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	Ошлянській Олені Анатоліївні	професора кафедри педіатрії
	Сидюку Андрію Володимировичу	професора кафедри хірургії та трансплантології
	Сусліковій Лідії Вікторівні	професора кафедри акушерства, гінекології та 			репродуктології
Тивончуку Олександру Степановичу	професора кафедри хірургії та трансплантології
	Тимофєєву Олександру Олексійовичу	професора кафедри стоматології
	Трубці Ірині Олександрівні	професора кафедри стоматології дитячого віку
	Ушко Наталії Олексіївні	професора кафедри щелепно-лицевої хірургії
	Фіщенку Якову Віталійовичу	професора кафедри фізичної та реабілітаційної 			медицини і спортивної медицини

	Національний університет фізичного виховання і спорту України
	Лук'янцевій Галині Володимирівні	професора кафедри медико-біологічних дисциплін

Національний університет харчових технологій
	Бондаренко Світлані Петрівні	професора кафедри харчової хімії

	Приватний вищий навчальний заклад "Міжнародна академія екології та медицини"
	Говсєєву Дмитру Олександровичу	професора кафедри хірургічних хвороб з курсом 			акушерства та гінекології і курсом педіатрії та дитячих 		інфекційних хвороб

	Таврійський національний університет імені  В. І. Вернадського
	Сімаку Сергію Васильовичу	професора кафедри публічного управління та 				економіки

	Українська військово-медична академія
	Печиборщу В'ячеславу Петровичу	професора кафедри організації медичного забезпечення 		збройних сил

Луганська область
	Східноукраїнський національний університет імені  Володимира Даля
	Целіщеву Олексію Борисовичу	професора кафедри хімічної інженерії та екології

Львівська область
	Державний вищий навчальний заклад "Національний лісотехнічний університет 	України"
	Процах Наталії Петрівні	професора кафедри математики і фізики
Якімцову Віктору Вікторовичу	професора кафедри економіки підприємства

	Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
	Кондрацькій Галині Дмитрівні	професора кафедри спортивних дисциплін і туризму
	Нищаку Івану Дмитровичу	професора кафедри технологічної та професійної 			освіти

	Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
	Поповичу Василю Васильовичу	професора кафедри екологічної безпеки

	Львівський державний університет внутрішніх справ
	Красницькому Івану Васильовичу	професора кафедри кримінального права і кримінології

	Львівський національний аграрний університет
	Гнатишин Людмилі Богданівні	професора кафедри обліку та оподаткування

	Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Гаврилюк Анні Мирославівні		    професора кафедри клінічної імунології та алергології
	Драпак Ірині Володимирівні	професора кафедри загальної, біонеорганічної, 			фізколоїдної хімії
	Кісельовій Марії Миколаївні	професора кафедри педіатрії і неонатології
	Мицику Юліану Олеговичу	професора кафедри урології
	Сенюті Ірині Ярославівні	професора кафедри медичного права
	Содоморі Павлу Андрійовичу	професора кафедри латинської та іноземних мов
	Фафулі Роману Володимировичу	професора кафедри біофізики

	Львівський національний університет імені Івана Франка
	Ваньковичу Данилу Володимировичу	професора кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту
	Вістовському Віталію Володимировичу	професора кафедри експериментальної фізики

	Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного
Виздрику Віталію Степановичу	 професора кафедри гуманітарних наук

	Національний університет "Львівська політехніка"
	Барилу Григорію Івановичу	професора кафедри електронних приладів
	Опірському Івану Романовичу	професора кафедри захисту інформації
	Яремчук Ірині Ярославівні	професора кафедри фотоніки

	Українська академія друкарства
	Микитюк Оксані Михайлівні	професора кафедри суспільно-гуманітарних наук
	Репеті Вячеславу Богдановичу	професора кафедри поліграфічного матеріалознавства і 		хімії

	Фізико-механічний інститут імені Г. В. Карпенка Національної академії наук України
	Студенту Михайлу Михайловичу		професора зі спеціальності 132 – Матеріалознавство

Одеська область
	Національний університет "Одеська морська академія"
	Будашку Віталію Віталійовичу	професора кафедри електричної інженерії та електроніки

	Одеська національна академія харчових технологій
	Хлієвій Ользі Яківні	професора кафедри теплофізики та прикладної екології

	Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової
	Васильєвій Валентині Борисівні	професора кафедри сольного співу
	Джулай Ганні Андріївні	професора кафедри сольного співу
	Ревенко Вірі Олексіївні	професора кафедри сольного співу

	Одеський державний аграрний університет
	Данчуку Олексію Володимировичу	професора кафедри фізіології, патофізіології та біохімії

	Одеський державний університет внутрішніх справ	
	Матвєєвій Лілії Георгіївні	професора кафедри теорії та філософії права

	Одеський національний медичний університет
Дзигалу Олександру Федоровичу           професора кафедри хірургії
	Муратовій Тетяні Миколаївні	професора кафедри неврології та нейрохірургії

	Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
	Войтенко Лесі Іванівні	професора кафедри зарубіжної літератури

Полтавська область
	Вищий навчальний заклад Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі"
	Гудзь Тетяні Павлівні	професора кафедри фінансів та банківської справи

	Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
	Загірняку Денису Михайловичу	професора кафедри обліку і фінансів
	Соловйову Олегу Володимировичу	професора кафедри психології, педагогіки та філософії
	Сукачу Сергію Володимировичу	професора кафедри охорони праці, цивільної
	та промислової безпеки

	Полтавський національний педагогічний університет імені  В. Г. Короленка
	Момот Олені Олегівні	професора кафедри теоретико-методичних основ 			викладання спортивних дисциплін

	Українська медична стоматологічна академія
	Тарасенку 	
	Костянтину Володимировичу	професора кафедри акушерства і гінекології

Рівненська область
	Національний університет "Острозька академія"
	Янковській Жанні Олександрівні	професора кафедри культурології та філософії

	Приватний вищий навчальний заклад "Міжнародний економіко-гуманітарний 	університет імені академіка Степана Дем'янчука"
	Мітчук Ользі Андріївні	професора кафедри соціальних комунікацій

	Рівненський державний гуманітарний університет
	Дичківській Ілоні Миколаївні	професора кафедри дошкільної педагогіки і психології 		та спеціальної освіти
Цюлюпі Степану Даниловичу	професора кафедри духових та ударних інструментів

Сумська область
	Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка
	Міхеєнку Олександру Івановичу	професора кафедри здоров'я, фізичної терапії, 			реабілітації та ерготерапії

	Сумський державний університет
	Гончарову Олександру Андрійовичу	професора кафедри прикладної математики 
	та моделювання складних систем

	Сумський національний аграрний університет
	Вечорці Вікторії Вікторівні	професора кафедри розведення і селекції тварин та 			водних біоресурсів
	Стоянець Наталії Валеріївні	професора кафедри менеджменту

Тернопільська область
	Західноукраїнський національний університет
	Зварич Ірині Ярославівні	професора кафедри міжнародної економіки	
	Надвиничному Сергію Анатолійовичу	професора кафедри менеджменту, публічного 			управління та персоналу

	Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія імені Тараса Шевченка
	Курачу Миколі Станіславовичу	професора кафедри теорії і методики трудового 			навчання та технологій

Харківська область
	Комунальний заклад "Харківська гуманітарно-педагогічна академія" 
	Харківської обласної ради
	Ульяновій Вікторії Станіславівні	професора кафедри музично-інструментальної 			підготовки вчителя

	Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського 
	"Харківський авіаційний інститут"
	Шевцовій Марині Анатоліївні	професора кафедри композиційних конструкцій та 			авіаційного матеріалознавства


	Національний науковий центр "Інститут судових експертиз 
	ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса" Міністерства юстиції України
Русецькому Анатолію Анатолійовичу	    професора зі спеціальності 081 – Право

	Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
	Бондаренку Анатолію Ігоровичу	професора кафедри автомобіле- і тракторобудування
	Єршовій Наталі Юріївні	професора кафедри економічного аналізу та обліку
	Ларіну Олексію Олександровичу	професора кафедри динаміки та міцності машин

	Національний університет цивільного захисту України
	Скородумовій Ользі Борисівні	професора кафедри спеціальної хімії та хімічної 			технології
	Соболю Олександру Миколайовичу	професора кафедри управління та організації
	діяльності у сфері цивільного захисту

	Національний фармацевтичний університет
	Здорику Олександру Анатолійовичу	професора кафедри якості, стандартизації та 
	сертифікації ліків
	Кухтенку Олександру Сергійовичу	професора кафедри технологій фармацевтичних 			препаратів
	Літвіновій Олені Вячеславівні	професора кафедри управління, економіки та
	забезпечення якості у фармації
	Рибак Вікторії Анатоліївні	професора кафедри нормальної та патологічної 			фізіології
	Стрижаченку 	професора кафедри освітніх та інформаційних
	Олександру Володимировичу	технологій

	Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
	Перепелиці Марії Олександрівні	професора кафедри фінансового права

	Харківська державна академія культури
	Шандрі Ірині Олександрівні	професора кафедри історії, музеєзнавства та
	пам'яткознавства

	Харківська державна зооветеринарна академія
	Кібкалу Дмитру Вікторовичу	професора кафедри клінічної діагностики та 
	клінічної біохімії

	Харківська медична академія післядипломної освіти
Андруху Павлу Георгійовичу		    професора кафедри психотерапії
	Антоняну Ігорю Михайловичу	професора кафедри загальної, дитячої та онкологічної 		урології
	Борисенку Вадиму Борисовичу	професора кафедри ендоскопії та хірургії
	Павлову Сергію Борисовичу	професора кафедри клінічної біохімії, судово-медичної 		токсикології та фармації
	Сафоновій Інессі Миколаївні	професора кафедри променевої діагностики

	Харківський національний автомобільно-дорожній університет
	Роговому Андрію Сергійовичу	професора кафедри теоретичної механіки та гідравліки
	Ярхо Тетяні Олександрівні	професора кафедри вищої математики

	Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва
	Михальченку Степану Адамовичу	професора кафедри технічного забезпечення
	агропромислового виробництва

	Харківський національний медичний університет
	Гречаніній Юлії Борисівні	професора кафедри медичної генетики

	Харківський національний педагогічний університет імені Г. C. Сковороди
	Левченко Наталії Микитівні	професора кафедри української літератури та 				журналістики

	Харківський національний технічний університет сільського господарства 
	імені Петра Василенка
	Сайчуку Олександру Васильовичу	професора кафедри технологічних систем ремонтного 		виробництва
	Фесенко Тетяні Григорівні	професора кафедри автоматизації та 
	комп'ютерно-інтегрованих технологій
	Шуляку Михайлу Леонідовичу	професора кафедри тракторів і автомобілів

	Харківський національний університет внутрішніх справ
	Пановій Ірині Вікторівні	професора кафедри правоохоронної діяльності та 			поліціїстики

	Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Лядовій Тетяні Іванівні			    професора кафедри загальної та клінічної імунології та 							    алергології

	Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба
	Шевякову Юрію Івановичу	професора кафедри математичного та програмного 			забезпечення АСУ

	Харківський національний університет радіоелектроніки
	Аксак Наталії Георгіївні	професора кафедри комп'ютерних інтелектуальних 			технологій та систем
	Перовій Ірині Геннадіївні	професора кафедри біомедичної інженерії
	Стрілковій Тетяні Олександрівні	професора кафедри мікроелектроніки, електронних 			приладів та пристроїв

Херсонська область
	Херсонський національний технічний університет
	Джерелюк Юлії Олександрівні	професора кафедри менеджменту, маркетингу і 			туризму
Хмельницька область
	Національна академія Державної прикордонної служби України 
	імені Богдана Хмельницького
	Рачку Роману Васильовичу	професора кафедри телекомунікаційних та 
	інформаційних систем

	Подільський державний агрaрно-технічний університет
	Лавруку Віталію Валерійовичу	професора кафедри фінансів, банківської справи, 			страхування та електронних платіжних систем
	Цвігун Інні Анатоліївні	професора кафедри обліку, оподаткування та
	технологій електронного бізнесу

	Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
	Греськовій Валентині Вікентіївні	професора кафедри образотворчого, 
	декоративно-прикладного мистецтва та технологій
	Шквир Оксані Леонідівні	професора кафедри педагогіки

	Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова
	Ватрасу Володимиру Антоновичу	професора кафедри цивільного права та процесу




Черкаська область
Комунальний навчальний заклад "Черкаський обласний інститут післядипломної освіти 	  педагогічних працівників Черкаської обласної ради"
	Андрющенко Тетяні Костянтинівні	професора кафедри дошкільної освіти та професійного 		розвитку педагогів

	Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
	Пічкуру Миколі Олександровичу	професора кафедри образотворчого мистецтва

	Черкаський державний технологічний університет
	Бондаренко Юлії Юріївні	професора кафедри приладобудування, мехатроніки та 		комп'ютеризованих технологій
	Данченко Олені Борисівні	професора кафедри програмного забезпечення 			автоматизованих систем

Чернівецька область
	Буковинський державний медичний університет
	Коваленко Світлані Вікторівні	професора кафедри внутрішньої медицини, клінічної 		фармакології та професійних хвороб
	Чорноусу Віталію Олександровичу	професора кафедри медичної та фармацевтичної хімії

	Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
	Дерді Івану Михайловичу	професора кафедри музики
	Зибаревій Оксані Василівні	професора кафедри підприємництва, торгівлі та 			біржової діяльності
	Кійку Юрію Євгеновичу	професора кафедри германського, 
	загального і порівняльного мовознавства
	Щербанюк Оксані Володимирівні	професора кафедри процесуального права

Чернігівська область
Національний університет "Чернігівська політехніка"
	Дорош Марії Сергіївні	професора кафедри інформаційних технологій та 			програмної інженерії
	Івановій Наталії Володимирівні	професора кафедри підприємництва і торгівлі



Директор департаменту 
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