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Затверджено
наказ Міністерства освіти і 
науки України
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Рішення вчених рад закладів вищої освіти та наукових установ 
про присвоєння вченого звання професора (за списком)

Вінницька область
	Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
	Бойчуку Віталію Миколайовичу	професора кафедри інноваційних та інформаційних 
		технологій в освіті
	Паламарчук Ользі Миколаївні	професора кафедри психології та соціальної роботи
	Фрицюк Валентині Анатоліївні	професора кафедри педагогіки і професійної освіти

	Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова
	Дмитрієву Дмитру Валерійовичу	професора кафедри анестезіології, інтенсивної терапії 
		та медицини невідкладних станів

Волинська область
	Приватний вищий навчальний заклад "Академія рекреаційних технологій і права"
	Колесник Ганні Василівні	професора кафедри здоров'я людини та фізичної 
		реабілітації

	Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
	Бояру Андрію Олексійовичу	професора кафедри міжнародних комунікацій та 
		політичного аналізу
	Уль Анні Володимирівні	професора кафедри геодезії, землевпорядкування та 
		кадастру
	Ущиній Валентині Антонівні	професора кафедри англійської філології

Дніпропетровська область
	Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені 
	академіка В. Лазаряна
	Штапенку Едуарду Пилиповичу	професора кафедри фізики

	Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
	Кульбачку Юрію Люциновичу	професора кафедри зоології та екології
	Могиловій Анастасії Юріївні	професора кафедри економічної теорії та маркетингу

	Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
	Уварову Володимиру Геннадійовичу	професора кафедри кримінально-правових дисциплін

Житомирська область
	Державний університет "Житомирська політехніка"
	Валінкевич Наталії Василівні	професора кафедри економіки та підприємництва

Закарпатська область
	Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний університет"
	Корсаку Роману Володимировичу	професора кафедри туристичної інфраструктури та 
		готельно-ресторанного господарства
	Сухареву Сергію Миколайовичу	професора кафедри екології та охорони навколишнього 
		середовища


Запорізька область
	Запорізький національний університет
	Городовенку Віктору Валентиновичу	професора кафедри історії і теорії держави та права

	Комунальний заклад вищої освіти "Хортицька національна навчально-реабілітаційна 
	академія" Запорізької обласної ради
	Нечипоренко Валентині Василівні	професора кафедри спеціальної педагогіки та 
		спеціальної психології
	Поздняковій-Кирбят'євій	професора кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Елліні Геннадіївні
	
	Таврійський державний агротехнологічний університет
	Кальченку Сергію Володимировичу	професора кафедри бізнес-консалтингу та 
		міжнародного туризму
	Мільку Дмитру Олександровичу	професора кафедри технічного сервісу та систем в АПК

Івано-Франківська область
	Державний вищий навчальний заклад "Прикарпатський національний університет
	імені Василя Стефаника"
	Михайлишин Лілії Іванівні	професора кафедри міжнародних економічних 
		відносин
	Надураку Віталію Вікторовичу	професора кафедри філософії, соціології та 
			релігієзнавства
	Никирую Любомиру Івановичу	професора кафедри фізики і хімії твердого тіла
     Семчишин Галині Миколаївні	професора кафедри біохімії та біотехнології

	Івано-Франківський національний медичний університет
	Дмитришин Тетяні Миколаївні	професора кафедри стоматології
	Костіцькій Ірині Олександрівні	професора кафедри ендокринології

	Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
	Гуменюку Володимиру
	Володимировичу 	професора кафедри туризму
	Перевозовій Ірині Володимирівні	професора кафедри підприємництва та маркетингу

Київська область
	Вищий навчальний заклад "Відкритий міжнародний університет розвитку 
	людини "Україна"
	Скупському Руслану Миколайовичу	професора кафедри підприємництва, управління та 
		адміністрування

	Державна установа "Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені 
	академіка О. М. Лук'янової Національної академії медичних наук України"
	Кондратюк Валентині Костянтинівні	професора зі спеціальності 222 – Медицина

	Державна установа "Національний інститут хірургії та трансплантології 
	імені О. О. Шалімова" Національної академії медичних наук України
	Скумсу Анатолію Васильовичу	професора зі спеціальності 222 – Медицина
	Фуркалу Сергію Миколайовичу	професора зі спеціальності 222 – Медицина

Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"
	Дибі Вячеславу Михайловичу	професора кафедри обліку і оподаткування

	Державний вищий навчальний заклад "Університет банківської справи"
	Вознюку Миколі Андрійовичу	професора кафедри фінансів, банківської справи і 
		страхування
	Хмелярчук Марії Ігорівні	професора кафедри економіки та інформаційних 
		технологій

	Державний університет інфраструктури та технологій
	Тимощук Олені Миколаївні	професора кафедри судноводіння та керування судном	Фоміну Олексію Вікторовичу	професора кафедри вагонів та вагонного господарства

	Інститут водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України
	Жовтоног Ользі Ігорівні	професора зі спеціальності 201 – Агрономія

	Інститут фізики напівпровідників імені В. Є. Лашкарьова 
	Національної академії наук України
	Костильову Віталію Петровичу	професора зі спеціальності 105 – Прикладна фізика та 
	наноматеріали

	Київський національний торговельно-економічний університет
	Бондаренко Олені Сергіївні	професора кафедри фінансів
	Козарезенко Людмилі Володимирівні	професора кафедри фінансів
	Королюку Юрію Григоровичу	професора кафедри кібернетики та системного аналізу
	Фоміній Олені Володимирівні	професора кафедри обліку та оподаткування

	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
	Батрименку Олегу Володимировичу	професора кафедри політології
	Медведєвій Марині Олександрівні	професора кафедри міжнародного права
	Перміновій Аллі Вікторівні	професора кафедри теорії та практики перекладу з 
		англійської мови

	Київський національний університет технологій та дизайну
	Мельник Альоні Олексіївні	професора кафедри бізнес-економіки та туризму
	Мягких Ірині Миколаївні	професора кафедри підприємництва та бізнесу

	Національна академія внутрішніх справ
	Погорелову Юрію Сергійовичу	професора кафедри фінансового права та фіскального 
		адміністрування

	Національна академія державного управління при Президентові України
	Карпенко Лідії Миколаївні	професора кафедри економічної та фінансової політики
	Коваленку Миколі Миколайовичу	професора кафедри економічної теорії та фінансів
	Новак-Каляєвій Ларисі Миколаївні	професора кафедри державного управління

	Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика
	Бісюку Юрію Анатолійовичу	професора кафедри клінічної, лабораторної імунології 
		та алергології
	Бугру Валерію Івановичу	професора кафедри управління охороною здоров'я
	Возіановій Світлані Віталіївні	професора кафедри дерматовенерології
	Дроздовій Анні Олександрівні	професора кафедри фармацевтичної технології і 
		біофармації
	Літусу Віктору Івановичу	професора кафедри клінічної, лабораторної імунології 
		та алергології
	Омеляновичу Віталію Юрійовичу	професора кафедри загальної, дитячої, судової 
		психіатрії і наркології
	Тріщинській Марині Анатоліївні	професора кафедри неврології

	Національний медичний університет імені О. О. Богомольця
	Кузьменку Юрію Юрійовичу	професора кафедри анатомії людини
	Нікітіну Олегу Дмитровичу	професора кафедри урології
	Соловйовій Галині Анатоліївні	професора кафедри внутрішньої медицини

	Національний університет біоресурсів і природокористування України
	Арістовій Наталії Олександрівні	професора кафедри англійської філології
	Вікторовій Лесі Вікторівні	професора кафедри соціальної роботи та 
		інформаційних технологій в освіті
	Шамне Анжеліці Володимирівні	професора кафедри психології

	Національний університет оборони України імені Івана Черняховського
	Ткачу Івану Миколайовичу	професора кафедри економіки та фінансового 
		забезпечення

	Національний університет фізичного виховання і спорту України
	Дроздовській Світлані Богданівні	професора кафедри медико-біологічних дисциплін

	Приватне акціонерне товариство "Вищий навчальний заклад 
	"Міжрегіональна Академія управління персоналом"
	Губановій Тамарі Олексіївні	професора кафедри адміністративного, фінансового та 
		банківського права

     Приватний вищий навчальний заклад "Міжнародна академія екології та медицини"
	Любарець Тетяні Федорівні	професора кафедри внутрішньої медицини з курсом 
		ендокринології

Луганська область
	Державний заклад "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка"
	Заблоцькому Володимиру 	професора кафедри публічної служби та управління	Валентиновичу	навчальними й соціальними закладами

Львівська область
	Державний вищий навчальний заклад "Національний лісотехнічний університет України"
	Соловію Ігорю Павловичу	професора кафедри екологічної економіки

	Львівська національна академія мистецтв
	Безпальківу Михайлу Васильовичу	професора кафедри дизайну костюма
	Новоженець-Гаврилів Галині Павлівні	професора кафедри графічного дизайну

	Львівська національна музична академія імені М. В. Лисенка
	Андрейко Оксані Іванівні	професора кафедри скрипки

	Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
	Зачку Олегу Богдановичу	професора кафедри права та менеджменту у сфері 
		цивільного захисту

	Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
	Абрагамович Мар'яні Орестівні	професора кафедри сімейної медицини
	Няньковській Олені Сергіївні	професора кафедри педіатрії та неонатології
	Національний університет "Львівська політехніка"
	Большаковій Інесі Антонівні	професора кафедри напівпровідникової електроніки

	Приватний вищий навчальний заклад "Львівський університет бізнесу та права"
	Сопільнику Ростиславу Любомировичу	професора кафедри економіко-правових дисциплін

	Українська академія друкарства
	Ковальському Богдану Михайловичу	професора кафедри медіатехнологій та видавничо- 
		графічних систем
	Піх Ірині Всеволодівні	професора кафедри комп'ютерних наук та 
		інформаційних технологій

	Фізико-механічний інститут імені Г. В. Карпенка Національної академії наук України
	Куриляку Дозиславу Богдановичу	професора зі спеціальності 104 – Фізика та астрономія

Миколаївська область
	Миколаївський національний аграрний університет
	Крамаренку Сергію Сергійовичу	професора кафедри генетики, годівлі тварин та 
		біотехнології
	Ксьонжик Ірині Володимирівні	професора кафедри обліку і оподаткування

	Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
	Блінцову Олександру Володимировичу	професора кафедри комп'ютерних технологій та 
		інформаційної безпеки

Одеська область
	Національний університет "Одеська юридична академія"
	Федотову Олексію Павловичу	професора кафедри морського та митного права

	Одеська державна академія будівництва та архітектури
	Ажаман Ірині Анатоліївні	професора кафедри менеджменту і маркетингу
	Фаренюку Геннадію Григоровичу	професора кафедри теплогазопостачання та вентиляції

	Одеська державна академія технічного регулювання та якості
	Казаковій Надії Феліксівні	професора кафедри автоматизованих систем та 
		кібербезпеки

	Одеська національна академія харчових технологій
	Байдаку Юрію Вікторовичу	професора кафедри термодинаміки та відновлювальної 
		енергетики
	Бошковій Ірині Леонідівні	професора кафедри теплоенергетики та 
		трубопровідного транспорту енергоносіїв

	Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової
	Мурзі Володимиру Анатолійовичу      професора кафедри народних інструментів
	Черноіваненко Аллі Дмитрівні	професора кафедри народних інструментів

	Одеський державний аграрний університет
	Стояновій-Коваль Світлані Савівні	професора кафедри обліку і оподаткування

	Одеський національний економічний університет
	Сментині Наталії Валентинівні	професора кафедри економіки, права та управління 
		бізнесом
	Одеський національний політехнічний університет
	Замлинському Віктору Анатолійовичу	професора кафедри менеджменту

	Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
	Гаран Ользі Володимирівні	професора кафедри адміністративного та 
		господарського права
	Чеботар Сабіні Віталіївні	професора кафедри генетики та молекулярної біології

Полтавська область
	Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
	Митрофанову Ігорю Івановичу	професора кафедри галузевих юридичних наук

Рівненська область
	Національний  університет водного господарства та природокористування
	Мартинюку Петру Миколайовичу	професора кафедри прикладної математики
	Осадчій Ользі Олексіївні	професора кафедри обліку і аудиту

	Рівненський державний гуманітарний університет
	Давидюк Руслані Петрівні	професора кафедри історії України

Сумська область
	Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка
	Лянному Михайлу Олеговичу	професора кафедри теорії та методики фізичної 
		культури

	Сумський державний університет
	Кубатку Олександру Васильовичу	професора кафедри економіки, 	підприємництва та 
		бізнес-адміністрування
     Кузьменко Ользі Віталіївні	професора кафедри економічної кібернетики

	Сумський національний аграрний університет
	Медвідь Вікторії Юріївні	професора кафедри економіки

Тернопільська область
	Тернопільський національний економічний університет
	Хорунжак Надії Михайлівні	професора кафедри обліку та контролю в сфері 
		публічного управління

Харківська область
	Інститут сцинтиляційних матеріалів Національної академії наук України
	Єфімовій Світлані Леонідівні	професора зі спеціальності 105 – Прикладна фізика та 
	наноматеріали

	Національна академія Національної гвардії України
	Медвідю Михайлу Михайловичу	професора зі спеціальності 254 – Забезпечення військ 
			(сил)

	Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського 
	"Харківський авіаційний інститут"
	Романенкову Юрію Олександровичу	професора кафедри менеджменту

	Національний науковий центр "Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної 
	медицини" Національної академії аграрних наук України
	Палію Анатолію Павловичу	професора зі спеціальності 211 – Ветеринарна 
		медицина
	Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
	Дубініній Оксані Миколаївні	професора кафедри комп'ютерної математики і аналізу 
		даних
	Шевченку Сергію Юрійовичу	професора кафедри передачі електричної енергії

	Національний університет цивільного захисту України
	Кириченко Оксані В'ячеславівні	професора кафедри пожежно-профілактичної роботи

	Національний фармацевтичний університет
	Владимировій Інні Миколаївні	професора кафедри фармакогнозії

	Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
	Головкіну Богдану Миколайовичу	   професора кафедри кримінології та кримінально- 
							   виконавчого права

	Фізико-технічний інститут низьких температур імені Б. І. Вєркіна 
	Національної академії наук України
	Соколову Святославу Сергійовичу	професора зі спеціальності 104 - Фізика та астрономія
	Феодосьєву Сергію Борисовичу	професора зі спеціальності 104 - Фізика та астрономія

	Харківська державна зооветеринарна академія
	Балиму Юрію Петровичу	професора кафедри ветеринарної репродуктології

	Харківська медична академія післядипломної освіти
	Шаповалову Валентину Валерійовичу	професора кафедри медичного та фармацевтичного 
		права, загальної і клінічної фармації

	Харківський державний університет харчування та торгівлі
	Давидовій Оксані Юріївні	професора кафедри готельного і ресторанного бізнесу

	Харківський національний медичний університет
	Громі Василю Григоровичу	професора кафедри хірургії

	Харківський національний педагогічний університет імені Г. C. Сковороди
	Бугаєць Наталії Анатоліївні	професора кафедри хореографії

	Харківський національний технічний університет сільського господарства 
	імені Петра Василенка
	Зайцеву Юрію Олександровичу	професора кафедри обліку та аудиту
	Мандич Олександрі Валеріївні	професора кафедри економіки та маркетингу
	Мірошнику Олександру	професора кафедри електропостачання та 
	Олександровичу	енергетичного менеджменту

	Харківський національний університет будівництва та архітектури
	Чупир Олені Миколаївні	професора кафедри менеджменту та публічного
	адміністрування

	Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
	Зикову Олександру Володимировичу	професора кафедри матеріалів реакторобудування та 
		фізичних технологій
     Литовченку Сергію Володимировичу   професора кафедри матеріалів реакторобудування та 
                                                фізичних технологій

	Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського
	Горецькій Наталії Вікторівні	професора кафедри спеціального фортепіано
	Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
	Ягуп Катерині Валеріївні	професора кафедри електричного транспорту

	Харківський національний університет радіоелектроніки
	Косенку Віктору Васильовичу	професора кафедри комп'ютерно-інтегрованих 
		технологій, автоматизації та мехатроніки
	Музиці Катерині Миколаївні	професора кафедри біомедичної інженерії

Херсонська область
	Херсонський державний університет
	Шебановій Віталії Ігорівні	професора кафедри практичної психології

Хмельницька область
	Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
	Бахмат Наталії Валеріївні	професора кафедри теорії та методик початкової освіти

	Подільський державний агрaрно-технічний університет
	Михайловій Людмилі Миколаївні	професора кафедри енергетики та електротехнічних 
		систем в АПК

	Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
	Мозолеву Олександру Михайловичу	професора кафедри теорії і методики фізичної культури 
		та валеології

	Хмельницький національний університет
	Гавловській Наталії Іванівні	професора кафедри менеджменту, адміністрування та 
		готельно-ресторанної справи
	Замазій Оксані Василівні	професора кафедри обліку, аудиту та оподаткування
	Захаркевич Оксані Василівні	професора кафедри технології і конструювання 
		швейних виробів
     Рудніченку Євгенію Миколайовичу     професора кафедри менеджменту, адміністрування та 
                                                готельно-ресторанної справи

Черкаська область
	Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
	Ляшенку Юрію Олексійовичу	професора кафедри фізики
	Синявській Ларисі Іванівні	професора кафедри історії України

Чернівецька область
	Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
	Олійник Марії Іванівні	професора кафедри педагогіки та психології 
	дошкільної освіти

Чернігівська область
	Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т. Г. Шевченка
	Курмаковій Ірині Миколаївні	професора кафедри хімії та фармації
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