	Шандовій Наталії Вікторівні	професора кафедри економіки, підприємництва та 
		економічної безпеки

Хмельницька область
	Національна академія Державної прикордонної служби України
	імені Богдана Хмельницького
	Купрієнку Дмитру Анатолійовичу	професора кафедри прикордонної безпеки
	Мазуру Валентину Юрійовичу	професора кафедри прикордонної безпеки
	Стрельбіцькому Михайлу 	професора кафедри зв'язку, автоматизації та 
    Анатолійовичу	кібербезпеки
	
	Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
	Біницькій Катерині Миколаївні	професора кафедри педагогіки
 
Черкаська область
	Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
	Безлюдній Віті Валеріївні	професора кафедри іноземних мов
	Кучеренко Ірині Анатоліївні	професора кафедри практичного мовознавства

	Уманський національний університет садівництва
	Гайдай Оксані Василівні	професора кафедри публічного управління та 
	адміністрування

	Черкаський державний технологічний університет
	Бойко Анжелі Іванівні	професора кафедри філософських і політичних наук
	Одінцову Олегу Михайловичу	професора кафедри економіки та управління 	Павловській Анні Станіславівні	професора кафедри менеджменту та бізнес-
	адміністрування
	Півню Олегу Борисовичу	професора кафедри інформаційної безпеки та 
	комп'ютерної інженерії
	Продановій Ларисі Василівні	професора кафедри менеджменту та бізнес-
	адміністрування
	Прокопенко Тетяні Олександрівні	професора кафедри інформаційних технологій 
	проектування
	Фауре Емілю Віталійовичу	професора кафедри інформаційної безпеки та 
	комп'ютерної інженерії

	Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
	Шитик Людмилі Володимирівні	професора кафедри українського мовознавства і 
		прикладної лінгвістики

Чернівецька область
	Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
	Балахтар Валентині Візіторівні	професора кафедри педагогіки та соціальної 
	роботи
	Шабат-Савці Світлані Тарасівні	професора кафедри сучасної української мови

	 Чернігівська область
	Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
	Федченковій Юлії Анатоліївні	професора кафедри хімії та фармації
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атестації кадрів вищої кваліфікації						Світлана КРИШТОФ

