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Шалва Олександрович АМОНАШВІЛІ
д. псих. н., професор, академік Російської академії освіти,

президент Міжнародного центру гуманної педагогіки

Микола Петрович БЕРЕЗНЕНКО
д. т. н., професор Київського національного 

університету технологій та дизайну, заслужений діяч 
науки та техніки України

Олександр Миколайович БУРЛАКОВ
к. е. н., професор, академік Національної академії

економічних наук України (1992–2011), голова Державної
інспекції навчальних закладів Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

Олександр Петрович БУРМІСТЕНКОВ
д. т. н., професор Київського національного

університету технологій та дизайну,
заслужений діяч науки та техніки України

Йозеф ГАВЛІК
д. т. н., професор, ректор Краківської
політехніки ім. Тадеуша Костюшка

Валерій Михайлович ГЕЄЦЬ
д. е. н., професор, академік НАН України,

заслужений діяч науки та техніки України,
віце-президент НАН України, директор

Державної установи «Інститут економіки
та прогнозування НАН України»

Борис Ісакович ГОЛЬДЕНГОРІН
д. е. н., д. т. н., професор кафедри вищої

математики та інформатики Університету
економіки (Нідерланди)

Іван Михайлович ГРИЩЕНКО
д. е. н., професор, народний депутат України

(1990–1994), ректор Київського національного
університету технологій та дизайну

Лешек Адам ДОБЖАНСЬКИЙ
д. т. н., професор, директор Інституту інженерних

матеріалів та біоматеріалів Технологічного університету
м. Глівіце (Польща)

Василь Григорович КРЕМЕНЬ
д. ф. н., професор, академік НАН України, Міністр освіти

і науки України (1999–2005), президент Національної
академії педагогічних наук України

Олександр Олексійович ЛІЩУК
заслужений винахідник України

Едуард Рафаїлович МІЛЯР
член Національної спілки художників України

Неля Григорівна НИЧКАЛО
д. пед. н., професор, академік Національної академії

педагогічних наук України, заслужений діяч
науки та техніки України

Микола Васильович НОВИКОВ
д. т. н., професор, академік НАН України,
заслужений діяч науки та техніки України

Віталій Миколайович ОЛУЙКО
доктор наук з державного управління, професор,

заслужений юрист України, народний депутат
України (2004–2006), голова Хмельницького обласного

відділення Антимонопольного комітету України

Каземірас РАГУЛЬСКІС
д. т. н., професор, академік НАН Литви,

член-кореспондент РАН

Галина Михайлівна САГАЧ
д. пед. н., доктор наук з риторики, професор Київського

національного університету імені Тараса Шевченка

Василь Володимирович СКАЛЬСЬКИЙ
к. е. н., доцент, заслужений економіст України, керівник

Хмельницького обласного управління статистики

Олег Анатолійович СЛОБОДЕНКО
заслужений артист України, співак, композитор,

автор гімну Хмельницького національного університету

Станіслав Антонович СОБЧИНСЬКИЙ
к. м. н., доцент, завідувач урологічного відділення

Хмельницької обласної лікарні, заслужений лікар України

Віталій Вікторович ТОМАШЕНКО
начальник департаменту розвитку професійної освіти

Міністерства освіти та науки України (до 2002 р. )

Петро Тимофійович ТРОНЬКО
академік НАН України

Михайло Костянтинович ЧЕКМАН
мер м. Хмельницкого (1990–2002)
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