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Додаток 2
до наказу Міністерства 
23.10.2018 № 1146

Список 
науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти та закладів 
післядипломної освіти, яким присвоєно вчене звання доцента 

Вінницька область
	Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
	Гороф'янюк Інні Валентинівні	доцента кафедри української мови
	Кізім Світлані Степанівні	доцента кафедри інноваційних та інформаційних 
		технологій в освіті

	Вінницький національний аграрний університет
	Гуцаленко Оксані Олександрівні	доцента кафедри фінансів, банківської справи та 
		страхування
	Деревенько Ірині Анатоліївні	доцента кафедри загальнотехнічних дисциплін та 
		охорони праці

	Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова
	Александровій Олені Євгенівні	доцента кафедри загальної гігієни та екології
	Баліцькій Олесі Павлівні	доцента кафедри фармації
	Вергелесу 
	Костянтину Миколайовичу	доцента кафедри філософії та суспільних наук
	Галютіній Олені Юріївні	доцента кафедри внутрішньої медицини
	Дударенко Оксані Борисівні	доцента кафедри загальної гігієни та екології
	Івко Тетяні Іванівні	доцента кафедри фармації
	Касьяненку Дмитру Михайловичу	доцента кафедри стоматології дитячого віку
	Ковалю Василю Миколайовичу	доцента кафедри фармації
	Лисунець Оксані Василівні	доцента кафедри пропедевтики дитячих захворювань 
		та догляду за хворими дітьми
	Саврун Тетяні Ігорівні	доцента кафедри педіатрії
	Цигалку Денису Валерійовичу	доцента кафедри ендоскопічної та серцево-судинної 
		хірургії

	Вінницький національний технічний університет
	Гречанюку Миколі Сергійовичу	доцента кафедри системного аналізу, комп'ютерного 
		моніторингу та інженерної графіки
	Романюк Оксані Володимирівні	доцента кафедри програмного забезпечення

	Приватний вищий навчальний заклад "Вінницький фінансово-економічний університет"
	Поліщук Наталії Володимирівні	доцента кафедри фінансів
Волинська область
	Луцький національний технічний університет
	Забедюк Мирославі Сергіївні	доцента кафедри фінансів, банківської справи 
		та страхування
	Поліщуку Вадиму Григоровичу	доцента кафедри фінансів, банківської справи 
		та страхування
	Романюку 
	Миколі Валентиновичу	доцента кафедри електропостачання
	Собчуку Дмитру Сергійовичу	доцента кафедри електропостачання
	Толстушко Наталії Олександрівні	доцента кафедри галузевого машинобудування

	Приватний вищий навчальний заклад "Академія рекреаційних технологій і права"
	Савчук Надії Антонівні	доцента кафедри педагогіки вищої школи

	Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
	Вовку Олександру Павловичу	доцента кафедри фізичної географії
	Десятник 
	Катерині Володимирівні	доцента кафедри педагогіки
	Дурманенко Оксані Леонідівні	доцента кафедри педагогіки
	Караїм Ользі Анатоліївні	доцента кафедри екології та охорони навколишнього 
		середовища
	Роді Ользі Борисівні	доцента кафедри теорії фізичного виховання, фітнесу 
		та рекреації
	Стасюк Людмилі Павлівні	доцента кафедри педагогіки
	Трофімук-Кириловій 
	Тетяні Михайлівні	доцента кафедри документознавства і музейної справи
	Хворост Христині Юріївні	доцента кафедри практичної психології та безпеки 
		життєдіяльності
	Швораку 
	Анатолію Максимовичу	доцента кафедри обліку і аудиту
Дніпропетровська область
	Державний вищий навчальний заклад "Криворізький державний педагогічний 
	університет"
	Варданян Марині Володимирівні	доцента кафедри початкової освіти

	Державний вищий навчальний заклад "Криворізький національний університет"
	Курбатовій Тетяні Володимирівні	доцента кафедри іноземних мов
	Хоцкіній Світлані Миколаївні	доцента кафедри інженерної педагогіки та мовної 
		підготовки

	Державний вищий навчальний заклад "Придніпровська державна академія 
	будівництва та архітектури"
	Колесніковій Тетяні Миколаївні	доцента кафедри експлуатації та ремонту машин
	Сакно Ользі Петрівні	доцента кафедри експлуатації та ремонту машин

	Державний вищий навчальний заклад "Український державний хіміко-
	технологічний університет"
	Мурашевичу Богдану Валерійовичу	доцента кафедри фізичної хімії

	Державний заклад "Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони 
	здоров'я України"
	Фоменко Ользі Зіновіївні	доцента кафедри медико-біологічної фізики
	і інформатики

	Дніпровський державний технічний університет
	Часову Дмитру Павловичу	доцента кафедри технології машинобудування

	Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
	Припутеню Дмитру Сергійовичу	доцента кафедри загальноправових дисциплін
	Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту 
	імені академіка В. Лазаряна
	Дорошу Андрію Сергійовичу	доцента кафедри транспортних вузлів
	Міляничу Андрію Романовичу	доцента кафедри рухомого складу і колії
	Сковрону Ігорю Ярославовичу	доцента кафедри транспортних вузлів
	Харченко Олесі Іванівні	доцента кафедри управління експлуатаційною 
		роботою

Донецька область
Державний вищий навчальний заклад "Донецький національний 
технічний університет"
	Катранжи Леоніду Леонідовичу	доцента кафедри обліку, фінансів та економічної 
		безпеки

	Донецький національний медичний університет
	Гомозовій Олені Анатоліївні	доцента кафедри внутрішньої медицини

	Донецький національний університет економіки і торгівлі 
	імені Михайла Туган-Барановського
	Булгаковій Олені Валеріївні	доцента кафедри маркетингу, менеджменту та 
		публічного адміністрування
	Шевченко Любові Ярославівні	доцента кафедри обліку та аудиту

	Донецький національний університет імені Василя Стуса
	Буркіній Наталі Валеріївні	доцента кафедри бізнес-статистики та 	економічної 
		кібернетики
	Клочковській 
Вікторії Олександрівні	доцента кафедри підприємництва, корпоративної та 
		просторової економіки
	Ковальському 
Григорію Євгеновичу	доцента кафедри філософії

	Донецький юридичний інститут
	Мердовій Ользі Миколаївні	доцента кафедри адміністративно-правових дисциплін

Житомирська область
	Житомирський державний технологічний університет
	Балицькій Наталії Олександрівні	доцента кафедри прикладної механіки і 
	комп'ютерно-інтегрованих технологій

	Житомирський державний університет імені Івана Франка
	Карпенко Євгенії Миколаївні	доцента кафедри англійської мови з методиками 
		викладання у дошкільній та початковій освіті

Закарпатська область
Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний університет"
	Братасюку Андрію Миколайовичу	доцента кафедри терапії та сімейної медицини
	Михалку Ярославу Омеляновичу	доцента кафедри терапії та сімейної медицини
	Попович Терезії Петрівні	доцента кафедри теорії та історії держави і права

Запорізька область
	Бердянський державний педагогічний університет
	Лесик Анжеліці Сергіївні	доцента кафедри педагогіки
	Пащенко Інні Миколаївні	доцента кафедри теорії і методики навчання мистецьких
		дисциплін
	Щербаковій Надії Миколаївні	доцента кафедри педагогіки

	Державний заклад "Запорізька медична академія післядипломної освіти 
	Міністерства охорони здоров'я України"
	Кліцуновій Юлії Олександрівні	доцента кафедри загальної практики-сімейної медицини 
		з курсами дерматовенерології та психіатрії

Запорізький національний технічний університет
	Антонюк Катерині Іванівні	доцента кафедри маркетингу та логістики

	Комунальний вищий навчальний заклад "Хортицька національна 	навчально-реабілітаційна академія" Запорізької обласної ради
	Дерев'янко Наталії Петрівні	доцента кафедри садово-паркового господарства

	Таврійський державний агротехнологічний університет
	Верхоланцевій 
Валентині Олександрівні	доцента кафедри обладнання переробних і харчових 
		виробництв

Івано-Франківська область
	Державний вищий навчальний заклад "Івано-Франківський національний 
	медичний університет"
	Гуранич Тетяні Валеріївні	доцента кафедри фізіології
	Гуцуляку Віталію Івановичу	доцента кафедри травматології та ортопедії
	Лучків Наталії Юріївні	доцента кафедри гістології, цитології та ембріології
	Самборському 
	Олегу Степановичу	доцента кафедри організації та економіки фармації і
		технології ліків
	Яворському 
	Андрію Михайловичу	доцента кафедри соціальної медицини та громадського
		здоров'я

	Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
	Маринчак Лілії Романівні	доцента кафедри фінансів

Київська область
	Вищий навчальний заклад "Відкритий міжнародний університет розвитку 
	людини "Україна"
	Шахніну Дмитру Борисовичу	доцента кафедри сучасної інженерії та нанотехнологій

	Воєнно-дипломатична академія імені Євгенія Березняка
	Корчомному 
Олександру Володимировичу	доцента кафедри інформаційно-аналітичної діяльності
	Скабу Володимиру Ярославовичу	доцента кафедри спеціальних дисциплін


	Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний 
	університет імені Вадима Гетьмана"
	Гуровій Юлії Сергіївні	доцента кафедри міжнародної економіки
	Жолнерчик Ганні Юріївні	доцента кафедри корпоративних фінансів і контролінгу

	Київський національний торговельно-економічний університет
	Касьяновій 
	Анастасії Олександрівні	доцента кафедри економіки та фінансів підприємства
	Лебедевій Ларисі Валеріанівні	доцента кафедри економічної теорії та конкурентної 
		політики
	Мазаракі Наталії Анатоліївні	доцента кафедри міжнародного приватного, 
		комерційного та цивільного права

	Київський національний університет культури і мистецтв
	Бурдоносовій Марині Анатоліївні	доцента кафедри правознавства

	Київський національний університет технологій та дизайну
	Гуреєвій Світлані Миколаївні	доцента кафедри промислової фармації
	Пальчук Олені Ігорівні	доцента кафедри бізнес-економіки та туризму

	Національна академія державного управління при Президентові України
	Юшкевич Вірі Ігорівні	доцента кафедри мовної підготовки і комунікації в 
		публічному управлінні

	Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
	Щербакову Віктору Вікторовичу	доцента кафедри хореографії

	Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика
	Джурану Богдану Васильовичу	доцента кафедри урології
	Крутю Анатолію Григоровичу	доцента кафедри ортодонтії

	Національна музична академія України імені П. І. Чайковського
	Полянській Катерині Валеріївні	доцента кафедри струнно-смичкових інструментів

	Національний медичний університет імені О. О. Богомольця
	Жабоєдову 
	Дмитру Геннадійовичу	доцента кафедри офтальмології
	Козіко Наталії Олександрівні	доцента кафедри аптечної та промислової технології 
		ліків
	Мозирській Олені Вікторівні	доцента кафедри педіатрії
	Прокопцю 
	Костянтину Олександровичу	доцента кафедри оперативної хірургії та топографічної 
		анатомії
	Раскалєй Тетяні Яківні	доцента кафедри гістології та ембріології

	Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
	Дудці Тетяні Юріївні	доцента кафедри менеджменту та інноваційних 
		технологій соціокультурної діяльності
	Русакову Сергію Сергійовичу	доцента кафедри культурології


	Національний технічний університет України "Київський політехнічний 
	інститут імені Ігоря Сікорського"
	Адаменко Юлії Федорівні	доцента кафедри радіоконструювання та виробництва 
		радіоапаратури
	Безуглій Наталі Василівні	доцента кафедри виробництва приладів
	Гончаруку 
	Олексію Олександровичу	доцента кафедри лазерної техніки та фізико-
	технічних технологій
	Гришку Ігорю Анатолійовичу	доцента кафедри прикладної гідроаеромеханіки та 
		механотроніки
	Золотухіній Катерині Ігорівні	доцента кафедри репрографії
	Клятченку 
	Ярославу Михайловичу	доцента кафедри системного програмування
	і спеціалізованих комп'ютерних систем
	Степанцю 
	Олександру Васильовичу	доцента кафедри автоматизації 	теплоенергетичних 
		процесів
	Шендерівській Ліні Петрівні	доцента кафедри менеджменту видавничо-
	поліграфічної галузі

	Національний університет біоресурсів і природокористування України
	Гончар Любові Миколаївні	доцента кафедри рослинництва
	Грищенко Ірині Миколаївні	доцента кафедри публічного управління та 
	менеджменту інноваційної діяльності
	Найдьоновій Аллі Володимирівні	доцента кафедри англійської мови для 
	технічних та агробіологічних спеціальностей
	Пономаренко Оксані Григорівні	доцента кафедри англійської мови для 
	технічних та агробіологічних спеціальностей

	Національний університет харчових технологій
	Омельченко Ксенії Юріївні	доцента кафедри економічної теорії
	Рак Валентині Петрівні	доцента кафедри технології хлібопекарських і 
		кондитерських виробів
	Сімуровій Наталії Вячеславівні	доцента кафедри харчової хімії

	Приватна установа "Університет "Київська школа економіки"
	Нів'євському Олегу Володимировичу	доцента кафедри економіки
Прокоповичу Павлу Володимировичу   доцента кафедри економіки

	Приватне акціонерне товариство "Вищий навчальний заклад 
	"Міжрегіональна Академія управління персоналом"
	Крамському 
	Сергію Олександровичу	доцента кафедри менеджменту
	Лазько Ірині Володимирівні	доцента кафедри менеджменту
	Миколайцю Анатолію Петровичу	доцента кафедри публічного адміністрування
	Чаплай Ірині Віталіївні	доцента кафедри публічного адміністрування

	Приватний вищий навчальний заклад "Університет сучасних знань"
	Губановій Тамарі Олексіївні	доцента кафедри приватно-правових дисциплін


	Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського
	Івашків Юлії Дмитрівні	доцента кафедри економіки, підприємництва та 
		природничих наук

	Українська військово-медична академія
	Микиті Оксані Олександрівні	доцента кафедри організації медичного забезпечення 
		збройних сил

	Університет державної фіскальної служби України
	Бойко Олені Олександрівні	доцента кафедри фінансів, обліку та оподаткування
	Супрун Тетяні Миколаївні	доцента кафедри кримінального права та кримінології
	Яцик Тетяні Петрівні	доцента кафедри кримінального процесу та 
	криміналістики

Кіровоградська область
	Центральноукраїнський державний педагогічний університет 
	імені Володимира Винниченка
	Габелко Олені Миколаївні	доцента кафедри лінгводидактики та іноземних мов
	Марковій Олені Віталіївні	доцента кафедри теорії і методики фізичного виховання
	Плющ Валентині Миколаївні	доцента кафедри хімії
	Сокуренко Олені Анатоліївні	доцента кафедри галузевого права та правоохоронної 
		діяльності
	Стасенку 
	Олексію Анатолійовичу	доцента кафедри теорії і методики фізичного виховання

Львівська область
Державний вищий навчальний заклад "Національний лісотехнічний 	університет України"
	Якімцову Віктору Вікторовичу	доцента кафедри економіки підприємства

	Львівський державний університет внутрішніх справ
	Кащук Мар'яні Григорівні	доцента кафедри іноземних мов та культури фахового 
		мовлення

	Львівський державний університет фізичної культури
	Сороколіт Наталії Стефанівні		доцента кафедри теорії та методики фізичної культури

	Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
	Іванчишин Вікторії Вікторівні	доцента кафедри стоматології дитячого віку
	Іжицькій Наталії Віталіївні	доцента кафедри сімейної медицини
	Капустинському 
	Олегу Олеговичу	доцента кафедри сімейної медицини
	Матолич Уляні Дмитрівні	доцента кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії
	Яворській Наталії Петрівні	доцента кафедри невропатології та нейрохірургії

	Львівський національний університет ветеринарної медицини та 
	біотехнологій імені С. З. Гжицького
	Коломієць Ірині Анатоліївні	доцента кафедри нормальної та патологічної фізіології
	Крушельницькій 
	Олені Всеволодівні	доцента кафедри водних біоресурсів та аквакультури

	Пріцак Віті Володимирівні	доцента кафедри хірургії
	Семеніву Богдану Степановичу	доцента кафедри фізичного виховання, спорту і здоров'я

	Львівський національний університет імені Івана Франка
	Бойчишин Лідії Михайлівні	доцента кафедри фізичної та колоїдної хімії
	Гарбадину Андрію Стефановичу	доцента кафедри теорії та історії політичної науки
	Гнатишин Марії Андріївні	доцента кафедри аналітичної економії та міжнародної 
		економіки
	Еліяшевському Юрію Ігоровичу	доцента кафедри фізики твердого тіла
	Зелінській Оксані Ярославівні	доцента кафедри неорганічної хімії
	Комарницькій Ганні Омелянівні	доцента кафедри економіки та менеджменту
	     Мартиніву Олегу Михайловичу         доцента кафедри фізичного виховання та спорту
	Пастухову 
	Володимиру Степановичу	доцента кафедри теоретичної фізики
	Писаревській Соломії Василівні	доцента кафедри безпеки життєдіяльності
	Фтомину Назару Євгенійовичу	доцента кафедри загальної фізики

	Львівський торговельно-економічний університет
	Миронову Юрію Богдановичу	доцента кафедри туризму та готельно-ресторанної 
		справи

	Національний університет "Львівська політехніка"
	Балі Ростиславу Дмитровичу	доцента кафедри зовнішньоекономічної та митної 
		діяльності
	Бондаренко Лідії Петрівні	доцента кафедри фінансів
	Карковській 
	Вероніці Ярославівні	доцента кафедри адміністративного та фінансового 
		менеджменту
	Ковалишину 
	Володимиру Володимировичу           
	Крайовському 	доцента кафедри транспортних технологій
     Володимиру Ярославовичу              доцента кафедри інформаційно- вимірювальних
		технологій
	Ливдар Марті Василівні	доцента кафедри фінансів

	Українська академія друкарства
	Кадиляк Мирославі Степанівні	доцента кафедри поліграфічних медійних технологій 
		і паковань

Миколаївська область
	Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
	Черновій Людмилі Сергіївні	доцента кафедри інформаційних управляючих 
		систем та технологій

Одеська область
	Державний заклад "Південноукраїнський національний педагогічний університет 
	імені К. Д. Ушинського"
	Мардаровій Ірині Костянтинівні	доцента кафедри дошкільної педагогіки

	Національний університет "Одеська морська академія"
	Бялик Олені Євгенівні	доцента кафедри англійської мови
	Цехану Дмитру Миколайовичу	доцента кафедри криміналістики
	Національний університет "Одеська юридична академія"
	Бернацькій Наталії Іларіонівні	 	   доцента кафедри міжнародного права та 
	міжнародних відносин
	Ващук Олесі Петрівні	доцента кафедри криміналістики
	Рязанову Михайлу Юрійовичу	доцента кафедри загальнотеоретичної юриспруденції

	Одеський державний аграрний університет
	Шабатурі Тетяні Сергіївні	доцента кафедри економічної теорії і економіки 
		підприємства

	Одеський державний університет внутрішніх справ
	Кубаєнку 
	Андрію Володимировичу	доцента кафедри адміністративної діяльності ОВС 
		та економічної безпеки

	Одеський національний економічний університет
	Ропотан Ірині Валеріївні	доцента кафедри фінансового менеджменту та 
		фондового ринку
	Янковому Володимиру 	доцента кафедри економіки, права та управління
	Олександровичу	бізнесом

	Одеський національний медичний університет
	Новіковій Жанні Олексіївні	доцента кафедри стоматології дитячого віку
	Павленко Олені Віталіївні	доцента кафедри інфекційних хвороб
	Прохоровій Світлані Вадимівні	доцента кафедри педіатрії
	Талалаєву 
	Костянтину Олександровичу	   доцента кафедри соціальної медицини, громадського 
			здоров'я та медичного права

	Одеський національний морський університет
	Мурад'яну Арсену Олеговичу	доцента кафедри експлуатації портів і технології вантажних робіт

	Одеський національний політехнічний університет
	Ковтуненку 
	Юрію Володимировичу	доцента кафедри обліку, аналізу і аудиту

	Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
	Романець Валентині Михайлівні	доцента кафедри зарубіжної літератури
	Стеблині Наталії Олександрівні	доцента кафедри журналістики, реклами та 
	медіакомунікацій

Полтавська область
	Вищий державний навчальний заклад України "Українська медична 
	стоматологічна академія"
	Карасюнок Анні Євгеніївні	доцента кафедри ортодонтії
     Крутіковій Еллі Іванівні                 доцента кафедри акушерства і гінекології
	Несіній Інні Миколаївні	доцента кафедри педіатрії
	Скріннік Євгенії Олександрівні	доцента кафедри фізичного виховання та здоров'я, 
		фізичної реабілітації, спортивної медицини
	Стороженку 
	Олексію Володимировичу	доцента кафедри загальної хірургії з доглядом за 
		хворими
	Вищий навчальний заклад УКООПСПІЛКИ "Полтавський університет 
	економіки і торгівлі"
	Манжурі 
	Олександру Васильовичу	доцента кафедри економічної теорії та прикладної 
		економіки

	Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
	Мосьпану 
	Денису Владиславовичу	доцента кафедри електронних апаратів
	Скрипнику 
	Володимиру Леонідовичу	доцента кафедри галузевих юридичних наук

Рівненська область
	Національний університет водного господарства та природокористування
	Оксентюк Наталії Володимирівні	доцента кафедри суспільних дисциплін

	Рівненський державний гуманітарний університет
	Мельничук Олені Миколаївні	доцента кафедри театральної режисури

Сумська область
	Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка
	Зігуновій Інні Сергіївні	доцента кафедри туризму та готельно-ресторанного 
		сервісу
	Тонкопей Юлії Леонідівні	доцента кафедри медико-біологічних основ фізичної 
		культури

	Сумський державний університет
	Бабар Тетяні Володимирівні	доцента кафедри акушерства та гінекології
	Бурлі Артему Олександровичу	доцента кафедри фізичного виховання і спорту
	Жарковій Альбіні Володимирівні	доцента кафедри сімейної медицини з 	курсом 
		дерматовенерології
	Жданову Сергію Миколайовичу	доцента кафедри хірургії та онкології
	Кузьміній Тетяні Миколаївні	доцента кафедри прикладної екології
     Мудренко Ірині Григорівні	              доцента кафедри нейрохірургії та неврології
	Пахненко Олені Михайлівні	доцента кафедри фінансів, банківської справи 
		та страхування
	Пімоненко Тетяні Володимирівні	доцента кафедри економіки, підприємництва 	та 
		бізнес-адміністрування
	Тютюник Інні Володимирівні	доцента кафедри фінансів і підприємництва
	Юрченко Аллі Владиславівні	доцента кафедри нейрохірургії та неврології

	Сумський національний аграрний університет
	Білоусу Андрію Валерійовичу	доцента кафедри технічного сервісу
	Бричко Аліні Михайлівні	доцента кафедри економіки
	Глупак Зої Іванівні	доцента кафедри рослинництва
	Кравченко 
	Наталії Володимирівні	доцента кафедри біотехнології та фітофармакології
	Крючко Людмилі Василівні	доцента кафедри біотехнології та фітофармакології
	Кузнецовій Марині Юріївні	доцента кафедри приватного та соціального права
	Макаренко Наталії Олексіївні	доцента кафедри статистики, АГД та маркетингу
	Макаровій Вікторії Вікторівні	доцента кафедри статистики, АГД та маркетингу
	Орєховій Альвіні Іванівні	доцента кафедри економічного контролю та аудиту
	Терьохіній Наталії Олексіївні	доцента кафедри іноземних мов
	Ярощуку Роману Анатолійовичу	доцента кафедри садово-паркового та лісового 
		господарства

Тернопільська область
Державний вищий навчальний заклад "Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров'я України"
	Паласюку Богдану Михайловичу	доцента кафедри медичної фізики діагностичного та 
		лікувального обладнання
	Пацкань Людмилі Олександрівні	доцента кафедри терапевтичної стоматології
	Пелиху Володимиру Євгеновичу	доцента кафедри патологічної фізіології
	Пилипку Івану Васильовичу	доцента кафедри анатомії людини
	Пласконіс Юлії Юріївні	доцента кафедри управління та економіки фармації з 
		технологією ліків
	Погорецькій Христині Василівні	доцента кафедри терапевтичної стоматології
	Прокопович Олені Анатоліївні	доцента кафедри невідкладної та екстреної медичної 
		допомоги
	Стойкевич Галині Володимирівні	доцента кафедри стоматології
	Флекей Наталії Володимирівні	доцента кафедри загальної гігієни та екології

	Тернопільський національний економічний університет
	Зарудній Наталії Ярославівні	доцента кафедри обліку у виробничій сфері
	Клапківу Юрію Михайловичу	доцента кафедри фінансів
	Мельнику 
	Андрію Миколайовичу	доцента кафедри комп'ютерних наук
	Скавронській 
	Ірині Володимирівні	доцента кафедри міжнародних економічних відносин
	Шулюк Богдані Степанівні	доцента кафедри фінансів

	Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
	Караневич Мар'яні Ігорівні	доцента кафедри теорії і практики перекладу
	Куцій Оксані Ігорівні	доцента кафедри теорії і практики перекладу

Харківська область
	 Харківський національний медичний університет 
	Атамановій Олені Володимирівні	доцента кафедри пропедевтики педіатрії
	Волковій Ользі Сергіївні	доцента кафедри терапевтичної стоматології
	Козуб Світлані Миколаївні	доцента кафедри медичної та біоорганічної хімії
	Лук'яновій 
	Ларисі Володимирівні	доцента кафедри медичної та біоорганічної хімії 
	Просоленку 
     Костянтину Олександровичу 	доцента кафедри внутрішньої медицини
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