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	Сіненко Оксані Олександрівні	доцента кафедри музичного мистецтва

	Приватний вищий навчальний заклад "Університет сучасних знань"
	Волощуку Тарасу Васильовичу	доцента кафедри приватно-правових дисциплін

	Приватний заклад вищої освіти "Київський міжнародний університет"
	Ремизі Юлії Сергіївні	доцента кафедри економіки, підприємництва, 
		менеджменту

    Таврійський національний університет імені  В. І. Вернадського
	Грудциній Юлії Валентинівні	доцента кафедри менеджменту та міжнародних 
		економічних відносин

	Товариство з обмеженою відповідальністю «Академія адвокатури України»
	Коротун Олені Миколаївні	доцента кафедри адвокатської майстерності та 
		міжнародної юридичної практики

	Університет державної фіскальної служби України
	Вергелюк Юлії Юріївні	доцента кафедри фінансових ринків
	Воронжаку Павлу Вікторовичу	доцента кафедри податкової політики
	Ковернінській Юлії Вікторівні	доцента кафедри фінансових ринків
	Мілевській Альоні Олександрівні	доцента кафедри цивільного права та процесу
	Пернарівській Тетяні Петрівні	доцента кафедри сучасних європейських мов
	Самілик Людмилі Олексіївні	доцента кафедри цивільного права та процесу
	Федчишиній Віоллеті Віталіївні	доцента кафедри оперативно-розшукової діяльності
	Шевчуку Валерію Андрійовичу	доцента кафедри військової підготовки

Кіровоградська область
	Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені 
	Володимира Винниченка
	Гриню Денису Васильовичу	доцента кафедри теорії і методики технологічної 
		підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності
	Завітренко Доларес Жораївні	доцента кафедри спеціальної освіти та здоров'я людини
	Логвіновій Ярославі Олексіївні	доцента кафедри теорії і методики фізичного виховання
	Нарадовому Володимиру 	доцента кафедри прикладної математики, статистики та
	Володимировичу	економіки
	Нікітіній Олені Олександрівні	доцента кафедри методик дошкільної та початкової освіти
	Сундуковій Ірині В'ячеславівні	доцента кафедри теорії і методики фізичного виховання
	Шлянчак Світлані Олександрівні	доцента кафедри інформатики та інформаційних 
		технологій

	Центральноукраїнський національний технічний університет
     Васильковській Катерині Вікторівні	доцента кафедри загального землеробства

Луганська область
	Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
	Грицюку Володимиру Юрійовичу	доцента кафедри електричної інженерії
	Олексієнко Оксані Григорівні	доцента кафедри педагогіки
	Семенову Станіславу Олександровичу	доцента кафедри логістичного управління та безпеки 
		руху на транспорті
	Смирновій Олені Олександрівні	доцента кафедри практичної психології та соціальної 
		роботи

Львівська область
	Вищий навчальний заклад "Український католицький університет"
	Полюзі Світлані Михайлівні	доцента кафедри класичних, візантійських та
	середньовічних студій

	Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
	Гойванович Наталії Костянтинівні	доцента кафедри біології та хімії
	Кавецькому Тарасу Степановичу	доцента кафедри біології та хімії

	Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
	Іванусі Андрію Івановичу	доцента кафедри права та менеджменту у сфері 
		цивільного захисту
	Смотр Ользі Олексіївні	доцента кафедри управління проектами, інформаційних 
		технологій та телекомунікацій
	Шабатурі Марії Миколаївні	доцента кафедри управління інформаційною безпекою

	Львівський державний університет внутрішніх справ
	Адаму Володимиру Михайловичу	доцента кафедри господарсько-правових дисциплін

	Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського
	Тимрук-Скоропад	доцента кафедри фізичної терапії та ерготерапії
     Катерині Анатоліївні
	Худобі Володимиру Володимировичу	доцента кафедри туризму

	Львівський інститут економіки і туризму
	Вівчарук Ользі Миколаївні	доцента кафедри харчових технологій і ресторанної 
		справи
	Подвірній Христині Євгенівні	доцента кафедри міжнародної економіки та 
	інвестиційної діяльності
	Стручок Наталії Миколаївні	доцента кафедри міжнародної економіки та 
	інвестиційної діяльності

	Львівський національний аграрний університет
	Грещук Галині Ігорівні	доцента кафедри права
	Коробці Сергію Васильовичу	доцента кафедри енергетики
	Кригулю Роману Євгеновичу	доцента кафедри енергетики
	Лазаревій Марині Леонідівні	доцента кафедри гуманітарної освіти

	Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
	Вовку Володимиру Юрійовичу	доцента кафедри хірургічної стоматології та 
		щелепно-лицевої хірургії
	Гриньоху Володимиру Олексійовичу	доцента кафедри стоматології дитячого віку
	Жуковському Володимиру 	доцента кафедри медицини катастроф та військової
	Степановичу	медицини
	Костю Андрію Степановичу	доцента кафедри клінічної лабораторної діагностики
	Маланчук Оксані Михайлівні	доцента кафедри біофізики
	Мартьяновій Ользі Ігорівні	доцента кафедри клінічної лабораторної діагностики
	Насадюк Христині Мирославівні	доцента кафедри біологічної хімії
	Плевачук Оксані Юріївні	доцента кафедри психіатрії, психології та сексології
	Садляк Оксані Володимирівні	доцента кафедри патологічної фізіології

	Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій 
	імені С. З. Гжицького
	Камрацькій Олесі Іванівні	доцента кафедри нормальної та патологічної фізіології
	Пундяку Тарасу Олеговичу	доцента кафедри епізоотології

	Львівський національний університет імені Івана Франка
	Голинському Юрію Олеговичу	доцента кафедри державних та місцевих фінансів
	Мацкевичу Андрію Романовичу	доцента кафедри сходознавства
	Підкові Ігорю Зеновійовичу	доцента кафедри новітньої історії України
	Рожак Наталії Володимирівні	доцента кафедри іноземних мов 
	Семеряк Ірині Зіновіївні	доцента кафедри іноземних мов

	Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного
	Людовик Тетяні Вікторівні	доцента кафедри фізичного виховання, спеціальної 
		фізичної підготовки і спорту

	Національний університет "Львівська політехніка"
	Гайванович Наталії Василівні	доцента кафедри маркетингу і логістики
	Галаджун Зоряні Володимирівні	доцента кафедри журналістики та засобів масової 
		комунікації
	Гурей Тетяні Андріївні	доцента кафедри транспортних технологій
	Гурею Володимиру Ігоровичу	доцента кафедри механіки та автоматизації 
	машинобудування
	Дмитріву Ігорю Васильовичу	доцента кафедри експлуатації та ремонту 
	автомобільної техніки
	Коваленко Тетяні Павлівні	доцента кафедри теплоенергетики, теплових та атомних
		електричних станцій
	Корендію Віталію Михайловичу	доцента кафедри механіки та автоматизації 
	машинобудування
	Кузнецовій Марті Ярославівні	доцента кафедри теплоенергетики, теплових та атомних 
		електричних станцій
	Лащик Ірині Ігорівні	доцента кафедри фінансів
	Любінському Богдану Богдановичу	доцента кафедри прикладної математики
	Любомудровій Надії Петрівні	доцента кафедри менеджменту персоналу та
	адміністрування
	Остапенку Леоніду Олексійовичу	доцента кафедри цивільного права та процесу
	Похильченко Олені Анатоліївні	доцента кафедри маркетингу і логістики
	Семенюку Миколі Борисовичу	доцента кафедри електромехатроніки та 
	комп'ютеризованих електромеханічних систем

	Українська академія друкарства
	Терницькому Сергію Вікторовичу	доцента кафедри комп'ютеризованих комплексів 
		поліграфічного та пакувального виробництв

Миколаївська область
	Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
	Жуковій Олені Юріївні			   доцента кафедри економіки та організації виробництва
	Моргуну Сергію Олександровичу	доцента кафедри інженерної механіки та технології 
		машинобудування
Одеська область
	Державний заклад "Південноукраїнський національний педагогічний 
	університет імені К. Д. Ушинського"
	Боднар Лілії Василівні	доцента кафедри інноваційних технологій та 
	методики навчання природничих дисциплін

	Ізмаїльський державний гуманітарний університет
	Букатовій Оксані Михайлівні	доцента кафедри технологічної і професійної освіти та 
		загальнотехнічних дисциплін

	Міжнародний гуманітарний університет
	Качурінер Вікторії Львівні	доцента кафедри конституційного права та 
	державного управління
	Уваровій Тетяні Іванівні	доцента кафедри мистецтвознавства та 
	загальногуманітарних дисциплін

	Національний університет "Одеська морська академія"
	Желяскову Василю Яковичу	доцента кафедри гуманітарних дисциплін
	Кириловій Ользі Іванівні	доцента кафедри вищої математики
	Ковбану Андрію Володимировичу	доцента кафедри цивільного і трудового права
	Маслову Ігорю Захаровичу	доцента кафедри суднових енергетичних установок та 
		систем

	Одеська державна академія будівництва та архітектури
	Білгородській Олені Євгеніївні	доцента кафедри рисунка, живопису та архітектурної 
		графіки

	Одеська національна академія харчових технологій
	Марковій Тетяні Дмитрівні	доцента кафедри обліку та аудиту
	Ольшевській Ользі Володимирівні	доцента кафедри інформаційних технологій та 
		кібербезпеки
	Попель Оксані Василівні	доцента кафедри іноземних мов
	Селівановій Аллі Віталіївні	доцента кафедри інформаційних технологій та 
		кібербезпеки
	Соколовій Наталії Юріївні	доцента кафедри технології хліба, кондитерських, 
		макаронних виробів і харчоконцентратів
	
    Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової
	Казначеєвій Тетяні Олександрівні	доцента кафедри загального та спеціалізованого 
		фортепіано

	Одеський національний економічний університет
	Волковій Оксані Георгіївні	доцента кафедри фінансів
	Коцюрубенко Ганні Миколаївні	доцента кафедри фінансів
	Мартинюк Ірині Василівні	доцента кафедри фінансів
	Онищенко Юлії Ігорівні	доцента кафедри банківської справи
	Шараг Олені Сергіївні	доцента кафедри загальної економічної теорії та 
		економічної політики

	Одеський національний політехнічний університет
	Кандєєвій Вірі Валеріївні	доцента кафедри теплових електричних 
	станцій та енергозберігаючих технологій
	Мамонтенко Наталії Сергіївні	доцента кафедри менеджменту зовнішньоекономічної 
		та інноваційної діяльності
	Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
	Баріновій Ліні Яківні	доцента кафедри диференціальної і спеціальної 
		психології
Полтавська область
	Вищий навчальний заклад Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі"
	Іванніковій Марині Миколаївні	доцента кафедри маркетингу
	Лозовій Оксані Василівні	доцента кафедри менеджменту

	Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
	Онищенко Оксані Володимирівні	доцента кафедри обліку і фінансів

	Полтавська державна аграрна академія
	Вараксіній Олені Вікторівні	доцента кафедри менеджменту
	Вороніній Вікторії Леонідівні	доцента кафедри менеджменту
	Мороз Світлані Едуардівні	доцента кафедри підприємництва і права
	Яснолоб Ілоні Олександрівні	доцента кафедри підприємництва і права

	Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
     Маслій Олександрі Анатоліївні         доцента кафедри фінансів і банківської справи

	Українська медична стоматологічна академія
	Доброскок Віталіні Олексіївні	доцента кафедри дитячої хірургічної стоматології з 
		пропедевтикою хірургічної стоматології
	Фастовець Марині Миколаївні	доцента кафедри педіатрії з пропедевтикою та 
		неонатологією

Рівненська область
	Національний університет водного господарства та природокористування
	Довбенко Тетяні Олександрівні	доцента кафедри охорони праці та безпеки 
	життєдіяльності
	Жуковській Наталії Анатоліївні	доцента кафедри прикладної математики
	Примачок Людмилі Леонтіївні	доцента кафедри здоров'я людини і фізичної реабілітації
	Рейнській Вікторії Борисівні	доцента кафедри обчислювальної техніки

	Національний університет "Острозька академія"
	Галецькій Тетяні Іванівні	доцента кафедри економічної теорії, менеджменту і 
		маркетингу
	Топішко Наталії Петрівні	доцента кафедри економічної теорії, менеджменту і 
		маркетингу

	Приватний вищий навчальний заклад "Міжнародний економіко-гуманітарний університет 
	імені академіка Степана Дем'янчука"
	Басюк Тетяні Олександрівні	доцента кафедри географії і туризму
	Боровику Андрію Володимировичу	доцента кафедри кримінального права і правосуддя
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