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	Вовкуну Василю Володимировичу	професора кафедри режисури та акторської 
	майстерності
	Зосім Ользі Леонідівні	професора кафедри академічного і естрадного вокалу та звукорежисури

	Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика
	Вітюк Аллі Дмитрівні	професора кафедри акушерства, гінекології 
	та перинатології
	Єпанчінцевій Ользі Анатоліївні	професора кафедри функціональної діагностики
	Муравському Андрію Володимировичу	професора кафедри нейрохірургії
	Савченку Сергію Євгенійовичу	професора кафедри акушерства, гінекології та репродуктології
	Семенюк Людмилі Миколаївні	професора кафедри акушерства, гінекології та перинатології
	Убогову Сергію Геннадійовичу	професора кафедри контролю якості і 
	стандартизації лікарських засобів
	Ходосу Валентину Андрійовичу	професора кафедри хірургії та судинної хірургії

	Національна музична академія України імені П. І. Чайковського
	Пучко-Колесник Юлії Віталіївні	професора кафедри хорового диригування

	Національний авіаційний університет
	Халмурадову Батиру Данатаровичу		професора кафедри цивільної та промислової безпеки
	Письменній Марії Сергіївні		професора кафедри менеджменту, економіки та туризму

	Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки"
	Гуторову Андрію Олександровичу	професора зі спеціальності 073 – Менеджмент

	Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
	Нестеровій Марії Олександрівні	професора кафедри менеджменту та інноваційних технологій соціокультурної діяльності
	Супрун Дар'ї Миколаївні		професора кафедри спеціальної психології та медицини

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
	Жученку Олексію Анатолійовичу	професора кафедри технічних та програмних 
	засобів автоматизації
	Лінчевському Ігорю Валентиновичу	професора кафедри загальної та теоретичної фізики
	Сімковій Ірині Олегівні	професора кафедри англійської мови гуманітарного спрямування

	Національний транспортний університет
	Концевій Валентині Володимирівні	професора кафедри фінансів, обліку і аудиту
	Мейш Юлії Анатоліївні	професора кафедри вищої математики

	Національний університет "Києво-Могилянська академія"
	Чалій Ніні Дмитрівні		професора кафедри маркетингу та управління бізнесом

	Національний університет біоресурсів і природокористування України
	Басюк Дарії Іванівні		професора кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу і консалтингу
	Василишину Роману Дмитровичу	професора кафедри таксації лісу та лісового 
	менеджменту
	Загурському Олегу Миколайовичу	професора кафедри транспортних технологій та засобів у АПК
	Попрозман Наталії Василівні	професора кафедри інформаційних систем і 
	технологій
	Ромасевичу Юрію Олександровичу	професора кафедри конструювання машин і 
	обладнання
	Тонсі Оксані Леонідівні		професора кафедри ґрунтознавства та охорони ґрунтів
	Шкіль Світлані Олександрівні	професора кафедри філософії

	Національний університет харчових технологій
	Грек Олені Вікторівні		професора кафедри технології молока і молочних продуктів
	Кривопляс-Володіній Людмилі 	професора кафедри мехатроніки та пакувальної
	Олександрівні	техніки
	Шульзі Оксані Сергіївні	професора кафедри експертизи харчових продуктів
	Якимчуку Миколі Володимировичу		професора кафедри мехатроніки та пакувальної техніки




	Приватне акціонерне товариство "Вищий навчальний заклад 
	"Міжрегіональна Академія управління персоналом"
	Галаченку Олександру Олександровичу	професора кафедри економіки та управління 
	бізнесом
	Фатхутдінову Василю Гайнуловичу	професора кафедри правоохоронної та 
	антикорупційної діяльності

Приватний вищий навчальний заклад "Київський інститут бізнесу та технологій" товариство з обмеженою відповідальністю
	Яковлевій Олені Вячеславівні	професора кафедри гуманітарних та 
	фундаментальних дисциплін

	Товариство з обмеженою відповідальністю «Академія адвокатури України»
	Бірюковій Аліні Миколаївні	професора кафедри адвокатської майстерності та міжнародної юридичної практики

	Університет державної фіскальної служби України
	Зикун Наталії Іванівні	професора кафедри журналістики, 
	української словесності та культури
	Ізмайлову Ярославу Олексійовичу	професора кафедри податкової політики

Луганська область
	Східноукраїнський національний університет імені  Володимира Даля
	Антоненко Тетяні Леонардівні	професора кафедри педагогіки

Львівська область
	Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
	Дільному Володимиру Миколайовичу	професора кафедри математики
	Карпенко Оресті Євгенівні	професора кафедри загальної педагогіки та 
	дошкільної освіти

	Заклад вищої освіти "Львівський університет бізнесу та права"
	Заяцю Роману Ярославовичу	професора кафедри адміністративного права і процесу, фінансового та інформаційного права
	Скриньковському Руслану 	професора кафедри економіки підприємств 
	Миколайовичу	та інформаційних технологій

	Львівська національна музична академія імені М. В. Лисенка
	Рапіті Оксані Михайлівні	професора кафедри спеціального фортепіано

	Львівський державний університет внутрішніх справ
	Юркевичу Юрію Миколайовичу	професора кафедри цивільно-правових дисциплін

	Львівський національний аграрний університет
	Тригубі Анатолію Миколайовичу	професора кафедри інформаційних систем та
	технологій

	Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
	Бойко Ярині Євгенівні	професора кафедри клінічної імунології та 
	алергології
	Рахман Людмилі Володимирівні	професора кафедри психіатрії, психології та 
	сексології
	Семенині Галині Богданівні	професора кафедри акушерства та гінекології
	Сергієнко Вікторії Олександрівні	професора кафедри ендокринології

	Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій 
	імені С. З. Гжицького
	Чемерису Василю Антоновичу	професора кафедри економіки підприємства,
	інновацій та дорадництва в АПК

	Львівський національний університет імені Івана Франка
	Демчишаку Назару Богдановичу	професора кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту
	Дияку Івану Івановичу	професора кафедри прикладної математики
	Дропі Ярославу Богдановичу		професора кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту
	Підхомному Олегу Михайловичу	професора кафедри фінансів, грошового 
	обігу і кредиту

	Національний університет "Львівська політехніка"
	Станасюк Наталії Степанівні	професора кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва

Миколаївська область
	Чорноморський національний університет імені Петра Могили
	Заку Максиму Юрійовичу		професора кафедри терапевтичних та хірургічних дисциплін
	Лисенковій Ірині Петрівні	професора кафедри психології

Одеська область
Державний заклад "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського"
	Саннікову Олександру Іллічу		професора кафедри теорії та методики практичної психології
	Тодоровій Валентині Георгіївні	професора кафедри гімнастики та спортивних єдиноборств

	Міжнародний гуманітарний університет
	Деркач Тетяні Вадимівні	професора кафедри економіки і міжнародних економічних відносин
	Мартинюк Олені Анатоліївні	професора кафедри менеджменту

	Національний університет "Одеська морська академія"
	Голубковій Ірині Анатоліївні	професора кафедри економічної теорії та 
	підприємництва на морському транспорті

	Одеська державна академія технічного регулювання та якості
	Боряку Костянтину Федоровичу	професора кафедри метрології та метрологічного забезпечення
	Меленчук Тетяні Михайлівні	професора кафедри транспортних технологій
	та менеджменту

	Одеська національна академія харчових технологій
	Іванченковій Ларисі Володимирівні	професора кафедри обліку та аудиту
	Мельнику Юрію Миколайовичу	професора кафедри обліку та аудиту
	Ніколюк Олені Володимирівні	професора кафедри менеджменту і логістики
	Самофатовій Вікторії Анатоліївні	професора кафедри економіки промисловості


	Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової
	Заболотній Ніні Георгіївні	професора кафедри хорового диригування
	Поповій Галині Всеволодівні	професора кафедри спеціального фортепіано

	Одеський національний морський університет
	Кирилловій Олені Вікторівні	професора кафедри експлуатації портів і 
	технології вантажних робіт
	Пітерській Варварі Михайлівні	професора кафедри експлуатації портів і 
	технології вантажних робіт
	Шевченко Росіні Петрівні	професора кафедри практичної психології

	Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
	Кононенко Оксані Іванівні		професора кафедри диференціальної і спеціальної психології
	Яковлєвій Ользі Василівні		професора кафедри загального та слов'янського мовознавства

Полтавська область
	Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка"
	Онищенко Світлані Володимирівні	професора кафедри фінансів, банківського бізнесу 
		та оподаткування
	Черниш Ірині Володимирівні	професора кафедри міжнародних економічних відносин та туризму

	Полтавська державна аграрна академія
	Зось-Кіору Миколі Валерійовичу	професора кафедри менеджменту

	Полтавський національний педагогічний університет імені  В. Г. Короленка
	Вішнікіній Любові Петрівні	професора кафедри географії та методики її 
	навчання
	Корносенко Оксані Костянтинівні	професора кафедри теорії й методики фізичного виховання, адаптивної та масової фізичної культури
	Седих Кірі Валеріївні	професора кафедри психології
	Шевчуку Сергію Миколайовичу	професора кафедри географії та методики її 
	навчання

Рівненська область
	Національний університет "Острозька академія"
	Гандзілевській Галині Борисівні	професора кафедри психології та педагогіки

	Національний університет водного господарства та природокористування
	Акімовій Людмилі Миколаївні	професора кафедри фінансів та економіки 
	природокористування
	Ковшун Наталії Едуардівні	професора кафедри економіки підприємства

Приватний вищий навчальний заклад "Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука"
	Дем'янчуку Віталію Анатолійовичу	професора кафедри кримінального права і 
	правосуддя

	Рівненський державний гуманітарний університет
	Дейнезі Інні Олександрівні	професора кафедри менеджменту
	Дейнезі Олександру Вікторовичу	професора кафедри менеджменту
	Савлюк Світлані Петрівні	професора кафедри теорії і практики фізичної культури і спорту
	Совтис Наталії Миколаївні	професора кафедри української мови
	Шевців Зої Михайлівні	професора кафедри педагогіки початкової освіти

Сумська область
	Комунальний заклад Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
	Вознюк Аллі Вікторівні	професора кафедри психології

	Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка
	Кучуку Андрію Миколайовичу	професора кафедри права та методики викладання правознавства
	Линнику Сергію Олександровичу	професора кафедри бізнес-економіки та 
	адміністрування

	Сумський державний університет
	Іванову Віталію Олександровичу	професора кафедри технології машинобудування, верстатів та інструментів
	Карінцевій Олександрі Іванівні	професора кафедри економіки, підприємництва та бізнес-адміністрування
	Шкарупі Олені Василівні	професора кафедри економіки, підприємництва та бізнес-адміністрування

Тернопільська область
	Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія імені Тараса Шевченка
	Скакальській Ірині Богданівні	професора кафедри історії та методики навчання

Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров'я України
	Лихацькому Петру Григоровичу	професора кафедри медичної біохімії
	П'ятночці Володимиру Івановичу	професора кафедри хірургії

	Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
	Павликівській Ользі Іванівні		професора кафедри бухгалтерського обліку та аудиту

Харківська область
	Державна установа "Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої 
	Національної академії медичних наук України"
	Рудику Юрію Степановичу	професора зі спеціальності 222 – Медицина

	Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка 
	В. В. Сташиса Національної академії правових наук України
	Батиргареєвій Владиславі Станіславівні	 професора зі спеціальності 081 – Право

	Національна академія Національної гвардії України
	Бацамуту Володимиру Миколайовичу	професора зі спеціальності 251 - Державна безпека

	Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
	Черепановій Вікторії Олександрівні	професора кафедри менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин


	Національний університет цивільного захисту України
	Отрошу Юрію Анатолійовичу		професора кафедри наглядово-профілактичної діяльності
	Усову Дмитру Володимировичу	професора кафедри суспільних наук

	Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
	Вапнярчуку В'ячеславу Віталійовичу	професора кафедри кримінального процесу
	Мариніву Володимиру Івановичу	професора кафедри кримінального процесу
	Орловському Руслану Семеновичу	професора кафедри кримінального права
	Середі Олені Григорівні	професора кафедри трудового права
	Трагнюк Олесі Янівні	професора кафедри права Європейського Союзу

	Харківська державна академія дизайну і мистецтв
	Єрмаковій Тетяні Сергіївні	професора кафедри педагогіки та іноземної філології
	Котляру Євгену Олександровичу	професора кафедри монументального живопису
	Мамедову Катібу Сафару огли	професора кафедри аудіовізуального мистецтва

	Харківська державна зооветеринарна академія
	Бобрицькій Ользі Миколаївні	професора кафедри нормальної і патологічної фізіології тварин
	Щербак Олені Валентинівні	професора кафедри біотехнології

	Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія"
	Батаєвій Катерині Вікторівні		професора кафедри соціології та гуманітарних дисциплін

	Харківський національний автомобільно-дорожній університет
	Смірновій Наталії Володимирівні	професора кафедри будівництва та експлуатації автомобільних доріг

	Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва
	Ломовських Людмилі Олександрівні	професора кафедри прикладної економіки і 
	міжнародних економічних відносин

	Харківський національний педагогічний університет імені Г. C. Сковороди
	Чаплигіній Анжелі Борисівні	професора кафедри зоології

	Харківський національний технічний університет сільського господарства 
	імені Петра Василенка
	Власенко Тетяні Анатоліївні	професора кафедри організації виробництва, 
	бізнесу та менеджменту
	Павликівському Віталію Івановичу	професора кафедри безпеки життєдіяльності
	та права

	Харківський національний університет будівництва та архітектури
	Данченко Юлії Михайлівні	професора кафедри загальної хімії

	Харківський національний університет внутрішніх справ
	Калєніченко Лідії Іванівні	професора кафедри теорії та історії держави
	і права

	Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
	Саввовій Оксані Вікторівні	професора кафедри хімії та інтегрованих технологій
	Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба
	Василишину Володимиру Івановичу	професора кафедри радіоелектронних 
	систем пунктів управління Повітряних Сил
	Таршину Володимиру Анатолійовичу	професора кафедри озброєння радіотехнічних військ

	Харківський національний університет радіоелектроніки
	Волку Максиму Олександровичу	професора кафедри електронних обчислювальних машин
	Москальцю Миколі Вадимовичу	професора кафедри інфокомунікаційної інженерії

Херсонська область
Державний вищий навчальний заклад 
"Херсонський державний аграрний  університет"
	Марковській Олені Євгеніївні	професора кафедри ботаніки та захисту рослин

	Херсонська державна морська академія
	Беню Андрію Павловичу	професора кафедри судноводіння
	Лещенко Альоні Михайлівні	професора кафедри соціально-гуманітарних 
	дисциплін та інноваційної педагогіки
	Чернявському Василю Васильовичу	професора кафедри судноводіння

	Херсонський державний університет
	Лимаренко Лідії Іванівні	професора кафедри культурології

Хмельницька область
	Подільський державний агрaрно-технічний університет
	Рудику Володимиру Касяновичу	професора кафедри фінансів, банківської справи, страхування та електронних платіжних систем

	Хмельницький національний університет
	Андрощук Ірині Василівні	професора кафедри технологічної та професійної освіти і декоративного мистецтва
	Бабій Ірині Віталіївні		професора кафедри економіки, менеджменту та адміністрування

	Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова
	Налуцишину Віктору Володимировичу	професора кафедри кримінального права та процесу

Черкаська область
	Уманський національний університет садівництва
	Заморській Ірині Леонідівні	професора кафедри технологій харчових продуктів

	Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
	Кобцю Олександру Володимировичу	професора кафедри психології

Чернівецька область
	Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
	Бутирському Андрію Анатолійовичу	професора кафедри приватного права
	Політанському Руслану Леонідовичу	професора кафедри радіотехніки та 
	інформаційної безпеки
	Чуріковій-Кушнір Ользі Дмитрівні	професора кафедри музики


Чернігівська область
	Національний університет "Чернігівська політехніка"
	Дубині Максиму Вікторовичу	професора кафедри фінансів, банківської справи та страхування
	Коломієць Наталії Володимирівні	професора кафедри кримінального права та 
	правосуддя
	Косач Ірині Анатоліївні	професора кафедри публічного управління 
	та менеджменту організацій
	Роговому Андрію Віталійовичу	професора кафедри туризму
	Ткач Юлії Миколаївні		професора кафедри кібербезпеки та математичного моделювання

	Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
	Городецькій Ірині Альбінівні	професора кафедри політології, права та філософії
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