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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
	Сакаловій Галині Володимирівні	професора кафедри хімії та методики навчання хімії
	Вінницький національний аграрний університет
	Вдовенко Ларисі Олександрівні	професора кафедри фінансів, банківської 
	справи та страхування
	Мазуру Віктору Анатолійовичу	професора кафедри рослинництва селекції та
	біоенергетичних культур

	Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова
	Власову Василю Володимировичу	професора кафедри хірургії з курсом стоматології

	Вінницький національний технічний університет
	Кондратенко Наталії Романівні	професора кафедри захисту інформації
	Поліщуку Леоніду Клавдійовичу	професора кафедри галузевого машинобудування

	Приватний вищий навчальний заклад "Вінницький фінансово-економічний університет"
	Сахну Андрію Анатолійовичу	професора кафедри фінансів

Волинська область
	Луцький національний технічний університет
	Вісину Валентину Васильовичу	професора кафедри права

	Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
	Павлову Костянтину Володимировичу	професора кафедри аналітичної економіки та
	природокористування

Дніпропетровська область
	Вищий навчальний приватний заклад "Дніпровський гуманітарний університет"	Негодченку Вадиму Олександровичу	 професора кафедри кримінально-правових дисциплін

	Державний вищий навчальний заклад "Криворізький національний університет"
	Іщенку Миколі Івановичу	професора кафедри обліку, оподаткування, 
	публічного управління та адміністрування

	Державний вищий навчальний заклад 
	"Придніпровська державна академія будівництва та архітектури"
	Левчинському Дмитру Львовичу	професора кафедри економіки та підприємництва

	Державний заклад "Дніпропетровська медична академія 
	Міністерства охорони здоров'я України"
	Сорокіній Олені Юріївні	професора кафедри медицини катастроф та 
	військової медицини

	Дніпровський державний аграрно-економічний університет
	Пугачу Андрію Миколайовичу	професора кафедри менеджменту, 
	публічного управління та адміністрування
	Халатур Світлані Миколаївні	професора кафедри фінансів, банківської 
	справи та страхування

	Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
	Павловій Тетяні Сергіївні	професора кафедри філософії

	Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
	Дісковському Олександру Андрійовичу	професора кафедри економічної та інформаційної безпеки
	Ількову Василю Васильовичу	професора кафедри загальноправових дисциплін

Комунальний заклад вищої освіти "Дніпровська академія неперервної освіти" Дніпропетровської обласної ради"
	Сагуйченко Валентині Володимирівні	професора кафедри філософії

	Криворізький державний педагогічний університет
	Ковшар Олені Вікторівні	професора кафедри дошкільної освіти

	Національна металургійна академія України
	Пінчук Валерії Олександрівні	професора кафедри промислової теплоенергетики

	Національний технічний університет "Дніпровська політехніка"
	Трифоновій Олені Василівні	професора кафедри менеджменту
Донецька область
	Приватний вищий навчальний заклад "Донецький університет економіки та права"
	Головачу Андрію Володимировичу	професора кафедри державно-правових, 
	адміністративно-правових та кримінально-
	правових дисциплін
Житомирська область
	Державний університет "Житомирська політехніка"
	Коробійчуку Валентину Вацлавовичу	професора кафедри розробки родовищ корисних копалин

	Житомирський державний університет імені Івана Франка
	Гарбару Олександру Васильовичу	професора кафедри екології та географії

	Житомирський національний агроекологічний університет
	Ключевичу Михайлу Михайловичу	професора кафедри захисту рослин

Закарпатська область
	Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний університет"
	Зимомрі Івану Миколайовичу	професора кафедри теорії та практики перекладу
	Михайлишин Уляні Богданівні	професора кафедри психології

Запорізька область
	Запорізький національний університет
	Бондарю Олександру Григоровичу	професора кафедри цивільного права
	Кушніру Сергію Миколайовичу	професора кафедри конституційного та трудового права
	Меліховій Тетяні Олегівні	професора кафедри обліку, аналізу, 
	оподаткування та аудиту
	Удовиці Ларисі Григорівні	професора кафедри історії і теорії держави та права

	Комунальний заклад вищої освіти 
	"Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія" Запорізької обласної ради
	Одинець Тетяні Євгенівні	професора кафедри фізичної реабілітації



Івано-Франківська область
	Івано-Франківський національний медичний університет
	Голотюку Володимиру 
	Володимировичу 	професора кафедри онкології

Київська область
	Академія праці, соціальних відносин і туризму
	Дворяку Сергію Васильовичу	професора кафедри соціальної роботи та 
	практичної психології

	Білоцерківський національний аграрний університет
	Гринчук Юлії Сергіївні	професора кафедри менеджменту
	Сокольській Тетяні Вікторівні	професора кафедри публічного управління, 
	адміністрування та міжнародної економіки

    Вищий навчальний заклад 
    "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"
    Дубасу Ростиславу Григоровичу	професора кафедри менеджменту

	Воєнно-дипломатична академія імені Євгенія Березняка
	Бегмі Віталію Миколайовичу	професора кафедри спеціальних дисциплін
	Нітенко Ользі Валеріївні	професора кафедри іноземних мов

	Державна установа "Інститут отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка 
	Національної академії медичних наук України"
	Верьовці Сергію Вікторовичу		    професора зі спеціальності 091 – Біологія

Державна установа "Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського Національної академії медичних наук України"
	Журилу Олександру Анатолійовичу	 професора зі спеціальності 222 – Медицина

	Державний вищий навчальний заклад 
	"Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"
	Матуковій Ганні Іллівні		 професора кафедри менеджменту і 
	публічного адміністрування

	Державний вищий навчальний заклад "Університет банківської справи"
	Сенищу Павлу Миколайовичу	професора кафедри фінансів, банківської 
	справи та страхування

	Державний університет інфраструктури та технологій
	Мацюку Вячеславу Івановичу	професора кафедри технологій транспорту та
	управління процесами перевезень

	Державний університет телекомунікацій
	Ільїну Олегу Олександровичу	 професора кафедри комп’ютерних наук
	Присяжнюку Станіславу Івановичу	 професора кафедри безпеки життєдіяльності
	 та фізичного виховання

	Інститут агроекології і природокористування 
	Національної академії аграрних наук України
	Дем'янюк Олені Сергіївні	професора зі спеціальності 101 – Екологія

	Інститут ветеринарної медицини Національної академії аграрних наук України
	Уховському Віталію Вікторовичу	професора зі спеціальності 211 - Ветеринарна медицина


	Інститут геофізики ім. С. І. Субботіна Національної академії наук України
	Трипільському Олександру 	професора зі спеціальності 103 - Науки про Землю
	Андрійовичу
	
	Інститут надтвердих матеріалів імені В. М. Бакуля Національної академії наук України
	Кущу Володимиру Івановичу	професора зі спеціальності 132 – Матеріалознавство

	Інститут теоретичної фізики імені М. М. Боголюбова Національної академії наук України
	Мартинову Євгену Сергійовичу	професора зі спеціальності 104 - Фізика та астрономія

	Київський національний торговельно-економічний університет
	Боднар Світлані Вікторівні	професора кафедри іноземних мов
	Назаровій Каріні Олександрівні	професора кафедри фінансового аналізу та аудиту
	Свідло Карині Володимирівні	професора кафедри інноваційних харчових і 
	ресторанних технологій
	Слободянюк Ользі Василівні	професора кафедри фінансів, банківської 
	справи та страхування
	Чорній Наталії Миколаївні	професора кафедри туризму та готельно-
	ресторанної справи

	Київський національний університет будівництва і архітектури
	Терентьєву Олександру 	професора кафедри інформаційних 
	Олександровичу	технологій проектування та прикладної математики

	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
	Неліпі Дмитру Васильовичу	професора кафедри державного управління

	Науково-дослідний інститут інформатики і права 
	Національної академії правових наук України
	Довганю Олександру Дмитровичу	   професора зі спеціальності 081 – Право

	Національна академія внутрішніх справ
	Золотарьовій Наталії Іванівні	професора кафедри поліцейського права
	Кудерміній Олені Іванівні	професора кафедри юридичної психології
	Мінченку Сергію Івановичу	професора кафедри кримінології та 
	кримінально-виконавчого права

	Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика
	Бондаренко Анастасії Валеріївні	професора кафедри дитячих інфекційних 
	хвороб та дитячої імунології
	Крижевському Вадиму Віталійовичу	професора кафедри загальної та невідкладної хірургії

	Національна музична академія України імені П. І. Чайковського
	Гришку Володимиру Даниловичу	професора кафедри камерного співу
	
	Національний авіаційний університет
	Коніну Валерію Вікторовичу	професора кафедри аеронавігаційних систем
	Плачинді Тетяні Степанівні	професора кафедри професійної педагогіки 
	та соціально-гуманітарних наук

Національний інститут раку
	Сивак Любові Андріївні	професора зі спеціальності 222 – Медицина

	Національний медичний університет імені О. О. Богомольця
	Дорофєєвій Олені Євгенівні	професора кафедри фізичної реабілітації та 
	спортивної медицини

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
	Терепищому Сергію Олександровичу	професора кафедри соціальної філософії, 
	філософії освіти та освітньої політики

	Національний технічний університет України 
	"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
	Барбашу Валерію Анатолійовичу	професора кафедри екології та технології 
	рослинних полімерів
Федоренко Світлані Вікторівні	професора кафедри теорії, практики та 
	перекладу англійської мови

	Національний університет біоресурсів і природокористування України
	Білоусу Андрію Михайловичу	професора кафедри таксації лісу та лісового менеджменту
	Ковшун Лідії Олександрівні	професора кафедри загальної, органічної та фізичної хімії

	Національний університет харчових технологій
	Соломянюк Наталії Миколаївні	професора кафедри маркетингу

	Приватне акціонерне товариство "Вищий навчальний заклад 
	"Міжрегіональна Академія управління персоналом"
	Мірошниченку Юрію Романовичу	професора кафедри конституційного права, 
	історії та теорії держави і права

	Приватний вищий навчальний заклад "Європейський університет"
	Васюткіній Наталії Володимирівні	професора кафедри менеджменту та маркетингу

	Приватний вищий навчальний заклад "Міжнародна академія екології та медицини"
	Скобській Оксані Євгенівні	професора кафедри хірургічних хвороб з 
	курсом неврології та нейрохірургії

Кіровоградська область
	Центральноукраїнський державний педагогічний університет 
	імені Володимира Винниченка
	Дефорж Ганні Володимирівні	професора кафедри біології та методики її викладання
	Пасічник Наталі Олексіївні	професора кафедри прикладної математики, 
	статистики та економіки

	Центральноукраїнський національний технічний університет
	Орлик Світлані Владиславівні	професора кафедри суспільних наук, 
	інформаційної та архівної справи

Луганська область
	Державний заклад "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка"
	Жучку Юрію Володимировичу	професора кафедри алгебри та системного аналізу
	Шехавцовій Світлані Олександрівні	 професора кафедри романо-германської філології

	Луганський національний аграрний університет
	Кучину Сергію Павловичу	професора кафедри економіки підприємства,
	маркетингу та економічної теорії
Шаблі Володимиру Петровичу	професора кафедри технології виробництва і
	переробки продукції тваринництва

Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Журбі Миколі Анатолійовичу	професора кафедри управління освітою


	Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
	Семененко Інні Максимівні	професора кафедри економіки і підприємництва
	Сєрєбряк Ксенії Ігорівні	професора кафедри економіки і підприємництва

Львівська область
	Відділення фізико-хімії горючих копалин 
Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України
Карпенко Олені Володимирівні	професора зі спеціальності 162 - Біотехнології та біоінженерія

	Державний науково-дослідний контрольний інститут 
	ветеринарних препаратів і кормових добавок
	Брезвин Оксані Марківні	професора зі спеціальності 211 - Ветеринарна медицина

	Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
	Ільницькому Василю Івановичу	професора кафедри історії України

	Львівський державний університет внутрішніх справ
	Середі Валерію Вячеславовичу	професора кафедри адміністративного права 
	та адміністративного процесу

	Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського
	Павленчик Наталії Федорівні	професора кафедри економіки та менеджменту
	Степанченко Наталії Іванівні	професора кафедри педагогіки і психології
	Турчаку Олександру Володимировичу	професора кафедри гуманітарних дисциплін

	Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
	Андрющенку Дмитру Вікторовичу	   професора кафедри хірургії та ендоскопії
	Коломійцеву Василю Івановичу	   професора кафедри хірургії
	Максимюк Ганні Василівні		   професора кафедри клінічної лабораторної діагностики

	Львівський національний університет ветеринарної медицини та 
	біотехнологій імені С. З. Гжицького
	Колодійчуку Володимиру 
	Анатолійовичу	професора кафедри менеджменту
	Кострубі Андрію Михайловичу	професора кафедри фізики і математики

	Львівський національний університет імені Івана Франка
	Чернюху Богдану Васильовичу	професора кафедри класичної філології

	Національний університет "Львівська політехніка"
	Двуліт Зоряні Петрівні	професора кафедри зовнішньоекономічної 
	та митної діяльності
	Дмитріву Василю Тарасовичу	професора кафедри механіки та 
	автоматизації машинобудування
	Тихану Мирославу Олексійовичу	професора кафедри приладів точної механіки
	Шаповалу Павлу Йосифовичу	професора кафедри фізичної, аналітичної та 
	загальної хімії

Миколаївська область
	Миколаївський національний університет імені  В. О. Сухомлинського
	Дінжосу Роману Володимировичу	професора кафедри фізики та математики

	Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
	Бондаренку Олександру 
	Валентиновичу	професора кафедри теорії та проектування суден
	Руснак Аллі Валентинівні	професора кафедри економіки

	Чорноморський національний університет імені Петра Могили
	Озерському Ігорю Володимировичу	професора кафедри цивільного та кримінального 
		права і процесу

Одеська область
	Ізмаїльський державний гуманітарний університет
	Білій Олені Олександрівні		професора кафедри загальної педагогіки, дошкільної, початкової та спеціальної освіти

	Національний університет "Одеська юридична академія"
	Гловюк Ірині Василівні	професора кафедри кримінального процесу

	Одеська національна академія зв'язку імені О. С. Попова
	Петрашевській Ангеліні Дмитрівні	професора кафедри економіки підприємства 
	та корпоративного управління

Одеська національна академія харчових технологій
	Бочаровій Оксані Володимирівні	професора кафедри товарознавства та митної справи
	Коваленко Олені Олександрівні	професора кафедри біоінженерії і води
	Ліщенко Наталі Володимирівні	професора кафедри фізики і матеріалознавства

	Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової
	Буркацькому Зіновію Павловичу	професора кафедри духових та ударних інструментів
	Кулієвій Антоніні Яківні	професора кафедри сольного співу
	Олійнику Олександру Леонідовичу	професора кафедри народних інструментів

	Одеський державний аграрний університет
	Крюковій Ірині Олександрівні	професора кафедри обліку і оподаткування

	Одеський національний економічний університет
	Гончаренко Олені Миколаївні	професора кафедри фінансового менеджменту 
		та фондового ринку

Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій
	Цвірко Олені Олександрівні	професора зі спеціальності 051 – Економіка

Полтавська область
	Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
	Притчину Сергію Емільовичу	професора кафедри автоматизації та 
	інформаційних систем
	Шевченку Ігорю Васильовичу	професора кафедри автоматизації та 
	інформаційних систем

Полтавська державна аграрна академія
	Писаренку В'ячеславу Петровичу	професора кафедри публічного управління 
	та адміністрування

Українська медична стоматологічна академія
	Герасименко Ларисі Олександрівні	професора кафедри психіатрії, наркології та 
	медичної психології

Рівненська область
	Національний університет водного господарства та природокористування
	Кузлу Миколі Трохимовичу	професора кафедри автомобільних доріг, 
	основ і фундаментів
	Мартинову Сергію Юрійовичу	професора кафедри водопостачання, 
	водовідведення та бурової справи
	Нестерчук Наталії Євгенівні	професора кафедри здоров’я людини і 
	фізичної реабілітації

Національний університет "Острозька академія"
	Мацієвському Юрію Володимировичу	професора кафедри політології та національної безпеки

	Рівненський державний гуманітарний університет
	Івашкевичу Едуарду Зеноновичу	професора кафедри загальної психології та 
	психодіагностики

Сумська область
	Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка
	Бондаренко Юлії Анатоліївні	професора кафедри спеціальної та інклюзивної освіти

	Сумський національний аграрний університет
	Бордуновій Ользі Георгіївні	професора кафедри біохімії та біотехнології
	Петрову Роману Вікторовичу	професора кафедри ветсанекспертизи, мікробіології, зоогігієни та безпеки і якості продуктів тваринництва
Шкромаді Оксані Іванівні	професора кафедри терапії, фармакології, 
	клінічної діагностики та хімії

Тернопільська область
	Тернопільський національний економічний університет
	Буяк Лесі Михайлівні		професора кафедри економічної кібернетики та інформатики
	Вівчар Оксані Іванівні	професора кафедри безпеки, правоохоронної
	діяльності та фінансових розслідувань
	Зваричу Роману Євгеновичу	професора кафедри міжнародної економіки

	Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
	Павлишин Людмилі Григорівні	професора кафедри філософії та суспільних наук

Харківська область
	Державна установа "Інститут технічних проблем магнетизму
	Національної академії наук України"
	Розову Володимиру Юрійовичу	професора зі спеціальності 141 - Електроенергетика, 
	електротехніка та електромеханіка

Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського 
	"Харківський авіаційний інститут"
	Кондратьєву Андрію Валерійовичу	професора кафедри конструкцій і проектування 
		ракетної техніки

	Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
	Філатовій Ганні Євгенівні	професора кафедри обчислювальної техніки 
	та програмування
	Циганкову Олександру Валерійовичу	професора кафедри органічної хімії, біохімії, лакофарбових матеріалів та покрить

Національний університет цивільного захисту України
	Тарасенку Олександру Андрійовичу	професора кафедри фізико-математичних дисциплін

	Національний фармацевтичний університет
	Рухмаковій Ользі Анатоліївні	професора кафедри технології ліків

	Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
	Тітку Івану Андрійовичу	професора кафедри кримінального права та 
	кримінально-правових дисциплін

Харківська державна зооветеринарна академія
	Рижковій Таїсії Миколаївні	професора кафедри технології переробки, 
	стандартизації та технічного сервісу

	Харківська медична академія післядипломної освіти
	Пасієшвілі Нані Мерабівні	професора кафедри перинатології, 
	акушерства і гінекології
	Подаваленко Аллі Павлівні	професора кафедри гігієни, епідеміології та 
	професійних хвороб

Харківський державний університет харчування та торгівлі
	Одарченку Дмитру Миколайовичу	професора кафедри товарознавства, 
	управління якістю та екологічної безпеки

Харківський національний автомобільно-дорожній  університет
	Гурку Олександру Геннадійовичу	професора кафедри автоматизації та 
	комп’ютерно-інтегрованих технологій

Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва
	Ачасову Андрію Борисовичу	професора кафедри геодезії, картографії та 
	геоінформатики

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
	Мілову Олександру Володимировичу	професора кафедри кібербезпеки та 
	інформаційних технологій

Харківський національний медичний університет
	Бутову Дмитру Олександровичу	професора кафедри фтизіатрії та пульмонології
	Шияну Денису Миколайовичу	професора кафедри анатомії людини

	Харківський національний педагогічний університет імені Г. C. Сковороди
	Коваленко Олені Олександрівні	професора кафедри цивільно-правових 
	дисциплін і трудового права
	Марченку Володимиру 	професора кафедри державно-правових дисциплін,
	Володимировичу	міжнародного права і права Європейського Союзу	
	Олефіренко Надії Василівні	професора кафедри інформатики
	Шабанову Роману Івановичу	професора кафедри цивільно-правових 
	дисциплін і трудового права

Харківський національний технічний університет сільського господарства 
	імені Петра Василенка
	Ляшенку Сергію Олексійовичу	професора кафедри безпеки життєдіяльності та права
	Орлу Володимиру Миколайовичу	професора кафедри організації виробництва, 
	бізнесу та менеджменту
	Потишняк Олені Миколаївні	професора кафедри організації виробництва, 
	бізнесу та менеджменту
	Шигимазі Віктору Олександровичу	професора кафедри технічних систем і 
	технологій тваринництва

Харківський національний університет внутрішніх справ
	Щербаковському Михайлу 	професора кафедри кримінального процесу, 
	Григоровичу	криміналістики та експертології

	Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
	Максименко Надії Василівні	професора кафедри моніторингу довкілля та 
	природокористування
	Храмцову Олександру Миколайовичу	професора кафедри кримінально-правових дисциплін

	Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського
	Турнєєву Сергію Петровичу	професора кафедри композиції та інструментування

	Харківський національний університет радіоелектроніки
	Коваленку Андрію Анатолійовичу	професора кафедри електронних обчислювальних машин

Херсонська область
	Херсонський державний університет
	Мальчиковій Дар'ї Сергіївні	професора кафедри соціально-економічної географії
	Перміновій Людмилі Аркадіївні	професора кафедри педагогіки дошкільної 
	початкової освіти
	Песчаненку Володимиру Сергійовичу	професора кафедри інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики
	Пилипенку Ігорю Олеговичу	професора кафедри екології та географії
	Поповичу Ігорю Степановичу	професора кафедри загальної та соціальної психології
	Шапошниковій Ірині Василівні	професора кафедри соціальної роботи, 
	соціальної педагогіки та соціології

Херсонський національний технічний університет
	Сідельниковій Ларисі Петрівні	професора кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Хмельницька область
	Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
	Галаманжук Лесі Людвигівні	професора кафедри теорії та методик дошкільної освіти

Подільський державний агрaрно-технічний університет
	Чинчику Олександру Сергійовичу	професора кафедри екології, карантину і захисту рослин

	Хмельницький національний університет
	Квасницькій Раїсі Степанівні		професора кафедри фінансів, банківської справи та страхування
	Полікаровських Олексію Іллічу	професора кафедри телекомунікацій та 
	комп’ютерно-інтегрованих технологій

Черкаська область
	Вищий навчальний заклад "Східноєвропейський університет економіки і менеджменту"
	Чудаєвій Ії Борисівні	професора кафедри менеджменту і адміністрування

	Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
	Шуляк Світлані Андріївні	професора кафедри практичного мовознавства

	Уманський національний університет садівництва
	Кустріч Лілії Олександрівні	професора кафедри менеджменту
	Любич Віталію Володимировичу	професора кафедри технології зберігання і 
	переробки зерна
	Мальованому Михайлу Івановичу	професора кафедри фінансів, банківської 
	справи та страхування
	Мельник Людмилі Юріївні	професора кафедри обліку і оподаткування
	Новак Інні Миколаївні	професора кафедри менеджменту
	Петренко Наталії Олександрівні	професора кафедри публічного управління 
	та адміністрування

Черкаський державний технологічний університет
	Яценко Ірині В'ячеславівні	професора кафедри електротехнічних систем

Чернівецька область
	Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
	Тимчук Людмилі Іванівні	професора кафедри педагогіки та соціальної роботи
Чернігівська область
	Чернігівський національний технологічний університет
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