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Додаток 1
до наказу  Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
від 11.11.2011 № 1298
Список 
наукових та науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації, яким 
присвоєно вчене звання професора 
	Автономна Республіка Крим
	Керченський державний морський технологічний університет
	Чигрину Віктору Олександровичу	професора кафедри суспільних, 
	соціально-економічних наук та українознавства
	Кримський гуманітарний університет
	Ігнатенко Марині Миколаївні	професора кафедри історії, правознавства
	 та методики викладання
	Штейнбуку Феліксу Маратовичу	професора кафедри російської мови, 
	теорії та історії літератури
	Кримський державний медичний університет імені С.Г.Георгієвського
	Вербенко Вікторії Анатоліївні	професора кафедри психіатрії, 
	психотерапії, наркології,  загальної та 
	медичної психології
	Севастопольський національний університет ядерної енергії та промисловості
	Акімову Олександру Михайловичу	професора кафедри хімічних технологій 
	атомних електростанцій
	Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського
	Анашкіну Олегу Васильовичу	професора кафедри диференціальних 
	рівнянь та геометрії
	Іванову Сергію Петровичу	професора кафедри екології та 
	раціонального природокористування
	Климчук Світлані Володимирівні	професора кафедри фінансів та кредиту
	Сенюшкіній Тетяні Олександрівні	професора кафедри політичних наук і 
	міжнародних відносин
	Вінницька область
	Вінницький національний аграрний університет
	Гуцаленко Любові Василівні	професора кафедри аудиту та державного контролю
	Вінницький національний технічний університет
	Перевознікову Сергію Івановичу	професора кафедри комп’ютерних наук

	Волинська область
	Луцький національний технічний університет
	Голяну Василю Анатолійовичу	професора кафедри обліку та аудиту
	Кривов’язюку Ігорю Володимировичу	професора кафедри економіки та підприємництва

	Дніпропетровська область
	Дніпропетровська державна медична академія
	Стусю Віктору Петровичу	професора кафедри урології, оперативної 
	хірургії та топографічної анатомії (курс 	урологія)
	Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
	Лобойку Леоніду Миколайовичу	професора кафедри кримінального процесу
	Наливайко Ларисі Романівні	професора кафедри загальноправових дисциплін
	Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені 
	академіка В. Лазаряна
	Вакуленку Ігорю Олексійовичу	професора кафедри технології матеріалів
	Власовій Тетяні Іванівні	професора кафедри філософії та соціології
	Криворізький державний педагогічний університет
	Бакум Зінаїді Павлівні	професора кафедри української мови
	Коновалу Олександру Андрійовичу	професора кафедри фізики та методики її навчання
	Криворізький технічний університет
	Брадулу Олександру Михайловичу	професора кафедри обліку, аудиту і фінансового аналізу
	Попову Станіславу Олеговичу	професора кафедри економічної 
	кібернетики і управління проектами
	Тімченку Радомиру Олексійовичу	професора кафедри архітектури та містобудування
	Національна металургійна академія України
	Горелікову Леву Олександровичу	професора кафедри соціально-гуманітарних дисциплін
	Михайлюку Олександру Володимировичу	професора кафедри документознавства та
	 інформаційної діяльності
	Семерікову Сергію Олексійовичу	професора кафедри фундаментальних дисциплін
	Тутику Валерію Анатолійовичу	професора кафедри фізики
	Національний гірничий університет
	Рузіній Марині Вікторівні	професора кафедри геології та розвідки 
	родовищ корисних копалин
	Солодянкіну Олександру Вікторовичу	професора кафедри будівництва і геомеханіки
	Український державний хіміко-технологічний університет
	Салєю Аркадію Аркадійовичу	професора кафедри хімічної технології 
	в’яжучих матеріалів
	Донецька область
	Донбаська національна академія будівництва і архітектури
	Кузнецову Сергію Георгійовичу	професора кафедри містобудування та 
	інженерної графіки
	Донбаський державний технічний університет
	Мочаліну Євгену Валентиновичу	професора кафедри теоретичної та 
	будівельної механіки
	Донецький державний університет управління
	Долгальовій Олені Вячеславівні	професора кафедри менеджменту 
	невиробничої сфери
	Ткачовій Наталії Миколаївні	професора кафедри маркетингу
	Донецький інститут ринку та соціальної політики
	Алейніковій Галині Матвіївні	професора кафедри організації туризму
	Донецький інститут туристичного бізнесу
	Туріянській Марії Михайлівні	професора кафедри менеджменту
	Донецький національний технічний університет
	Шоломицькому Андрію Аркадійовичу	професора кафедри геоінформатики і геодезії
	Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
	Дрожжиній Світлані Володимирівні	професора кафедри правових і 
	загальнонаукових дисциплін
	Зарембі Павлу Олександровичу	професора кафедри організації та 
	управління якістю ресторанного 	господарства
	Маріупольський державний університет
	Волошину Юрію Олексійовичу	професора кафедри конституційного, 
	адміністративного та міжнародного права
	Слющинському Богдану Васильовичу	професора кафедри філософії та соціології

	Житомирська область
	Житомирський державний технологічний університет
	Виговській Наталії Георгіївні	професора кафедри фінансів
	Мошенському Сергію Захаровичу	професора кафедри фінансів
	Шигун Марії Михайлівні	професора кафедри фундаментальних 
	економічних дисциплін
	Закарпатська область
	Ужгородський національний університет
	Барчан Валентині Володимирівні	професора кафедри української 
	Торохтіну Олександру Михайловичу	професора кафедри біохімії, фармакології
	та фізичних методів лікування
	Шуаібову Олександру Каміловичу	професора кафедри квантової  електроніки

	Запорізька область
	Запорізька державна інженерна академія
	Макаренку Андрію Петровичу	професора кафедри обліку і аудиту
	Запорізький національний університет
	Коноху Анатолію Петровичу	професора кафедри теорії та методики 
	фізичної культури і туризму
	Класичний приватний університет
	Фролову Миколі Олександровичу	професора кафедри гуманітарних дисциплін

	Івано-Франківська область
	Івано-Франківський національний медичний університет
	Геник Наталії Іванівні	професора кафедри акушерства та гінекології
	Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
	Зваричу Ігорю Теодоровичу	професора кафедри державного управління
	Побережному Любомиру Ярославовичу	професора кафедри хімії
	Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
	Будзуляку Івану Михайловичу	професора кафедри матеріалознавства і 
	новітніх технологій
	Лесюку Миколі Петровичу	професора кафедри слов’янських мов
	Федоруку Павлу Івановичу	професора кафедри інформаційних технологій
	Київська область
	Білоцерківський національний аграрний університет
	Мельниченку Олександру Миколайовичу	професора кафедри екології та біотехнології
	Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"
	Карпюку Роману Петровичу	професора кафедри реабілітації
	Державна наукова сільськогосподарська бібліотека
	Вергунову Віктору Анатолійовичу	професора зі спеціальності 06.04.01 – Історія  
		сільськогосподарських наук 
	Рижуку Сергію Миколайовичу	професора зі спеціальності 07.00.07 - Історія науки і 
		техніки
	Інститут аграрної економіки УААН
	Якубі Катерині Іллівні	професора зі спеціальності 08.00.04 - Економіка та 
		управління 	підприємствами
	Інститут генетичної та регенеративної медицини АМНУ
	Нікольському Ігорю Сергійовичу	професора зі спеціальності 14.03.08 - Імунологія та 
		алергологія
	Інститут геологічних наук НАНУ
	Іваніку Михайлу Михайловичу	професора зі спеціальності 04.00.09 - Палеонтологія і 
		стратиграфія
	Інститут держави і права НАНУ
	Лойко Ларисі Іванівні	професора зі спеціальності 23.00.05 - Етнополітологія та
		етнодержавознавство
	Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології
	Терновому Миколі Костянтиновичу	професора зі спеціальності 14.01.21 - Травматологія та
		ортопедія
	Інститут металофізики  імені Г.В. Курдюмова НАН України
	Мазанку Володимиру Федоровичу	професора зі спеціальності 01.04.07 - Фізика твердого тіла
	Інститут мовознавства АНУ
	Радзієвській Тетяні Вадимівні	професора зі спеціальності 10.02.15 – Загальне
		мовознавство
	Інститут обдарованої дитини НАПНУ
	Тименку Володимиру Петровичу	професора зі спеціальності 13.00.02 - Теорія та методика
		навчання (географіїї)
	Інститут педагогіки АПНУ
	Березівській Ларисі Дмитрівні	професора зі спеціальності 13.00.01 - Загальна педагогіки
		та історія педагогіки
	Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих  АПН України
	Лактіоновій Галині Михайлівні	професора зі спеціальності 13.00.04 - Теорія і методика 
		професійної освіти
	Інститут професійно-технічної освіти НАПН України
	Радкевич Валентині Олександрівні	професора зі спеціальності 13.00.04 - Теорія і методика
		професійної освіти
	Інститут розведення і генетики тварин УААН
	Ковтун Світлані Іванівні	професора зі спеціальності 03.00.15 - Генетика
	Рубану Сергію Юрійовичу	професора зі спеціальності 06.02.01 - Розведення та селекція
		тварин
	Інститут технічної теплофізики АНУ
	Авраменку Андрію Олександровичу	професора зі спеціальності 05.14.06 - Технічна теплофізика
 		та промислова теплоенергетика
	Інститут урології АМНУ
	Ромащенко Оксані Василівні	професора зі спеціальності 14.01.01 - Акушерство та 
		гінекологія
	Інститут фізики НАНУ
	Теренецькій Ірині Палладіївні	професора зі спеціальності 01.04.05 - Оптика, лазерна
			фізика
	Інститут фізики напівпровідників НАНУ імені В.Є. Лашкарьова
	Сердезі Борису Кириловичу	професора зі спеціальності 01.04.10 - Фізика 
			напівпровідників і діелектриків
	Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
	Тищенку Сергію Вікторовичу	професора кафедри економічної кібернетики
	Київський національний лінгвістичний університет
	Валігурі Ользі Романівні	професора кафедри германської і фіно-
	угорської філології
	Ніконовій Вірі Григорівні	професора кафедри англійської філології
	Панасенко Наталії Іванівні	професора кафедри германської і фіно-
	угорської філології
	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
	Гнатюк Мирославі Михайлівні	професора кафедри теорії літератури і компаративістики
	Звонській Лесі Леонідівні	професора кафедри загального мовознавства та класичної
		філології
	Нестеровському Віктору Антоновичу	професора кафедри геології нафти і газу
	Олексенко Людмилі Петрівні	професора кафедри фізичної хімії
	Орлюк Олені Павлівні	професора кафедри адміністративного та 
	фінансового права
	Шашковій Людмилі Олексіївні	професора кафедри філософії гуманітарних наук
	Київський національний університет культури і мистецтв
	Ковалю Миколі Олексійовичу	професора кафедри музичного мистецтва
	Київський національний університет технологій та дизайну
	Скрипниченко Марії Іллівні	професора кафедри економічної кібернетики
	Київський славістичний університет
	Архангельській Аллі Мстиславівні	професора кафедри загального 
	мовознавства і славістики
	Київський університет імені Бориса Грінченка
	Лозовій Ользі Миколаївні	професора кафедри практичної психології
	Міжнародний інститут менеджменту
	Голову Сергію Федоровичу	професора кафедри менеджменту та економіки
	Міжрегіональна академія управління персоналом
	Пінчуку Євгену Анатолійовичу	професора кафедри управління навчальним закладом
	Національна академія внутрішніх справ МВС України
	Кнодель Людмилі Володимирівні	професора кафедри іноземних мов
	Національна академія державного управління при Президентові України
	Васильєвій Олександрі Іллівні	професора кафедри регіонального 
	управління, місцевого самоврядування та
	управління містом
	Глотову Борису Борисовичу	професора кафедри філософії, соціології 
	державного управління
	Мандрагелі Володимиру Андрійовичу	професора кафедри національної безпеки
	Марущаку Володимиру Петровичу	професора кафедри права і законотворчого процесу
	Семенченку Андрію Івановичу	професора кафедри інформаційної політики
	Національна академія прокуратури України
	Середі Григорію Порфировичу	професора кафедри теорії діяльності та 
	управління в органах прокуратури
	Національна академія Служби безпеки України
	Марущаку Анатолію Івановичу	професора кафедри організації захисту 
	інформації з обмеженим доступом
	Склишу Євгену Деонізійовичу	професора кафедри оперативно-
	розшукової діяльності у сфері боротьби з
	корупцією та організованою злочинністю
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