17

Додаток 2
до наказу Міністерства 
05.03.2019 № 308

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
	Кобисі Володимиру Михайловичу	доцента кафедри інноваційних та інформаційних 
		технологій в освіті
	Нестеровій Світлані Юріївні	доцента кафедри медико-біологічних основ
	фізичного виховання і фізичної реабілітації
	Сидоренко Жанні Вячеславівні	доцента кафедри психології та соціальної роботи

	Вінницький національний аграрний університет
	Мулик Ярославні Ігорівні	доцента кафедри аудиту та державного контролю
	Пришляк Наталі Вікторівні	доцента кафедри адміністративного менеджменту 
		та альтернативних джерел енергії

	Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова
	Балинській Марині Володимирівні	доцента кафедри фармації
	Березюк Ользі Михайлівні	доцента кафедри внутрішньої медицини
	Бобрук Світлані Володимирівні	доцента кафедри дитячих інфекційних хвороб
	Головчанській-Пушкар	доцента кафедри соціальної медицини та організації	
	Світлані Євгенівні	охорони здоров'я
	Дідик Наталі Василівні	доцента кафедри внутрішньої медицини
	Дідичу Володимиру Миколайовичу	доцента кафедри біологічної фізики, медичної 
		апаратури та інформатики
	Кириченко Лідії Миколаївні	доцента кафедри фтизіатрії з курсом клінічної 
		імунології та алергології
	Коцур Людмилі Дмитрівні	доцента кафедри пропедевтики дитячих 
	захворювань та догляду за хворими дітьми
	Мостовій Ользі Петрівні	доцента кафедри загальної гігієни та екології
	Мотрук Ірині Іллівні	доцента кафедри загальної гігієни та екології
	Павлику Ігорю Васильовичу	доцента кафедри хірургії
	Повшенюк Анастасії Володимирівні	доцента кафедри терапевтичної стоматології
	Сакович Олені Олександрівні	доцента кафедри внутрішньої медицини
	Стукану Сергію Степановичу	доцента кафедри ендоскопічної та серцево-судинної 
		хірургії
	Теплій Тамарі Олександрівні	доцента кафедри терапевтичної стоматології
	Хомовському Віктору Васильовичу	доцента кафедри терапії з курсом загальної практики 
		та сімейної медицини
	Чекотун Тетяні Вікторівні	доцента кафедри педіатрії
	Швець Лілії Володимирівні	доцента кафедри внутрішньої медицини
	Шкондіній Олені Феліксівні	доцента кафедри інфекційних хвороб з курсом 
		епідеміології
	Ющенко Лесі Олександрівні	доцента кафедри пропедевтики дитячих захворювань 
		та догляду за хворими дітьми
	Якубовській Ользі Михайлівні	доцента кафедри променевої діагностики, променевої 
		терапії та онкології

	Вінницький національний технічний університет
	Віштак Інні Вікторівні	доцента кафедри безпеки життєдіяльності та 
		педагогіки безпеки
	Гармашу 
        Володимиру Володимировичу	доцента кафедри автоматизації та інтелектуальних 
	інформаційних технологій
	Жагловській Олені Миколаївні	доцента кафедри електроніки та наносистем
	Маслію Роману Васильовичу	доцента кафедри автоматизації та інтелектуальних 
		інформаційних технологій

Волинська область
	Луцький національний технічний університет
	Гребіку Олегу Васильовичу	доцента кафедри фізичної культури, спорту та 
		здоров'я
	Файдевичу Володимиру 	доцента кафедри фізичної культури, спорту та 
	Володимировичу	здоров'я

	Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
	Зарицькому Андрію Олександровичу	доцента кафедри історії, теорії мистецтв та 
	виконавства
	Коширцю Віктору Васильовичу	доцента кафедри практичної та клінічної психології
	Охманюку Віталію Федоровичу	доцента кафедри музично-практичної підготовки
	Фениній Оксані Ярославівні	доцента кафедри практичної та клінічної психології
	Чибирак Світлані Вікторівні	доцента кафедри документознавства і музейної справи

Дніпропетровська область
       Державний вищий навчальний заклад "Український державний хіміко-
	технологічний університет"
	Олевському Віктору Ісааковичу	доцента кафедри вищої математики

	Державний заклад "Дніпропетровська медична академія Міністерства 
	охорони здоров'я України"
	Бондаренку Олександру 	доцента кафедри патологічної анатомії і судової
	Олександровичу	медицини
	Родинській Галині Олександрівні	доцента кафедри хірургії
	Філоненко Наталії Юріївні	доцента кафедри медико-біологічної фізики і 
		інформатики
	Хомяк Олені Валеріївні	доцента кафедри фармакології і клінічної фармакології

	Дніпровський державний технічний університет
	Музичці Діані Геннадіївні	доцента кафедри технології машинобудування

	Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
	Міхейченко Марії Анатоліївні	доцента кафедри міжнародних відносин
	Сімаховій Анастасії Олексіївні	доцента кафедри економіки та управління 
	національним господарством
	Трифоновій Ользі Дмитрівні	доцента кафедри міжнародної економіки і світових 
		фінансів

	Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
	Савєльєвій Марині Олександрівні	доцента кафедри цивільного права та процесу

	Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту 
	імені академіка В. Лазаряна
	Логвіновій Наталії Олександрівні	доцента кафедри управління експлуатаційною роботою

	Національна металургійна академія України
	Альошиній Тетяні Валеріївні	доцента кафедри менеджменту
	Рибальченко Марії Олександрівні	доцента кафедри автоматизації виробничих процесів

Донецька область
	Донецький державний університет управління
	Дятловій Юлії Володимирівні	доцента кафедри фінансів, обліку та оподаткування

	Донецький національний медичний університет
       Ушеніну Сергію Геннадійовичу             доцента кафедри психіатрії, психотерапії, наркології   
                                                                            та медичної психології

	Донецький національний університет економіки і торгівлі 
	імені Михайла 	Туган-Барановського
	Зизі Олені Олександрівні	доцента кафедри економіки

	Донецький юридичний інститут
	Назимко Олені Вікторівні	доцента кафедри загально-правових дисциплін

	Маріупольський державний університет
	Смирновій Марії Сергіївні	доцента кафедри теорії та практики перекладу

Житомирська область
	Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова
	Аврамчук Олені Євгеніївні	доцента кафедри фундаментальних наук

	Житомирський національний агроекологічний університет
	Литвинчук Ірині Леонідівні	доцента кафедри економічної теорії, інтелектуальної 
		власності та публічного управління
	Сукманюк Олені Миколаївні	доцента кафедри процесів, машин і обладнання в 
		агроінженерії
Закарпатська область
	Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний університет"
	Джупі Петеру 	доцента кафедри терапевтичної стоматології
	Костенко Світлані Борисівні	доцента кафедри ортопедичної стоматології
	Мельнику Володимиру Семеновичу	доцента кафедри дитячої стоматології
	Нестеровій Ірині Анатоліївні	доцента кафедри кримінального права та процесу

	Мукачівський державний університет
	Микуланинець Лесі Михайлівні	доцента кафедри співу, диригування і 
	музично-теоретичних дисциплін

Запорізька область
	Бердянський державний педагогічний університет
	Онищенку Сергію Вікторовичу	доцента кафедри професійної освіти, трудового 
		навчання та технологій

    	Державний заклад "Запорізька медична академія післядипломної освіти 
	Міністерства охорони здоров'я України"
	Василевській Ларисі Анатоліївні	доцента кафедри амбулаторної, гнійно-септичної хірургії та ультразвукової діагностики
	Коваленко Вікторії Анатоліївні	доцента кафедри клінічної лабораторної діагностики
	Максимовій Ользі Олегівні	доцента кафедри амбулаторної, гнійно-септичної 
		хірургії та ультразвукової діагностики
	Труфанову Івану Івановичу	доцента кафедри травматології та ортопедії

	Запорізька державна інженерна академія
	Голомб Вікторії Володимирівні	доцента кафедри економіки підприємства

	Запорізький державний медичний університет
	Івахненко Олені Михайлівні	доцента кафедри офтальмології
	Цибульській Тамілі Євгенівні	доцента кафедри офтальмології

	Запорізький національний технічний університет
	Іванченку Андрію Володимировичу	доцента кафедри управління персоналом і економіки 
		праці

	Запорізький національний університет
	Верлос Наталі Володимирівні	доцента кафедри конституційного та трудового права
	Стадніченко Надії Василівні	доцента кафедри акторської майстерності та дизайну

	Класичний приватний університет
	Віхорт Юлії Володимирівні	доцента кафедри менеджменту

	Комунальний заклад вищої освіти "Хортицька національна навчально-реабілітаційна 
	академія" Запорізької обласної ради
	Панову Микиті Сергійовичу	доцента кафедри спеціальної педагогіки та 
	спеціальної психології

	Таврійський державний агротехнологічний університет
	Демчук Олені Миколаївні	доцента кафедри обліку і оподаткування
	Коноваленко Анастасії Сергіївні	доцента кафедри маркетингу

Івано-Франківська область
	Державний вищий навчальний заклад "Івано-Франківський національний 
	медичний університет"
	Марусин Оксані Василівні               доцента кафедри ендокринології
	Мельничуку Арсену Степановичу	доцента кафедри стоматології післядипломної освіти
	Токарик Галині Володимирівні	доцента кафедри біологічної і медичної хімії

	Державний вищий навчальний заклад "Прикарпатський національний 
	університет імені Василя Стефаника"
	Мосійчук Надії Михайлівні	доцента кафедри біохімії та біотехнології

	Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
	Попадинець Ірині Романівні	доцента кафедри підприємництва та маркетингу


Київська область
	Білоцерківський національний аграрний університет
	Бількевич Віті Володимирівні	доцента кафедри технології виробництва продукції 
		птахівництва та свинарства
	Вовкогон Аліні Григорівні	доцента кафедри безпечності та якості харчових 
		продуктів, сировини і технологічних процесів
	Герасименку Віктору Юрійовичу	доцента кафедри безпеки життєдіяльності
	Томіловій Надії Олександрівні	доцента кафедри обліку і оподаткування

	Вищий навчальний заклад "Відкритий міжнародний університет розвитку 
	людини "Україна"
	Волощук Надії Юріївні	доцента кафедри фінансів та обліку
	Коломійцю Павлу Віталійовичу	доцента кафедри цивільного, господарського, 
		адміністративного права та правоохоронної діяльності
	Кужелю Віталію Володимировичу	доцента кафедри туризму, документних та 
	міжкультурних комунікацій
	Проценко Валентині Миколаївні	доцента кафедри туризму, документних та 
	міжкультурних комунікацій
	Хохуляк Олесі Олександрівні	доцента кафедри обліку та загальноекономічних 
		дисциплін

	Вищий навчальний заклад "Київський університет ринкових відносин"
	Майстренко Юлії Володимирівні	доцента кафедри менеджменту та маркетингу

	Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК"
	Мосьпан Наталі Вячеславівні	доцента кафедри іноземних мов та загальноосвітніх                                                  дисциплін
	Сові Олені Юріївні	доцента кафедри національної економіки та фінансів

	Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний 
	університет імені Вадима Гетьмана"
	Ілляшенко Інні Олегівні	доцента кафедри регіоналістики і туризму
	Стефанчук Марині Миколаївні	доцента кафедри підприємницького та корпоративного 
		права

	Державний вищий навчальний заклад "Переяслав-Хмельницький державний 
	педагогічний університет імені Григорія Сковороди"
	Пангеловій Марії Борисівні	доцента кафедри української і зарубіжної літератури 
		та методики навчання

	Державний вищий навчальний заклад "Університет банківської справи"
	Лук'янець Олені Вікторівні	доцента кафедри обліку і оподаткування
	Семенченко Тамарі Олександрівні	доцента кафедри менеджменту та соціально-
		гуманітарних дисциплін
	Сидоровій Олені Володимирівні	доцента кафедри фінансів, банківської справи та 
		страхування

	Державний університет інфраструктури та технологій
	Левченко Ользі Вікторівні	доцента кафедри економіки, маркетингу та 
	бізнес-адміністрування
	Пінчук Світлані Станіславівні	доцента кафедри фінансів і кредиту
	Тирон Олені Миколаївні	доцента кафедри іноземних мов за професійним 
		спрямуванням

	Державний університет телекомунікацій
	Замрій Ірині Вікторівні	доцента кафедри вищої математики

	Інститут державного управління у сфері цивільного захисту
	Михайлову Віктору Миколайовичу	доцента кафедри державної служби, управління та 
		навчання за міжнародними проектами

	Київський національний лінгвістичний університет
	Маріній Олені Сергіївні	доцента кафедри англійської філології і філософії мови

	Київський національний торговельно-економічний університет
	Гоцуляку Володимиру Дмитровичу	доцента кафедри фінансового аналізу та аудиту
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		права
	Тростянчину Андрію Миколайовичу	доцента кафедри прикладного матеріалознавства та 
		обробки матеріалів
	Федевич Людмилі Станіславівні	доцента кафедри фінансів
	Шайнер Ганні Ігорівні	доцента кафедри іноземних мов

	Приватний вищий навчальний заклад "Львівський університет бізнесу та права"	Волинець Ірині Григорівні	               доцента кафедри економіки підприємств та 
	інформаційних технологій
	Скриньковському Руслану 	доцента кафедри економіки підприємств та 
	Миколайовичу	інформаційних технологій


	Українська академія друкарства
	Гавриш Богдані Михайлівні	доцента кафедри медіатехнологій та 
	видавничо-графічних систем

Миколаївська область
	Миколаївський національний аграрний університет
	Лесік Ірині Миколаївні	доцента кафедри економічної теорії і суспільних наук
	Марченку Дмитру Дмитровичу	доцента кафедри тракторів та сільськогосподарських 
		машин, експлуатації  і технічного сервісу

Одеська область
	Державний заклад "Південноукраїнський національний педагогічний 
	університет імені К. Д. Ушинського"
	Буздуган Олені Анатоліївні	доцента кафедри сімейної та спеціальної педагогіки і 
		психології
	Соколовій Ганні Борисівні	доцента кафедри дефектології та фізичної реабілітації

	Міжнародний гуманітарний університет
	Громовенку Костянтину Вікторовичу	доцента кафедри міжнародного права та порівняльного 
		правознавства
	Нестеровій Катерині Сергіївні	доцента кафедри економіки і міжнародних 
		економічних відносин
	Савчук Ганні Василівні	доцента кафедри перекладу та мовознавства
	Тицькій Яні Олександрівні	доцента кафедри теорії та історії держави і права

	Національний університет "Одеська морська академія"
	Кравченко Аллі Вікторівні	доцента кафедри менеджменту та підприємництва на 
		морському транспорті

	Національний університет "Одеська юридична академія"
	Ладиненко Альбіні Павлівні	доцента кафедри іноземних мов
	Томчаковській Юлії Олегівні	доцента кафедри іноземних мов

	Одеська державна академія будівництва та архітектури
	Фроліній Катерині Леонідівні	доцента кафедри економіки та підприємництва

        Одеська національна академія харчових технологій
	Капустян Антоніні Іванівні	доцента кафедри харчової хімії та експертизи
	Петросьянцу Арсену Педросовичу	доцента кафедри біохімії, мікробіології та фізіології 
		харчування

	Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової
	Санніковій Анастасії Олександрівні	доцента кафедри сольного співу

	Одеський державний аграрний університет
	Кравчук Аллі Олексіївні	доцента кафедри обліку і оподаткування

	Одеський національний економічний університет
	Сергєєвій Олені Степанівні	доцента кафедри банківської справи
	Тарасовій Кристині Ігорівні	доцента кафедри статистики

	Одеський національний політехнічний університет
	Озернюк Ганні Володимирівні	доцента кафедри правознавства

	Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
	Войновій Євгенії Іванівні	доцента кафедри світового господарства і міжнародних
		економічних відносин
	Коломієць Катерині Василівні	доцента кафедри економічної та соціальної географії і 
		туризму

Полтавська область
	Вищий навчальний заклад УКООПСПІЛКИ "Полтавський університет
	економіки і торгівлі"
	Гасій Олені Володимирівні	доцента кафедри фінансів та банківської 
	справи
	Клименко Віті Іванівні	доцента кафедри міжнародної економіки

	Українська медична стоматологічна академія
	Винник Наталії Іванівні	доцента кафедри патологічної анатомії з секційним 
		курсом
	Гасюк Наталії Іванівні	доцента кафедри педіатрії з пропедевтикою та 
		неонатологією
        Гриню Володимиру Григоровичу	доцента кафедри анатомії людини
	Коптеву Михайлу Миколайовичу	доцента кафедри клінічної анатомії і оперативної 
		хірургії
	Кривчун Анжеліні Михайлівні	доцента кафедри нервових хвороб з нейрохірургією та 
		медичною генетикою
	Лисанець Юлії Валеріївні	доцента кафедри іноземних мов з латинською мовою та 
		медичною термінологією

Рівненська область
	Національний  університет водного господарства та природокористування
	Зубик Людмилі Володимирівні	доцента кафедри комп'ютерних наук
	Ковальчук Наталії Сергіївні	доцента кафедри екології, технології захисту 
		навколишнього середовища та лісового господарства
	Піліпаці Людмилі Михайлівні	доцента кафедри міського будівництва та 
	господарства
	Полякову Максиму Валерійовичу	доцента кафедри міжнародних економічних відносин

	Національний університет "Острозька академія"
	Охріменко Ганні Валеріївні	доцента кафедри документознавства та інформаційної 
		діяльності
	Харчук Юлії Юріївні	доцента кафедри фінансів, обліку і аудиту
	Штурхецькому 
	Сергію Володимировичу	доцента кафедри журналістики

Сумська область
	Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка
	Білевичу Ігорю Володимировичу	доцента кафедри технологічної і професійної освіти

	Сумський національний аграрний університет
	Івченко Вікторії Дмитрівні	доцента кафедри терапії, фармакології, клінічної 
		діагностики та хімії

Тернопільська область
Державний вищий навчальний заклад "Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров'я України"
	Багрій-Заяць Оксані Андріївні	доцента кафедри медичної фізики 
	діагностичного та лікувального обладнання   
       Боднарю Петру Ярославовичу	доцента кафедри хірургії з урологією, 
	малоінвазивною хірургією та нейрохірургією
       Ганьбергер Ірині Ігорівні	доцента кафедри пропедевтики внутрішньої 
	медицини та фтизіатрії
	Герасимюку Назару Іллічу	доцента кафедри хірургії
	Доброродньому Андрію 	
	Володимировичу	доцента кафедри анестезіології та інтенсивної терапії
	Копач Олександрі Євгенівні	доцента кафедри загальної гігієни та екології
	Осадчуку Дмитру Васильовичу	доцента кафедри загальної хірургії
	Петрашику Юрію Миколайовичу	доцента кафедри соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров'я з медичною статистикою
	Сван Ользі Борисівні	доцента кафедри медицини катастроф та військової 
		медицини
	Сопізі Михайлу Олександровичу	доцента кафедри педагогіки вищої школи та
	суспільних дисциплін

	Тернопільський національний економічний університет
	Бурденюк Тарасу Григоровичу	доцента кафедри обліку та контролю в сфері 
		публічного управління
	Войтюк Ірині Федорівні	доцента кафедри комп'ютерних наук
	Гуцул Інні Анатоліївні	доцента кафедри податків та фіскальної політики
	Дерманській Людмилі Василівні	доцента кафедри фундаментальних та спеціальних 
		дисциплін
	Муравському Володимиру 	доцента кафедри обліку і оподаткування 	Васильовичу	підприємницької діяльності
	Турчин Любі Ярославівні	доцента кафедри маркетингу

	Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
	Дударчук Катерині Дмитрівні	доцента кафедри географії України і туризму
	Пежинській Ользі Михайлівні	доцента кафедри романо-германської філології
	Поплавській Інні Володимирівні	доцента кафедри географії України і туризму
	Топорівській Ярославі Володимирівні	доцента кафедри музикознавства та методики 
		музичного мистецтва
	Цепенюк Тетяні Олегівні	доцента кафедри теорії і практики перекладу
       Ящик Наталії Романівні                         доцента кафедри німецької філології та методики 
                                                                             навчання німецької мови

	Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
	Яснію Володимиру Петровичу	доцента кафедри будівельної механіки

Харківська область
	Національна академія Національної гвардії України
	Панченку Віталію Юрійовичу	доцента кафедри тактико-спеціальної підготовки
	Башкатову Євгену Геннадійовичу	доцента кафедри тактики

	Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського 
	"Харківський авіаційний інститут"
	Чернявському Андрію Юрійовичу	доцента кафедри нарисної геометрії та комп'ютерного 
		моделювання

	Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
	Галущак Ірині Володимирівні	доцента кафедри фізики
	Зайцеву Роману Валентиновичу	доцента кафедри фізичного матеріалознавства для 
		електроніки та геліоенергетики
	Назаровій Тетяні Юріївні	доцента кафедри міжнародного бізнесу та фінансів
	Пономарьовій Наталії Георгіївні	доцента кафедри інтегрованих технологій, процесів та 
		апаратів
	Тищенко Анні Анатоліївні	доцента кафедри електричних станцій
	Черкашиній Галині Ігорівні	доцента кафедри електричних станцій
	Шокарьову Дмитру Анатолійовичу	доцента кафедри електричних станцій

	Національний університет цивільного захисту України
	Ковальову Олександру 	доцента кафедри інженерної та аварійно-	Олександровичу	рятувальної техніки
	Ротару Василю Борисовичу	доцента кафедри техніки та засобів цивільного захисту
	Світличній Наталії Олександрівні	доцента кафедри психології діяльності в особливих 
		умовах

	Національний фармацевтичний університет
	Алферовій Діані Олександрівні	доцента кафедри нутриціології та фармацевтичної 
		броматології
	Литвиненко Ганні Леонідівні	доцента кафедри клінічної лабораторної діагностики

	Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
	Берченку Григорію Валерійовичу	    доцента кафедри конституційного права України
	Битяку Олексію Юрійовичу	доцента кафедри господарського права
	Середі Ользі Вадимівні	доцента кафедри історії держави і права України та 
		зарубіжних країн
	Федчишину Сергію Анатолійовичу	доцента кафедри адміністративного права

	Український державний університет залізничного транспорту
	Єлізаренку Андрію Олександровичу	доцента кафедри транспортного зв'язку

	Харківська державна зооветеринарна академія
	Гаркуші Івану В'ячеславовичу	доцента кафедри фармакології і токсикології

	Харківський державний університет харчування та торгівлі
	Афанасьєвій Оксані Пилипівні	доцента кафедри маркетингу і комерційної діяльності
	Касабовій Катерині Рубенівні	доцента кафедри технології хліба, кондитерських, 
		макаронних виробів і харчоконцентратів

	Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва
	Василішину Станіславу Ігоровичу	доцента кафедри бухгалтерського обліку і аудиту

	Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
	Проскурніній Надії Вікторівні	доцента кафедри міжнародної економіки та 
	менеджменту зовнішньоекономічної діяльності
	Савенко Ксенії Сергіївні	доцента кафедри міжнародного бізнесу та 
	економічного аналізу

	Харківський національний медичний університет
	Бондарю Олександру Євгеновичу	доцента кафедри інфекційних хвороб
	Єфімову Дмитру Станіславовичу	доцента кафедри хірургії
	Ісаєвій Інні Миколаївні	доцента кафедри фізіології
	Кальницькій Віолеті Борисівні	доцента кафедри іноземних мов
	Кочубєй Оксані Анатоліївні	доцента кафедри пропедевтики внутрішньої 
	медицини, основ біоетики та біобезпеки
	Куфтеріній Наталії Сергіївні	доцента кафедри внутрішніх та професійних хвороб
	Кучерявченко Марині Олександрівні	доцента кафедри патологічної фізіології
	Соханю Антону Васильовичу	доцента кафедри інфекційних хвороб
	Сулхдост Інні Олександрівні	доцента кафедри патологічної фізіології

	Харківський національний педагогічний університет імені Г. C. Сковороди
	Ликовій Ірині Олександрівні	доцента кафедри зоології
	Партолі Вікторії Вікторівні	доцента кафедри природничо-математичних 
	дисциплін
	Полянському Антону Олександровичу	доцента кафедри кримінально-правових дисциплін
	Ростовській Вікторії Іванівні	доцента кафедри наукових основ управління і 
		психології

	Харківський національний технічний університет сільського господарства 
	імені Петра Василенка
	Гацьку Анатолію Федоровичу	доцента кафедри організації виробництва, бізнесу та 
		менеджменту
	Подольській Ользі Василівні	доцента кафедри організації виробництва, бізнесу та 
		менеджменту
	Поляковій Тетяні Леонідівні	доцента кафедри мовної підготовки
	Чорній Марії Олександрівні	доцента кафедри біомедичної інженерії та теоретичної 
		електротехніки

	Харківський національний університет внутрішніх справ
	Бакумову Олександру Сергійовичу	доцента кафедри конституційного і міжнародного 
		права
	Данильченку Юрію Броніславовичу	доцента кафедри кримінально-правових дисциплін
	Зозулі Олександру Ігоровичу	доцента кафедри загальноправових дисциплін
	Світличному Віталію Анатолійовичу	доцента кафедри кібербезпеки
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