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Рішення вчених рад закладів вищої освіти
про присвоєння вченого звання доцента (за списком)

Вінницька область
	Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
	Громову Євгену Володимировичу	доцента кафедри педагогіки і професійної освіти

	Вінницький національний аграрний університет
	Панциревій Ганні Віталіївні	доцента кафедри лісового, садово-паркового 
		господарства, садівництва та виноградарства
	Руткевичу Володимиру Степановичу	доцента кафедри машин та обладнання 
	сільськогосподарського виробництва

	Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова
	Бондарчук Ганні Олегівні	доцента кафедри патологічної анатомії, судової 
		медицини та права
	Вакар Тетяні Володимирівні	доцента кафедри філософії та суспільних наук
	Величкович Марині Михайлівні	доцента кафедри внутрішньої медицини
	Калашнік Наталії Василівні	доцента кафедри українознавства
	Керничному Віталію Володимировичу	доцента кафедри хірургії з курсом стоматології
	Кириченку Юрію Васильовичу	доцента кафедри фізичного виховання та ЛФК
	Колошко Олені Миколаївні	доцента кафедри біологічної та загальної хімії
	Нюшко Тетяні Юріївні	доцента кафедри внутрішньої медицини
	Обертинській Оксані Григорівні	доцента кафедри пропедевтики внутрішньої медицини
	Олійник Ірині Василівні	доцента кафедри соціальної медицини та організації 
		охорони здоров'я
	Осадчук Неонілі Іванівні	доцента кафедри мікробіології
	Свістільніку Руслану Вікторовичу	доцента кафедри неврології та нейрохірургії
	Серпак Наталі Федорівні	доцента кафедри біологічної фізики, медичної 
		апаратури та інформатики
	Трофіменко Юлії Юріївні	доцента кафедри мікробіології

	Вінницький національний технічний університет
	Михалевському Дмитру Валерійовичу	доцента кафедри телекомунікаційних систем та 
		телебачення

Волинська область
	Волинський національний університет імені Лесі Українки
	Журавльовій Олені Вікторівні	доцента кафедри загальної і соціальної психології та 
		соціології
	Магдисюк Людмилі Іванівні	доцента кафедри практичної та клінічної психології
	Марачу Олександру Миколайовичу	доцента кафедри історії, теорії мистецтв та 
		виконавства
	Онищук Оксані Олександрівні	доцента кафедри хімії та технологій
	Панасюк Світлані Леонідівні	доцента кафедри історії, теорії мистецтв та виконавства

	Луцький національний технічний університет
	Громик Оксані Миколаївні	доцента кафедри туризму та готельно-ресторанної 
		справи

Дніпропетровська область
	Державний вищий навчальний заклад "Придніпровська державна академія 
	будівництва та архітектури"
	Берлову Олександру Вікторовичу	доцента кафедри безпеки життєдіяльності
	Дахну Олегу Олександровичу	доцента кафедри будівельних і дорожніх машин
	Кислиці Ліні Вікторівні	доцента кафедри технології будівельного виробництва
	Сологубовій Світлані Вікторівні	доцента кафедри фізичного виховання та спорту
	Ткач Таїсії Вячеславівні	доцента кафедри планування і організації виробництва

	Державний заклад "Дніпропетровська медична академія 
	Міністерства охорони здоров'я України"
	Гайдук Тамарі Андріївні	доцента кафедри інфекційних хвороб
	Магрламовій Каміллі Газанфарівні	доцента кафедри мовної підготовки
	Нікуліній Анні Олексіївні	доцента кафедри педіатрії та медичної генетики
	Потаповій Тетяні Миколаївні	доцента кафедри загальної та клінічної фармації

	Дніпровський державний аграрно-економічний університет
	Оріщук Оксані Сергіївні	доцента кафедри технології переробки продукції 
		тваринництва
	Юрченко Наталії Іванівні	доцента кафедри маркетингу 

	Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
	Русаковій Тетяні Іванівні	доцента кафедри безпеки життєдіяльності

	Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
	Обушенко Наталії Миколаївні	доцента кафедри цивільно-правових дисциплін

	Криворізький державний педагогічний університет
	Армаш Тетяні Сергіївні	доцента кафедри математики та методики її навчання	Ейвас Ларисі Феліксівні	доцента кафедри декоративно-прикладного мистецтва 
		та дизайну
	Семеновій Ользі Олександрівні	доцента кафедри англійської мови з методикою 
		викладання

	Національна металургійна академія України
	Перчун Галині Іванівні	доцента кафедри термічної обробки металів

	Університет митної справи та фінансів
	Головійчук Ірині Миколаївні	доцента кафедри фізичного виховання та спеціальної 
		підготовки
	Пасічнику Тарасу Олеговичу	доцента кафедри менеджменту зовнішньоекономічної 
		діяльності
	Разіньковій Мілі Юріївні	доцента кафедри міжнародних економічних відносин, 
		регіональних студій та туризму
	Ятчук Ользі Михайлівні	доцента кафедри психології та журналістики

Донецька область
Державний вищий навчальний заклад "Донбаський державний педагогічний університет"
	Котову Володимиру Григоровичу	доцента кафедри музики і хореографії
	Курінному Яну Віталійовичу		доцента кафедри дошкільної освіти та соціальної роботи
	Пучкову Ігорю Руслановичу	доцента кафедри природничо-математичних дисциплін 
		та інформатики в початковій освіті
	Ступак Оксані Юріївні	доцента кафедри менеджменту
	Хващевській Ользі Олександрівні	доцента кафедри теорії і практики початкової освіти

	Державний вищий навчальний заклад "Донецький національний технічний університет"	Андрєєвій Антоніні Валеріївні	   доцента кафедри охорони праці
	Пархоменко Марині Миколаївні	доцента кафедри історії та права

	Державний вищий навчальний заклад "Приазовський державний технічний університет"
	Білоус-Сергєєвій Світлані 	доцента кафедри економічної теорії та підприємництва
	Олександрівні	
	Добіній Тетяні Геннадіївні	доцента кафедри соціології та соціальної роботи

	Донбаська державна машинобудівна академія
	Ісіковій Наталії Павлівні	доцента кафедри інтелектуальних систем прийняття 
		рішень

	Донецький національний медичний університет
	Богдановій Тетяні Леонідівні	доцента кафедри медичної фізики та інформаційних 
		технологій
	Гюльмамедовій Медине Фермановні	доцента кафедри внутрішньої медицини
	Жарікову Станіславу Олеговичу	доцента кафедри хірургії, ендоскопії, оториноларингології, реконструктивно-відновлювальної 
	хірургії та променевої діагностики
	Кліманському Руслану Петровичу	доцента кафедри хірургії, ендоскопії, 
	оториноларингології, реконструктивно-відновлювальної 
	хірургії та променевої діагностики
	Конюшевській Аллі Анатоліївні	доцента кафедри педіатрії, неонатології та дитячих 
		інфекцій
	Левченко Оксані Олександрівні	доцента кафедри української та російської мови
	Пастернаку Дмитру Вікторовичу	доцента кафедри травматології, ортопедії та 
		військово-польової хірургії
	Петренко Оксані Василівні	доцента кафедри мовних та гуманітарних дисциплін
	Самойленко Олені Валентинівні	доцента кафедри мовних та гуманітарних дисциплін
	Супруну Олександру Олександровичу	доцента кафедри внутрішньої медицини

	Донецький національний університет імені Василя Стуса
	Гоцуляку Юрію Вікторовичу	доцента кафедри теорії та історії держави і права та 
		адміністративного права
	Лимар Валерії Валеріївні	доцента кафедри міжнародних економічних відносин	Радіо Сергію Вікторовичу	доцента кафедри неорганічної, органічної та аналітичної 
		хімії
	Шлапак Оксані Анатоліївні	доцента кафедри міжнародних економічних відносин

	Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
	Колган Тетяні Володимирівні	доцента кафедри управління та адміністрування

	Донецький юридичний інститут
	Загородній Наталі В'ячеславівні	доцента кафедри юридичних дисциплін
	Зубченко Людмилі Вікторівні	доцента кафедри бойової та спеціальної фізичної 
		підготовки
	Пересаді Ользі Михайлівні	доцента кафедри юридичних дисциплін
	Роженко Олександрі Вікторівні	доцента кафедри господарсько-правових дисциплін
	Северіновій Олександрі Борисівні	доцента кафедри юридичних дисциплін

Житомирська область
	Державний університет "Житомирська політехніка"
	Виговському Володимиру	доцента кафедри менеджменту і підприємництва
	Георгійовичу 
	Леган Ірині Миколаївні	доцента кафедри економічної безпеки, публічного 
		управління та адміністрування
	Мельник Тетяні Юріївні	доцента кафедри цифрової економіки та міжнародних 
		економічних відносин
	Мельнику Олександру Леонідовичу	доцента кафедри галузевого машинобудування
	Ноніку Валерію Вікторовичу	доцента кафедри права та правоохоронної діяльності

	Житомирський державний університет імені Івана Франка
	Бойчук Ірині Дмитрівні	доцента кафедри хімії

	Поліський національний університет
	Кравець Ірині Вікторівні	доцента кафедри економічної теорії, інтелектуальної 
		власності та публічного управління
	Кубрак Сніжані Василівні	доцента кафедри іноземних мов
	Лесь Анастасії Володимирівні	доцента кафедри екологічної безпеки та економіки 
		природокористування
     Ращенко Анастасії Вікторівні          доцента кафедри екологічної безпеки та економіки 
                                                природокористування
	Хант Галині Олександрівні	доцента кафедри іноземних мов

Закарпатська область
	Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний 
	університет"
	Білищук Любові Миколаївні	доцента кафедри дитячої стоматології
	Малець Наталії Богданівні	доцента кафедри громадського здоров'я і гуманітарних 
		дисциплін
	Марчук Ларисі Миколаївні	доцента кафедри загальної педагогіки та педагогіки 
		вищої школи
	Ревуцькій Ірині Емілівні	доцента кафедри цивільного права та процесу
	Сабовчик Антоніні Іванівні	доцента кафедри цивільного права та процесу
	Фізеру Максиму Михайловичу	доцента кафедри органічної хімії

	Мукачівський державний університет
	Королович Оксані Омелянівні	доцента кафедри обліку і оподаткування та маркетингу

Запорізька область
	Запорізький державний медичний університет
	Макарчуку Олександру Іванович	доцента кафедри дерматовенерології та косметології з 
		курсом дерматовенерології і естетичної медицини
	Перцову Івану Володимировичу	доцента кафедри госпітальної хірургії
	Полковнікову Олексію Юрійовичу	доцента кафедри медицини катастроф, військової 
		медицини та нейрохірургії
	Соколовській Ірині Анатоліївні	доцента кафедри загальної гігієни та екології
	Федосєєвій Ользі Віталіївні	доцента кафедри гістології, цитології та ембріології

	Запорізький національний університет
	Булаху Сергію Михайловичу	доцента кафедри фізичної культури і спорту

	Комунальний заклад вищої освіти "Хортицька національна навчально-реабілітаційна 
	академія" Запорізької обласної ради
	Бредіхіній Юлії Леонідівні	доцента кафедри садово-паркового господарства
     Кирбят'єву Олегу Олександровичу     доцента кафедри соціально-гуманітарних дисциплін
	Олененко Анні Геннадіївні	доцента кафедри соціально-гуманітарних дисциплін
	Сілявіній Юлії Сергіївні	доцента кафедри соціально-гуманітарних дисциплін

	Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
	Чорній Вікторії Володимирівні	доцента кафедри початкової освіти

	Національний університет "Запорізька політехніка"
	Дударьову Віталію Валентиновичу	доцента кафедри соціальної роботи та психології
	Євсєєвій Наталії Олексіївні	доцента кафедри двигунів внутрішнього згорання
	Капустяну Олексію Євгеновичу	доцента кафедри обладнання та технології зварювального виробництва
	Щербині Андрію Васильовичу	доцента кафедри автомобілів
	Щербині Сергію Степановичу	доцента кафедри соціальної роботи та психології

	Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
	Білоусовій Зої Володимирівні	доцента кафедри рослинництва
	Грицаєнку Миколі Ігоровичу	доцента кафедри підприємництва, торгівлі та біржової 
		діяльності
	Пащенко Юлії Петрівні	доцента кафедри плодоовочівництва, виноградарства та 
		біохімії
	Симоненко Світлані Вікторівні	доцента кафедри іноземних мов

Івано-Франківська область
	Державний вищий навчальний заклад "Прикарпатський національний університет
	імені Василя Стефаника"
	Бардашевській Ярославі Миколаївні	доцента кафедри методики музичного виховання та 
		диригування
	Івасюку Івану Ярославовичу	доцента кафедри математичного і функціонального 
		аналізу
	Казимирів Христині Тарасівні	доцента кафедри методики музичного виховання та 
		диригування
	Карпюк Юлії Ярославівні	доцента кафедри загальної та клінічної психології
	Кравець Надії Степанівні	доцента кафедри теорії та методики дошкільної і 
		спеціальної освіти
     Кузишин Ользі Василівні              доцента кафедри хімії середовища та хімічної освіти
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	Дорикевич Катерині Іванівні	доцента кафедри організації і економіки фармації
	Зімбі Олені Олександрівні	доцента кафедри внутрішньої медицини
	Копчак Лесі Миколаївні	доцента кафедри сімейної медицини
	Кушинській Марії Євгенівні	доцента кафедри медичної біології, паразитології та 
		генетики
	Мальській Андріані Андріївні	доцента кафедри пропедевтики педіатрії та медичної 
		генетики
	Мацюрі Оксані Іванівні	доцента кафедри педіатрії
	Машкаринець Олені Орестівні	доцента кафедри ортодонтії
	Місюрі Анжелі Григорівні	доцента кафедри акушерства, гінекології та 
	перинатології
	Підвальній Уляні Євгенівні	доцента кафедри нормальної анатомії
	Рачкевич Олені Станіславівні	доцента кафедри акушерства та гінекології
	Сороківському Михайлу Степановичу	доцента кафедри променевої діагностики
	Тимчук Ірині Василівні	доцента кафедри мікробіології
	Трояновській Ользі Орестівні	доцента кафедри педіатрії
	Фартушок Тетяні Володимирівні	доцента кафедри акушерства та гінекології
	Чернязі-Ройко Уляні Петрівні	доцента кафедри променевої діагностики
	Шурпяку Сергію Олександровичу	доцента кафедри акушерства, гінекології та 
	перинатології

	Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій 
	імені С. З. Гжицького
	Віщур Вікторії Ярославівні	доцента кафедри екології
	Литвин Надії Антонівні	доцента кафедри екології
	Максиму Володимиру Любомировичу	доцента кафедри економіки підприємства, інновацій та 
		дорадництва в АПК
	Сливці Ірині Миколаївні	доцента кафедри технології молока і молочних 
		продуктів

	Львівський національний університет імені Івана Франка
	Козій Ірині Ярославівні	доцента кафедри інформаційних систем
	Лозинській Світлані Вікторівні	доцента кафедри початкової та дошкільної освіти
	Сипко Богдані Володимирівні	доцента кафедри нової та новітньої історії зарубіжних 
		країн
	Ферт Ользі Григорівні	доцента кафедри спеціальної освіти та соціальної роботи
	Ярмолі Галині Петрівні	доцента кафедри обчислювальної математики

	Львівський торговельно-економічний університет
	Демчук Наталії Михайлівні	доцента кафедри іноземних мов
	Топорницькій Марії Ярославівні	доцента кафедри туризму та готельно-ресторанної 
		справи
	Чік Марії Юріївні	доцента кафедри бухгалтерського обліку

	Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного
	Андріяновій Ользі Ярославівні	доцента кафедри гуманітарних наук
	Залипці Василю Дарійовичу	доцента кафедри автомобілів та автомобільного 
		господарства
	Звонку Андрію Андрійовичу	доцента кафедри ракетно-артилерійського озброєння
	Капінусу Олександру Сергійовичу	доцента кафедри морально-психологічного 
	забезпечення діяльності військ
	Петрученко Оксані Степанівні	доцента кафедри інженерної механіки (озброєння та 
		техніки інженерних військ)
	Смичку Василю Дмитровичу	доцента кафедри електромеханіки та електроніки
	Щербі Андрію Анатолійовичу	доцента кафедри комплексів та приладів артилерійської 
		розвідки

	Національний університет "Львівська політехніка"
	Бортніковій Мар'яні Григорівні	доцента кафедри зовнішньоекономічної та митної 
		діяльності
	Гарматій Ользі Василівні	доцента кафедри журналістики та засобів масової 
		комунікації
	Ковалю Ігорю Мирославовичу	доцента кафедри теорії, історії та філософії  права
	Коваль Марії Мирославівні	доцента кафедри кримінального права і процесу
	Кропивницькій Тетяні Павлівні	доцента кафедри будівельного виробництва
	Лук'яновій Галині Юріївні	доцента кафедри адміністративного та інформаційного
		права
	Лучко Галині Йосипівні	доцента кафедри технологій управління
	Мельниковій Наталії Іванівні	доцента кафедри систем штучного інтелекту
	Пенцаку Андрію Ярославовичу	доцента кафедри будівельного виробництва
	Стеців Ірині Семенівні	доцента кафедри економіки підприємства та
	інвестицій
	Шишковському Сергію Вікторовичу	доцента кафедри технологій управління

Миколаївська область
	Чорноморський національний університет імені Петра Могили
     Васильєву Андрію Анатолійовичу     доцента кафедри фінансів і кредиту
	Смирновій Світлані Михайлівні	доцента кафедри управління земельними ресурсами
	Файчук Олені Леонідівні	доцента кафедри соціальної роботи, управління і 
		педагогіки
	Шмальку Олександру Олександровичу	доцента кафедри фармації, фармакології, медичної, 
		біоорганічної та біологічної хімії

Одеська область
	Військова академія (м. Одеса)
	Букаросу Андрію Юрійовичу	доцента кафедри електротехніки та систем 
	ракетно-артилерійського озброєння
	Лісніченку Юрію Михайловичу	доцента кафедри тактики та загальновійськових 
		дисциплін

	Державний заклад "Південноукраїнський національний педагогічний університет 
	імені К. Д. Ушинського"
	Клюєвій Сніжані Дмитрівні	доцента кафедри музичного мистецтва і хореографії
	Новській Олені Рудольфівні	доцента кафедри музично-інструментальної підготовки
	Погореловій Олені Олександрівні	доцента кафедри гімнастики та спортивних єдиноборств

	Міжнародний гуманітарний університет
	Зеркіній Оксані Олександрівні	доцента кафедри економіки і міжнародних економічних 
		відносин
	Малиновському Володимиру 	доцента кафедри загальної та клінічної фармакології
	Олександровичу	
	Райчевій Ларисі Іванівні	доцента кафедри економіки і міжнародних економічних 
		відносин
	Шинкаренко Ларисі Василівні	доцента кафедри менеджменту

	Національний університет "Одеська морська академія"
	Биковець Наталі Петрівні	доцента кафедри загальнонаукових дисциплін

	Одеська державна академія будівництва та архітектури
	Ковальовій Галині Володимирівні	доцента кафедри вищої математики
	Лазарєвій Діні Василівні	доцента кафедри інформаційних технологій та 
		прикладної математики
	Пандас Анастасії Валеріївні	доцента кафедри економіки та підприємництва

	Одеська національна академія харчових технологій
	Васьковській Катерині Олександрівні	доцента кафедри обліку та аудиту
	Охотській Марії Ігорівні	доцента кафедри біохімії, мікробіології та фізіології 
		харчування

	Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової
	Соколовій Аллі Вікторівні	доцента кафедри теоретичної та прикладної 
	культурології
	Хіль Олені Михайлівні	доцента кафедри спеціального фортепіано
	Одеський державний аграрний університет
	Булишевій Дар'ї Володимирівні	доцента кафедри геодезії та природокористування

	Одеський державний екологічний університет
	Сєрзі Інзі Миколаївні	доцента кафедри вищої та прикладної математики

	Одеський державний університет внутрішніх справ
	Томіній Вікторії Юріївні	доцента кафедри адміністративного права та
	адміністративного процесу

	Одеський національний економічний університет
	Гайдуковичу Дмитру Станіславовичу	доцента кафедри банківської справи
	Ухановій Інні Олегівні	доцента кафедри міжнародних економічних відносин
	Шелудьку Сергію Андрійовичу	доцента кафедри банківської справи

	Одеський національний медичний університет
	Герасимовій Ілоні Василівні	доцента кафедри терапевтичної стоматології
	Загородній Людмилі Іванівні	доцента кафедри професійної патології та 
	функціональної діагностики
	Кузьменко Інні Анатоліївні	доцента кафедри загальної та клінічної патологічної 
		фізіології
	Ляшенку Дмитру Миколайовичу	доцента кафедри філософії та біоетики
	Михайленку Володимиру Леонідовичу	доцента кафедри реабілітаційної медицини
	Терзі Олені Олександрівні	доцента кафедри філософії та біоетики
	Яміловій Тетяні Миколаївні	доцента кафедри професійної патології та 
	функціональної діагностики

	Одеський національний морський університет
	Дрожжину Олексію Леонідовичу	доцента кафедри експлуатації флоту і технології 
		морських перевезень

	Одеський національний політехнічний університет
	Соколову Артему Вікторовичу	доцента кафедри кібербезпеки і програмного 
		забезпечення
	Шацковій Любові Потапівні	доцента кафедри обліку, аналізу і аудиту

	Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
	Григораш Вікторії Сергіївні	доцента кафедри іноземних мов
	Любецькій Вікторії Валеріївні	доцента кафедри мовної та загальногуманітарної 
		підготовки іноземців
	Матюк Тетяні Володимирівні	доцента кафедри економіки та підприємництва
	Пилипюк Катерині Миколаївні	доцента кафедри німецької філології

Полтавська область
	Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка"
	Болотніковій Аллі Петрівні	доцента кафедри загального мовознавства та 
		іноземних 	мов
	Денисовець Ірині Вікторівні	доцента кафедри українознавства, культури та 
		документознавства

	Полтавська державна аграрна академія
	Волковій Нелі Василівні	доцента кафедри економіки та міжнародних 
	економічних відносин
	Дуднику Володимиру Васильовичу	доцента кафедри безпеки життєдіяльності
	Загребельній Ірині Леонідівні	доцента кафедри економіки та міжнародних 
	економічних відносин
	Звенігородській Тамілі Владиславівні	доцента кафедри хірургії та акушерства
	Іщейкіну Тимуру Євгеновичу	доцента кафедри менеджменту
	Ліпському Роману Вікторовичу	доцента кафедри бухгалтерського обліку та 
	економічного контролю
	Мельничуку Віталію Васильовичу	доцента кафедри паразитології та ветеринарно- 
		санітарної експертизи
	Михайлютенко Світлані Миколаївні	доцента кафедри паразитології та ветеринарно- 
		санітарної експертизи
	Нездойминозі Олені Євгеніївні	доцента кафедри бухгалтерського обліку та 
	економічного контролю
     Прийдак Тетяні Борисівні	доцента кафедри бухгалтерського обліку та 
	економічного контролю
	Яловезі Людмилі Василівні	доцента кафедри бухгалтерського обліку та 
	економічного контролю

	Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
	Бороденко Олені Анатоліївні	доцента кафедри історії України
	Даниско Оксані Володимирівні	доцента кафедри теорії й методики фізичного виховання, 
		адаптивної та масової фізичної культури
	Дмитрієнко Оксані Олексіївні	доцента кафедри математичного аналізу та інформатики
	Донцю Олександру Володимировичу	доцента кафедри медико-біологічних дисциплін і 
		фізичного виховання
	Клименко Юлії Олександрівні	доцента кафедри психології
	Криворучко Аліні Валеріївні	доцента кафедри хімії та методики викладання хімії
	Новописьменному Сергію 	доцента кафедри біології та основ здоров'я людини
	Анатолійовичу	
	Реві Марині Митрофанівні	доцента кафедри психології
	Шевчук Вікторії Валентинівні	доцента кафедри психології

Рівненська область
	Національний університет водного господарства та природокористування
	Васильчуку Олександру Юрійовичу	доцента кафедри розробки родовищ та видобування 
		корисних копалин
	Зощук Наталії Володимирівні	доцента кафедри іноземних мов
	Купчик Ларисі Євгенівні	доцента кафедри іноземних мов
	Літвінчук Альоні Теофанівні	доцента кафедри іноземних мов
	Мартинюк Галині Федорівні	доцента кафедри державного управління, 
	документознавства та інформаційної діяльності
	Мельничук Юлії Іванівні	доцента кафедри спеціальних юридичних дисциплін

	Приватний вищий навчальний заклад "Міжнародний економіко-гуманітарний 
	університет імені академіка Степана Дем'янчука"
	Будз Ірині Федорівні	доцента кафедри романо-германської філології

	Рівненський державний гуманітарний університет
     Галатюку Михайлу Юрійовичу         доцента кафедри педагогіки, освітнього менеджменту 
                                                та соціальної роботи
	Гриценюку Роману Анатолійовичу	доцента кафедри хореографії
	Лук'яник Людмилі Василівні	доцента кафедри теорії і методик початкової освіти
	Михальчуку Роману Юрійовичу	доцента кафедри всесвітньої історії
	
	Найді Руслані Григорівні	доцента кафедри педагогіки і психології (дошкільної і 
		корекційної)
	Пашніній Анні Олександрівні	доцента кафедри менеджменту
	Поляк Катерині Юріївні	доцента кафедри менеджменту
	Сінчук Алесі Михайлівні	доцента кафедри інформатики та прикладної
	математики
	Стельмашук Жанні Григорівні	доцента кафедри теорії і методики виховання
	Чалій Людмилі Володимирівні	доцента кафедри теорії і практики фізичної культури і 
		спорту

	Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
	Данильчук Віталіні Романівні	доцента кафедри суспільно-гуманітарної освіти

Сумська область
	Комунальний заклад Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
	Єфремовій Галині Леонідівні	доцента кафедри педагогіки, спеціальної освіти та 
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	Лукаш Світлані Миколаївні	доцента кафедри публічного управління та 
	адміністрування
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	Квасніцькій Оксані Степанівні	доцента кафедри внутрішньої медицини
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	Нахаєвій Ярині Михайлівні	доцента кафедри іноземних мов
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	Боярчуку Артему Володимировичу	доцента кафедри комп'ютерних систем, мереж і 
		кібербезпеки
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	Ілляшенку Олегу Олександровичу	доцента кафедри комп'ютерних систем, мереж і 
		кібербезпеки
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     Сидоренко Анні Сергіївні	доцента кафедри конституційного, адміністративного, 
		екологічного та трудового права
	Таш'яну Роману Івановичу	доцента кафедри цивільного права
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	економічних відносин
	Мещерякову Володимиру 	доцента кафедри прикладної економіки і міжнародних	Євгенійовичу	економічних відносин
	Остапенку Роману Миколайовичу	доцента кафедри статистики і економічного аналізу
	Сєвідову Володимиру Петровичу	доцента кафедри плодоовочівництва і зберігання
	Сисоєвій Світлані Ігорівні	доцента кафедри інформаційних технологій, консалтингу і туризму
	Скоромній Олені Юріївні	доцента кафедри фінансів
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		екології та безпеки життєдіяльності
	Бровко Ользі Іванівні	доцента кафедри статистики і економічного 
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	Вагановій Ірині Михайлівні	доцента кафедри правового регулювання економіки
	Дериховській Вікторії Ігорівні	доцента кафедри статистики і економічного 
	прогнозування
	Доброскок Юлії Борисівні	доцента кафедри міжнародної економіки та 
		менеджменту зовнішньоекономічної діяльності
	Дубцовій Ользі Вячеславівні	доцента кафедри педагогіки, іноземної філології та 
		перекладу
	Козубовій Наталії Вікторівні	доцента кафедри туризму
	Корольову Роману Володимировичу	доцента кафедри кібербезпеки та інформаційних 
		технологій
	Кравченко Ганні Юріївні	доцента кафедри педагогіки, іноземної філології та 
		перекладу
	Мілевському Станіславу Валерійовичу	доцента кафедри кібербезпеки та інформаційних 
		технологій
	Пастушенку Андрію Олександровичу	доцента кафедри міжнародного бізнесу та 
	економічного аналізу
     Петренко Вікторії Олександрівні	доцента кафедри педагогіки, іноземної	філології та 
	перекладу
	Погасію Сергію Сергійовичу	доцента кафедри кібербезпеки та інформаційних 
		технологій
	Самсоненко Наталії Ігорівні	доцента кафедри педагогіки, іноземної філології та 
		перекладу
	Силенко Наталії Миколаївні	доцента кафедри правового регулювання економіки

	Харківський національний медичний університет
	Бабай Оксані Миколаївні	доцента кафедри стоматології дитячого віку та 
		імплантології
	Бірюковій Марині Костянтинівні	доцента кафедри педіатрії
	Бойченко Альоні Дмитрівні	доцента кафедри педіатрії та неонатології
	Вдовіченку Вячеславу Юрійовичу	доцента кафедри клінічної анатомії та оперативної 
		хірургії
	Герасимчук Ніні Миколаївні	доцента кафедри пропедевтики внутрішньої медицини, 
		основ біоетики та біобезпеки
	Гордійчук Дар'ї Олександрівні	доцента кафедри анатомії людини
	Карнаух Олені В'ячеславівні	доцента кафедри стоматології дитячого віку та 
		імплантології
	Каук Оксані Іванівні	доцента кафедри неврології
	Кондратовій Ірині Юріївні	доцента кафедри педіатрії та неонатології
	Логвіновій Ользі Леонідівні	доцента кафедри педіатрії та неонатології
	Сенаторовій Анастасії Валеріївні	доцента кафедри пропедевтики педіатрії
	Ткаченку Антону Сергійовичу	доцента кафедри біологічної хімії

	Харківський національний педагогічний університет імені Г. C. Сковороди
	Зеленьку Олександру Олеговичу	доцента кафедри економічної теорії
	Купіній Ірині Олександрівні	доцента кафедри теорії і методики викладання 
		філологічних дисциплін у дошкільній, початковій і 
		спеціальній освіті
	Подгурській Інні Олександрівні	доцента кафедри практики англійського усного та 
		писемного мовлення
	Портян Марині Олександрівні	доцента кафедри теорії і технологій 
	дошкільної освіти та мистецьких дисциплін
     Таньку Андрію Валерійовичу          доцента кафедри суспільно-правових дисциплін і 
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	Холодняк Олені Василівні	доцента кафедри англійської мови

	Харківський національний технічний університет сільського господарства 
	імені Петра Василенка
	Анісімовій Ользі Вікторівні	доцента кафедри економіки та маркетингу
	Дуюновій Тетяні Василівні	доцента кафедри безпеки життєдіяльності та права
	Клочко Оксані Юріївні	доцента кафедри технології матеріалів
	Левкіну Дмитру Артуровичу	доцента кафедри вищої математики
	Романюк Ірині Анатоліївні	доцента кафедри маркетингу та медіакомунікацій
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		менеджменту

Чернігівська область
	Академія Державної пенітенціарної служби
	Ткаченку Олександру Григоровичу	доцента кафедри адміністративного, цивільного та 
		господарського права і процесу

	Національний університет "Чернігівська політехніка"
	Білоус Ірині Володимирівні	доцента кафедри інформаційних технологій та 
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