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	Алєксєєву Олексію Олександровичу	доцента кафедри екології та охорони навколишнього 		середовища
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	Гріжимальській Катерині Юріївні	доцента кафедри очних хвороб
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	імені академіка В. Лазаряна
	Безовській Марині Сергіївні	доцента кафедри хімії та інженерної екології
	Германюк Юлії Миколаївні	доцента кафедри транспортних технологій
	Нетесі Андрію Миколайовичу	доцента кафедри будівельного виробництва 
	та геодезії

	Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
	Горбонос Світлані Олексіївні	доцента кафедри диференціальних рівнянь

	Дніпропетровський регіональний інститут державного управління 
	Національної академії державного управління при Президентові України 
	Матвеєвій Ользі Юріївні	доцента кафедри економіки та регіональної економічної 		політики
Сергієнко Еллі Олексіївні	доцента кафедри менеджменту та управління проектами
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	Великодній Мар'яні Сергіївні	доцента кафедри практичної психології
	Тарасовій Олені Юріївні	доцента кафедри інформатики та прикладноїматематики

	Криворізький національний університет
	Ткачук Вікторії Василівні	доцента кафедри інженерної педагогіки та мовної 			підготовки
	Федотову Владиславу Олександровичу	доцента кафедри автоматизованих електромеханічних 		систем в промисловості на транспорті

	Національна металургійна академія України
	Бобуху Олександру Сергійовичу	доцента кафедри обробки металів тиском
	Гребенєвій Анні Вікторівні	доцента кафедри матеріалознавства

	Національний технічний університет "Дніпровська політехніка"
	Літвіновій Яні Володимирівні	доцента кафедри управління на транспорті

	Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту
	Афанасьєвій Олександрі Сергіївні	доцента кафедри фізичної терапії, ерготерапії
	Поляковій Антоніні Віталіївні	доцента кафедри спортивних ігор
	Сидорчук Тетяні Валеріївні	доцента кафедри теорії і методики фізичного виховання
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	Державний вищий навчальний заклад "Донбаський державний педагогічний університет"
	Алєко Оксані Анатоліївні	доцента кафедри дошкільної освіти та соціальної роботи
	Гордєєвій Катерині Сергіївні	доцента кафедри теоретичних та методичних основ 			фізичного виховання і реабілітації
Яковенко Вікторії Георгіївні	доцента кафедри медико-біологічних основ охорони 	життя та цивільного захисту

Донбаська національна академія будівництва і архітектури
	Чумак Олені Олександрівні	доцента кафедри загальної інженерної підготовки

	Донецький державний університет управління
	Калініній Ірині Валеріївні	доцента кафедри спеціально-правових дисциплін
	Суздалєвій Олені Сергіївні	доцента кафедри фінансів та обліку

Донецький національний медичний університет
	Герасименко Вікторії Валеріївні	доцента кафедри педіатрії, неонатології та дитячих 			інфекцій
	Ольшевському Василю Сергійовичу	доцента кафедри акушерства та гінекології
	Донецький національний університет імені Василя Стуса
	Варламовій Марії Леонідівні	доцента кафедри міжнародних економічних відносин
	Крикуну Івану Григоровичу	доцента кафедри прикладної математики
	Фурману Тарасу Юрійовичу	доцента кафедри економічної та управлінської аналітики
	Шкурат Марії Євгенівні	доцента кафедри міжнародних економічних відносин

	Донецький юридичний інститут
	Бузі Володимиру Васильовичу	доцента кафедри цивільного, трудового права та права 		соціального забезпечення
	Лопатинській Ірині Сергіївні	доцента кафедри іноземних мов
	Хоббі Юлії Сергіївні	доцента кафедри державно-правових дисциплін та 			публічного управління

	Маріупольський державний університет
	Моргуновій Ользі Олександрівні	доцента кафедри англійської філології
	Осипенко Кристині Валеріївні	доцента кафедри менеджменту
	Ротаньовій Наталії Юріївні	доцента кафедри математичних методів та системного 		аналізу

Житомирська область
	Державний університет "Житомирська політехніка"
Климчук Альоні Олегівні		  доцента кафедри туризму та готельно-ресторанної справи

	Житомирський державний університет імені Івана Франка
	Дячук Наталії Валеріївні	доцента кафедри англійської мови
	Жуковському Євгенію Івановичу	доцента кафедри фізичного виховання та спортивного 		вдосконалення
	Мичці Івану В'ячеславовичу	доцента кафедри фізичного виховання та спортивного 		вдосконалення
	Поліщук Людмилі Петрівні	доцента кафедри англійської філології та перекладу
	Пушкар Тетяні Миколаївні	доцента кафедри англійської філології та перекладу

	Житомирський медичний інститут Житомирської обласної ради
	Горай Ользі Віцентіївні	доцента кафедри природничих та соціально-
	гуманітарних дисциплін
	Поплавській Світлані Дмитрівні	доцента кафедри природничих та соціально-
	гуманітарних дисциплін

	Поліський національний університет
	Мельничук Вікторії Вікторівні	доцента кафедри суспільних наук
	Сладковській Тетяні Анатоліївні	доцента кафедри рослинництва
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	Бисазі Наталії Юріївні	доцента кафедри акушерства та гінекології
	Бисазі Юрію Юрійовичу	доцента кафедри адміністративного, фінансового та 			інформаційного права
	Делеган-Кокайко Світлані Василівні	доцента кафедри екології та охорони навколишнього 		середовища
	Стойці Олесі Ярославівні	доцента кафедри іноземних мов

	Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ
	Густі Ілоні Іштванівні	доцента кафедри філології
	Молнару Йосипу Йожефовичу	доцента кафедри географії та туризму
	Орос Ільдіко Імріївні	доцента кафедри педагогіки та психології

	Комунальний заклад вищої освіти "Ужгородський інститут культури і мистецтв" 	Закарпатської обласної ради
Апшай Марії Василівні                 доцента кафедри соціокультурної діяльності
	Апшаю Віталію Федоровичу	доцента кафедри мистецьких дисциплін
	Шетелі Наталії Ігорівні	доцента кафедри мистецьких дисциплін
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	Горбатюк Ларисі Василівні	доцента кафедри комп'ютерних технологій в
	управлінні та навчанні й інформатики
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	Тяглому Сергію Васильовичу	доцента кафедри медицини катастроф, 
	військової медицини та нейрохірургії
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	Павлюк Тетяні Сергіївні	доцента кафедри підприємництва, менеджменту 			організацій та логістики
	Пиптюку Павлу Федоровичу	доцента кафедри теорії та методики фізичної культури і 		спорту
Плутицькій Катерині Миколаївні	доцента кафедри кримінального права та правосуддя

	Комунальний заклад "Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти" 	Запорізької обласної ради
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