2

Затверджено
наказ Міністерства освіти і 
науки України
15.10.2019 № 1301

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

Вінницька область
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	Коробейніковій Тетяні Іванівні	доцента кафедри обчислювальної техніки
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	Громко Лілії Сергіївні	доцента кафедри економіки, безпеки та інноваційної 
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	конструкцій
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     Огоренко Вікторії Вікторівні            доцента кафедри психіатрії
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	Геті Кристині Віталіївні	доцента кафедри аерогідромеханіки та 
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	Гошовському Володимиру 	доцента кафедри адміністративного і кримінального
	Сергійовичу	права

	Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
	Гаркуші Аліні Григорівні	доцента кафедри кримінального процесу
	Кисельову Андрію Олександровичу	доцента кафедри оперативно-розшукової діяльності
	Христову Олександру Леонідовичу	доцента кафедри криміналістики, судової медицини та 
		психіатрії

	Криворізький державний педагогічний університет
	Марченко Аліні Анатоліївні	доцента кафедри декоративно-прикладного 
	мистецтва та дизайну
	Чувасовій Наталії Олександрівні	доцента кафедри хімії та методики її навчання

	Національна металургійна академія України
	Мушниковій Світлані Анатоліївні	доцента кафедри фінансів

	Національний технічний університет "Дніпровська політехніка"
	Бучавому Юрію Володимировичу	доцента кафедри екології та технологій захисту 
		навколишнього середовища
	Грибіненко Ользі Миколаївні	доцента кафедри економіки підприємства
	Дербабі Віталію Анатолійовичу	доцента кафедри технологій машинобудування та 
		матеріалознавства
	Дубєй Юлії Володимирівні	доцента кафедри менеджменту
	Радчуку Дмитру Ігоровичу	доцента кафедри охорони праці та цивільної безпеки

	Приватний вищий навчальний заклад "Інститут ділового адміністрування"
	Луценко Катерині Олександрівні	доцента кафедри менеджменту та суспільно-
		гуманітарних наук
     Останіній Ганні Георгіївні	доцента кафедри менеджменту та суспільно-
	гуманітарних наук

	Університет митної справи та фінансів
	Ільченко Вікторії Миколаївні	доцента кафедри підприємництва, маркетингу та 
		економіки підприємства
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	Державний вищий навчальний заклад "Донбаський державний педагогічний
	університет"
	Федоренко Олені Георгіївні	доцента кафедри методики навчання математики та 
		методики навчання інформатики

	Державний вищий навчальний заклад "Донецький національний технічний університет"
	Грудницькому Василю Миколайовичу	доцента кафедри історії та права
	Мирошниченко Ганні Борисівні	доцента кафедри менеджменту і державного управління

	Державний вищий навчальний заклад "Приазовський державний технічний університет"
	Помазкову Михайлу Валерійовичу	доцента кафедри технології міжнародних перевезень і 
		логістики

	Донбаська державна машинобудівна академія
	Шевцову Сергію Олександровичу	доцента кафедри вищої математики

	Донецький національний медичний університет
	Гусєву Вячеславу Михайловичу	доцента кафедри акушерства та гінекології
	Дубині Сергію Олександровичу	доцента кафедри анатомії людини

	Донецький юридичний інститут
	Кадалі Віталію Віталійовичу	доцента кафедри господарсько-правових дисциплін
	Політовій Анні Сергіївні	доцента кафедри кримінально-правових дисциплін та 
		судових експертиз

	Маріупольський державний університет
	Цибулько Ользі Сергіївні	доцента кафедри філософії та соціології

Житомирська область
	Державний університет "Житомирська політехніка"
	Орловій Катерині Євгеніївні	доцента кафедри економіки та підприємництва

	Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова
     Пронтенку Василю Віталійовичу       доцента кафедри фізичного виховання, спеціальної 
                                               фізичної підготовки і спорту
	Житомирський державний університет імені Івана Франка
	Булгакову Олексію Ігоровичу	доцента кафедри фізичного виховання та 
	спортивного вдосконалення

	Комунальний вищий навчальний заклад "Житомирський медичний інститут" 
	Житомирської обласної ради
	Гордійчук Світлані Вікторівні	доцента кафедри природничих та соціально-
	гуманітарних дисциплін
	Шигонській Наталі Вікторівні	доцента кафедри "Сестринська справа"

Закарпатська область
	Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний університет"
	Асланову Стелласу Антиповичу	доцента кафедри політології і державного 
	управління
	Годі Івану Михайловичу	доцента кафедри туристичної інфраструктури та 
		готельно-ресторанного господарства
	Горзов Людмилі Федорівні	доцента кафедри дитячої стоматології
	Дебрецені Олені Валеріївні	доцента кафедри дитячих хвороб
	Ерфану Віталію Йосиповичу	доцента кафедри бізнес-адміністрування, маркетингу та 
		менеджменту
	Кіш Надії Василівні	доцента кафедри іноземних мов
	Коссей Габріеллі Барнабашівні	доцента кафедри дитячих хвороб
	Мацолі Антоніні Антонівні	доцента кафедри кримінального права та процесу
	Ростоці-Резніковій Мар'яні Василівні	доцента кафедри внутрішніх хвороб
	Сливці Олександру Олександровичу	доцента кафедри адміністративного, фінансового та 
		інформаційного права
	Товканець Оксані Сергіївні	доцента кафедри загальної педагогіки та педагогіки 
		вищої школи
	Фучко Оксані Любомирівні	доцента кафедри фізіології та патофізіології

Запорізька область
	Запорізький державний медичний університет
	Алексєєву Олександру Германовичу	доцента кафедри управління і економіки фармації, 
		медичного та фармацевтичного права
     Кузнєцову Антону Анатолійовичу	доцента кафедри нервових хвороб
	Пацері Марині Вікторівні	доцента кафедри пропедевтики дитячих хвороб
	Шараварі Ларисі Павлівні	доцента кафедри загальної гігієни та екології

	Запорізький національний університет
	Дробишевій Олені Олегівні	доцента кафедри економіки підприємства
	Черкасову Станіславу Сергійовичу	доцента кафедри всесвітньої історії та міжнародних 
		відносин

	Комунальний заклад вищої освіти "Хортицька національна навчально-реабілітаційна 
	академія" Запорізької обласної ради
	Камушкову Олександру Сергійовичу	доцента кафедри природничо-наукових дисциплін

	Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
	Гришко Світлані Вікторівні	доцента кафедри фізичної географії і геології

	Національний університет "Запорізька політехніка"
	Кузнецовій Марії Олександрівні	доцента кафедри теорії та практики перекладу
	Немикіній Ользі Володимирівні	доцента кафедри електропостачання промислових 
		підприємств
	Четвертак Євгенії Олександрівні	доцента кафедри теорії та практики перекладу
	Шубі Людмилі Вікторівні	доцента кафедри управління фізичною культурою та 
		спортом

	Таврійський державний агротехнологічний університет
	Щербині Валентині Вікторівні	доцента кафедри геоекології і землеустрою

Івано-Франківська область
	Державний вищий навчальний заклад "Прикарпатський національний університет 
	імені Василя Стефаника"
	Крижанівській Оксані Федорівні	доцента кафедри фізичного виховання
	П'ятничук Галині Олексіївні	доцента кафедри спортивно-педагогічних дисциплін
	Рось Зоряні Петрівні	доцента кафедри виконавського мистецтва
	Стефанишин Наталії Михайлівні	доцента кафедри цивільного права

	Івано-Франківський національний медичний університет
     Басюзі Ірині Омелянівні	доцента кафедри акушерства та гінекології
	Варунківу Олександру Івановичу	доцента кафедри фтизіатрії і пульмонології з курсом 
		професійних хвороб
	Вацебі Мар'яні Остапівні	доцента кафедри внутрішньої медицини та 
	медсестринства
	Гайовій Ірині Мирославівні	доцента кафедри пропедевтики внутрішньої медицини
	Дрогомерецькій Оксані Ігорівні	доцента кафедри внутрішньої медицини, клінічної 
		імунології та алергології
	Курилів Галині Миколаївні	доцента кафедри внутрішньої медицини, клінічної 
		імунології та алергології
	Тимощук Оксані Василівні	доцента кафедри гігієни та екології

	Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
	Венгринюк Тетяні Петрівні	доцента кафедри нафтогазових машин та обладнання

Київська область
	Академія праці, соціальних відносин і туризму
	Муляр Галині Володимирівні	доцента кафедри кримінального права, процесу та 
		криміналістики
	Ховпуну Олексію Сергійовичу	доцента кафедри кримінального права, процесу та 
		криміналістики

	Білоцерківський національний аграрний університет
	Крупі Наталії Миколаївні	доцента кафедри садово-паркового господарства
	Шулько Ользі Павлівні	доцента кафедри екології та біотехнології

	Вищий навчальний заклад "Відкритий міжнародний університет розвитку 
	людини "Україна"
	Завгородньому Андрію 	доцента кафедри економіки та інформаційних
	Володимировичу	технологій
	Іншиній Анастасії Сергіївні	доцента кафедри цивільного, господарського, 
		адміністративного права та правоохоронної діяльності
	Слюсарю Костянтину Сергійовичу	доцента кафедри конституційного права та 
	теоретико-правових дисциплін
	Сябренку Геннадію Петровичу	доцента кафедри фізичної терапії, ерготерапії та 
		фізичного виховання


	Вищий навчальний заклад "Національна академія управління"
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	Дунас Наталії Володимирівні	доцента кафедри фінансів, банківської справи та 
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	Жежерун Юлії Володимирівні	доцента кафедри фінансів та банківської справи
	Потапенко Людмилі Віталіївні	доцента кафедри права і соціально-гуманітарних 
		дисциплін
	Руденко Зоряні Михайлівні	доцента кафедри фінансів, банківської справи та 
		страхування
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	Клочко Аллі Олексіївні	доцента кафедри педагогіки, психології та 
	менеджменту

	Державний університет інфраструктури та технологій
	Безчасному Олексію Увіналійовичу	доцента кафедри обліку і оподаткування
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	Жебці Вікторії Вікторівні	доцента кафедри інженерії програмного 
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	Київський національний лінгвістичний університет
	Долині Аліні Василівні	доцента кафедри англійської мови і перекладу
	Яворській Оксані Григорівні	доцента кафедри туризму і фізичного виховання

     Київський національний торговельно-економічний університет
	Антюшку Дмитру Петровичу	доцента кафедри товарознавства, управління
	безпечністю та якістю
	Вежлівцевій Світлані Петрівні	доцента кафедри товарознавства, управління
	безпечністю та якістю
	Григоренко Інні Василівні	доцента кафедри товарознавства, експертизи та 
		торговельного підприємництва
	Добровольській Наталії Вікторівні	доцента кафедри економічної кібернетики та 
		інформаційних систем
	Дячук Людмилі Сергіївні	доцента кафедри іноземної філології та перекладу
	Івановій Олені Миколаївні	доцента кафедри кібернетики та системного аналізу
	Камінському Сергію Івановичу	доцента кафедри економіки та фінансів підприємства
	Колесніковій Катерині Семенівні	доцента кафедри прикладної економіки
	Лазебній Ірині Василівні	доцента кафедри публічного управління та 
	адміністрування
	Мороз Ірині Олегівні	доцента кафедри кібернетики та системного аналізу
	Мушинській Наталі Сергіївні	доцента кафедри іноземних мов
	Откаленко Олені Миколаївні	доцента кафедри обліку та оподаткування
	Паламарек Каріні Вікторівні	доцента кафедри технології і організації ресторанного 
		господарства
	Полтавській Оксані Володимирівні	доцента кафедри готельно-ресторанного бізнесу
	Пурденко Олені Анатоліївні	доцента кафедри економіки та фінансів підприємства
	Ромашко Ользі Миколаївні	доцента кафедри обліку та оподаткування
	Сонько Юлії Анатоліївні	доцента кафедри публічного управління та 
	адміністрування
	Старик Вікторії Анатоліївні	доцента кафедри психології
	Тімашову Віктору Олександровичу	доцента кафедри адміністративного, фінансового та 
		інформаційного права
	Чубаєвському Віталію Івановичу	доцента кафедри програмної інженерії та кібербезпеки

	Київський національний університет будівництва і архітектури
	Михальовій Марії Юріївні	доцента кафедри землеустрою і кадастру

     Київський національний університет імені Тараса Шевченка
	Кеді Тетяні Євгенівні	доцента кафедри аналітичної хімії
	Лященко Олесі Анатоліївні	доцента кафедри іноземних мов природничих 
		факультетів
	Соломасі Артему Григоровичу	доцента кафедри адміністративного права

	Київський національний університет театру, кіно і телебачення
     імені І. К. Карпенка-Карого
	Старостіну Юрію Олександровичу	доцента кафедри хореографії та пластичного виховання

	Київський національний університет технологій та дизайну
	Азьмук Надії Анатоліївні	доцента кафедри менеджменту
	Бугасу Василю Валерійовичу	доцента кафедри менеджменту
	Івасенко Марії Валентинівні	доцента кафедри конструювання та технології виробів 
		зі шкіри
	Кулак Наталії Валеріївні	доцента кафедри приватного та публічного права
	Харченко Тетяні Олександрівні	доцента кафедри менеджменту
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	Кабловій Тетяні Борисівні	доцента кафедри інструментально-виконавської 
		майстерності
	Сушко Руслані Олександрівні	доцента кафедри фізичного виховання і педагогіки 
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	Київський університет туризму, економіки і права
	Нечипорук Світлані Володимирівні	доцента кафедри загальноюридичних дисциплін

	Національна академія внутрішніх справ
	Кофановій Олені Сергіївні	доцента кафедри криміналістичного забезпечення та
		судових експертиз
	Кулик Марині Йосипівні	доцента кафедри досудового розслідування
	Наконечній Ірині Володимирівні	доцента кафедри поліцейського права
	Шумейку Дмитру Олександровичу	доцента кафедри кримінального процесу

     Національна академія Служби безпеки України
	Момотенко Тамарі Дмитрівні	доцента кафедри захисту національної державності 
		України
	Петрову Валентину Володимировичу	доцента кафедри інформаційних систем і технологій та 
		захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки

	Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика
	Вережніковій Ганні Петрівні	доцента кафедри функціональної діагностики
	Камінському Анатолію Вячеславовичу	доцента кафедри акушерства, гінекології та 
	репродуктології
	Клименко Ліліані Вікторівні	доцента кафедри сімейної медицини та амбулаторно-
		поліклінічної допомоги
	Присяжній Наталії Романівні	доцента кафедри хірургії та трансплантології
	Сагалевичу Андрію Ігоровичу	доцента кафедри урології
	Салманову Айдину Гурбану Огли	доцента кафедри мікробіології, епідеміології та 
		інфекційного контролю

	Національна музична академія України імені П. І. Чайковського
	Яковчуку Олександру Миколайовичу	доцента кафедри композиції, інструментовки та 
		музично-інформаційних технологій

	Національний авіаційний університет
	Дмітрієву Олегу Миколайовичу	доцента кафедри льотної експлуатації, аеродинаміки та 
		динаміки польоту
	Каряці Інні Вікторівні	доцента кафедри педагогіки та психології професійної 
		освіти
	Пухальській Галині Анатоліївні	доцента кафедри професійної педагогіки та 
	соціально-гуманітарних наук

	Національний медичний університет імені О. О. Богомольця
	Балабай Аліні Анатоліївні	доцента кафедри патологічної анатомії
	Бурці Ользі Анатоліївні	доцента кафедри акушерства та гінекології
	Гнилоскуренко Ганні Валеріївні	доцента кафедри педіатрії
	Гололобовій Катерині Олександрівні	доцента кафедри філософії, біоетики та історії медицини
	Захарцевій Любові Михайлівні	доцента кафедри патологічної анатомії
	Камінському Ростиславу Феліксовичу	доцента кафедри анатомії людини
     Малікову Олександру Вячеславовичу  доцента кафедри анатомії людини
	Наросі Віолетті Петрівні	доцента кафедри фармацевтичної, біологічної та 
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	Примаченко Валентині Іванівні	доцента кафедри анатомії людини
	Регурецькій Раїсі Анатоліївні	доцента кафедри терапевтичної стоматології
	Степаненку Роману Леонідовичу	доцента кафедри дерматології та венерології
	Суліку Володимиру Володимировичу	доцента кафедри хірургії
	Шевченку Сергію Леонідовичу	доцента кафедри філософії, біоетики та історії медицини
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	Бегеці Дмитру Анатолійовичу	доцента кафедри англійської філології
	Євтушок Марині Василівні	доцента кафедри фізичного виховання та здоров'я
	Колесник Ларисі Володимирівні	доцента кафедри педагогіки та методики початкового 
		навчання
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	Сірому Олександру Анатолійовичу	доцента кафедри теплоенергетичних установок теплових 
		та атомних електростанцій
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		інформаційних систем і технологій
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     Лук'яновій Віталіні Віталіївні           доцента кафедри екології та безпеки життєдіяльності
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	Березовій Людмилі Василівні	доцента кафедри англійської мови для технічних та 
		агробіологічних спеціальностей
	Мельник Вікторії Іванівні	доцента кафедри надійності техніки
	Тищенко Людмилі Миколаївні	доцента кафедри технології м'ясних, рибних та 
		морепродуктів
	Шевченку Олександру Вікторовичу	доцента кафедри геодезії та картографії

	Національний університет оборони України імені Івана Черняховського
	Коротіну Сергію Михайловичу	доцента кафедри авіації
	Угриновичу Олегу Ігоровичу	доцента кафедри тилового забезпечення

	Національний університет фізичного виховання і спорту України
	Сиваш Ірині Сергіївні	доцента кафедри історії та теорії олімпійського спорту
	Шевчук Олені Миколаївні	доцента кафедри біомеханіки та спортивної метрології

	Приватне акціонерне товариство "Вищий навчальний заклад 
	"Міжрегіональна Академія управління персоналом"
	Братусь Ганні Анатоліївні	доцента кафедри фінансів, банківської та страхової 
		справи
	Сибізі Олександру Миколайовичу	доцента кафедри адміністративного, фінансового та 
		банківського права
	Чолишкіній Ользі Геннадіївні	доцента кафедри комп'ютерних інформаційних систем і 
		технологій
	Шаповаловій Аллі Миколаївні	доцента кафедри політології, соціології та соціальної 
		Роботи


	Приватний вищий навчальний заклад "Київський інститут бізнесу та технологій"
	Ставицькому Олександру Вікторовичу	доцента кафедри економіки та підприємництва

	Приватний вищий навчальний заклад "Київський міжнародний університет"
	Могилевській Ользі Юріївні	доцента кафедри економіки, підприємництва, 
		менеджменту

	Приватний вищий навчальний заклад "Київський університет культури"
	Салаті Галині Володимирівні	доцента кафедри загально-професійних та 
	соціально-економічних дисциплін

	Товариство з обмеженою відповідальністю «Академія адвокатури України»
	Блажівській Наталії Євгеніївні	доцента кафедри адвокатської майстерності
	та міжнародної адвокатської практики

	Українська військово-медична академія
	Білоус Марії Вікторівні	доцента кафедри військової фармації
	Харченку Дмитру Сергійовичу	доцента кафедри військової фармації

	Університет державної фіскальної служби України
	Житарю Максиму Олеговичу	доцента кафедри фінансів

Кіровоградська область
	Центральноукраїнський державний педагогічний університет 
	імені Володимира Винниченка
	Мішину Сергію Вікторовичу	доцента кафедри теорії та методики олімпійського і 
		професійного спорту

Луганська область
	Луганський національний аграрний університет
	Бережній Юлії Геннадіївні	доцента кафедри обліку і аудиту

	Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
	Васецькій Ларисі Олександрівні	доцента кафедри машин та апаратів хімічних
	виробництв
	Сербіну Юрію Вікторовичу	доцента кафедри психології та соціології
     Шумовій Ларисі Олександрівні	доцента кафедри комп'ютерних наук та інженерії

Львівська область
    Державний вищий навчальний заклад "Національний лісотехнічний університет України"
	Головатому Андрію Ігоровичу	доцента кафедри інформаційних технологій

	Львівська національна музична академія імені М. В. Лисенка
     Сивохіпу Володимиру Степановичу    доцента кафедри хорового і оперно-	симфонічного 
                                                диригування

	Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
	Домініку Андрію Михайловичу	доцента кафедри експлуатації транспортних засобів та 
		пожежно-рятувальної техніки

	Львівський державний університет внутрішніх справ
	Мокрицькій Наталії Петрівні	доцента кафедри господарсько-правових дисциплін

	Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського
	Матвійчук Тетяні Фартівні	доцента кафедри педагогіки та психології
	Пасічник Вікторії Михайлівні	доцента кафедри спортивних та рекреаційних ігор
	Соловйову Валерію Федоровичу	доцента кафедри педагогіки та психології

	Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
	Жакун Ірині Богданівні	доцента кафедри внутрішньої медицини
	Зубченко Світлані Олександрівні	доцента кафедри клінічної імунології та алергології	
	Іванюшко-Назарко Наталії Василівні	доцента кафедри дерматології, венерології
	Курильців Надії Багратіонівні	доцента кафедри офтальмології
	Петришин Ользі Андріївні	доцента кафедри терапевтичної стоматології
	Юревичу Всеволоду Романовичу	доцента кафедри офтальмології
	Яремі Роману Романовичу	доцента кафедри онкології і радіології

	Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій 
	імені С. З. Гжицького
	Гірняк Катерині Михайлівні	доцента кафедри публічного управління та 
	адміністрування

	Львівський національний університет імені Івана Франка
	Бридун Вікторії Любомирівні	доцента кафедри геометрії і топології
	Коломиєць Ользі Ігорівні	доцента кафедри музикознавства та хорового мистецтва
	Осташу Богдану Омеляновичу	доцента кафедри генетики та біотехнології
	Плахотнюку Олександру 	доцента кафедри режисури та хореографії
	Анатолійовичу
	Флюнту Оресту Євгенійовичу	доцента кафедри радіоелектронних і комп'ютерних 
		систем
	Хімці Уляні Теодорівні	доцента кафедри математичного моделювання 
		соціально-економічних процесів

	Національний університет "Львівська політехніка"
	Баглай Оксані Ігорівні	доцента кафедри іноземних мов
	Вільховченко Надії Павлівні	доцента кафедри іноземних мов
	Гук Людмилі Іванівні	доцента кафедри іноземних мов
	Захарчук Мар'яні Євгенівні	доцента кафедри прикладної лінгвістики
	Паньків Наталії Євгенівні	доцента кафедри туризму
	Перхач Роксолані-Юстині Тарасівні	доцента кафедри прикладної лінгвістики
	Склярук Тетяні Василівні	доцента кафедри менеджменту персоналу та
	адміністрування

	Українська академія друкарства
	Семенів Марії Рудольфівні	доцента кафедри медіатехнологій та видавничо-
		графічних систем

Миколаївська область
	Миколаївський національний аграрний університет
	Каратєєвій Олені Іванівні	доцента кафедри генетики, годівлі тварин та 
	біотехнології
	Лагодієнко Наталії Володимирівні	доцента кафедри обліку і оподаткування
	Піюренко Ілоні Олексіївні	доцента кафедри управління виробництвом 
	та інноваційною діяльністю підприємств
	Ручинській Наталії Сергіївні	доцента кафедри економічної кібернетики і 
	математичного моделювання

	Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
	Козлову Олексію Валерійовичу	доцента кафедри комп'ютеризованих систем
	управління
	Парсяк Катерині Володимирівні	доцента кафедри економіки

	Чорноморський національний університет імені Петра Могили
	Крайнику Ярославу Михайловичу	доцента кафедри комп'ютерної інженерії

Одеська область
	Військова академія (м.Одеса)
     Лисому Олександру Васильовичу       доцента кафедри автомобільної техніки

	Ізмаїльський державний гуманітарний університет
	Шевченко-Перепьолкіній 	доцента кафедри управління підприємницькою та
	Радиславі Іванівні	туристичною діяльністю
	Яковенко Олені Іванівні	доцента кафедри управління підприємницькою та 
		туристичною діяльністю

	Міжнародний гуманітарний університет
	Сірку Ростиславу Богдановичу	доцента кафедри юриспруденції

	Національний університет "Одеська морська академія"
	Піпченку Олександру Дмитровичу	доцента кафедри безпеки морського судноплавства

	Національний університет "Одеська юридична академія"
	Марущак Анні Валеріївні	доцента кафедри конституційного, адміністративного 
		та фінансового права
	Мудрак Інні Василівні	доцента кафедри кримінального процесу
	Редіній Євгенії Валентинівні	доцента кафедри національної економіки
	Храпенко Олені Олегівні	доцента кафедри організації судових, правоохоронних 
		органів та адвокатури

	Одеська державна академія будівництва та архітектури
	Петрищенко Наталії Анатоліївні	доцента кафедри економіки та підприємництва

	Одеська державна академія технічного регулювання та якості
	Меленчук Тетяні Михайлівні	доцента кафедри транспортних технологій та
	менеджменту
	Пунченко Наталії Олегівні	доцента кафедри автоматизованих систем та
	кібербезпеки
	Фразе-Фразенку Олексію 	доцента кафедри автоматизованих систем та
	Олексійовичу	кібербезпеки

	Одеська національна академія зв'язку імені О. С. Попова
	Бондаренко Олені Михайлівні	доцента кафедри менеджменту та маркетингу
	Калугіній Наталії Анатоліївні	доцента кафедри менеджменту та маркетингу
	Стащуку Олегу Михайловичу	доцента кафедри фізики та волоконно-оптичних ліній 
		зв'язку
     Чепелюк Наталії Іувіналіївні            доцента кафедри лінгвістичної підготовки

	Одеська національна академія харчових технологій
	Гарбажій Катерині Станіславівні	доцента кафедри товарознавства та митної справи
	Котляру Євгенію Олександровичу	доцента кафедри технології молочних, олійно-жирових 
		продуктів і косметики
	Саркісян Ганні Овсепівні	доцента кафедри туристичного бізнесу та рекреації
	Скрипніченку Дмитру Михайловичу	доцента кафедри технології молочних, олійно-жирових 
		продуктів і косметики
	Турпуровій Тетяні Михайлівні	доцента кафедри технології комбікормів і біопалива

	Одеський державний аграрний університет
	Когут Інні Миколаївні	доцента кафедри польових і овочевих культур

	Одеський державний університет внутрішніх справ
	Предместнікову Олегу Гарійовичу	доцента кафедри професійних та спеціальних дисциплін

	Одеський національний економічний університет
	Васютинській Людмилі Анатоліївні	доцента кафедри фінансів
	Клєвцєвич Наталії Анатоліївні	доцента кафедри економіки, права та управління 
		бізнесом

	Одеський національний медичний університет
	Бєляєвій Оксані Іванівні	доцента кафедри організації та економіки фармації
	Бойку Юрію Олександровичу	доцента кафедри фізіології
	Красилюку Леоніду Івановичу	доцента кафедри урології та нефрології
	Шпоті Олені Євгенівні	доцента кафедри фтизіопульмонології

	Одеський національний політехнічний університет
	Бочковському Андрію Петровичу	доцента кафедри управління системами безпеки 
		життєдіяльності
	Городецькій Тетяні Борисівні	доцента кафедри підприємництва і торгівлі
	Задорожку Глібу Ігоровичу	доцента кафедри економіки підприємств
	Лінгуру Валерію Миколайовичу	доцента кафедри підйомно-транспортного та 
		робототехнічного обладнання
	Семерунь Людмилі Вікторівні	доцента кафедри підприємництва і торгівлі
	Торопенко Аллі Володимирівні	доцента кафедри нафтогазового та хімічного 
		машинобудування

	Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
	Байло Олені Володимирівні	доцента кафедри цивільно-правових дисциплін
	Бутенко Вікторії Василівні	доцента кафедри фінансів, банківської справи та 
		страхування

Полтавська область
	Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
	Когдасю Максиму Григоровичу	доцента кафедри автоматизації та інформаційних 
		систем

	Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
	Гарькавій Ользі Вікторівні	доцента кафедри залізобетонних і кам'яних 
	конструкцій та опору матеріалів
	Митрофанову Павлу Борисовичу	доцента кафедри будівельної та теоретичної механіки
	Павельєвій Анні Костянтинівні	доцента кафедри іноземної філології та перекладу
	Пінчук Наталії Михайлівні	доцента кафедри залізобетонних і кам'яних конструкцій 
		та опору матеріалів

	Українська медична стоматологічна академія
	Калюжці Олені Олександрівні	доцента кафедри педіатрії з пропедевтикою та 
		неонатологією
	Островській Людмилі Йосипівні	доцента кафедри терапевтичної стоматології
	Передерій Ніні Олександрівні	доцента кафедри медичної біології

Рівненська область
	Національний  університет водного господарства та природокористування
	Довбенку Володимиру Сергійовичу	доцента кафедри охорони праці та безпеки 
	життєдіяльності
	Зощуку Віталію Олеговичу	доцента кафедри охорони праці та безпеки 
	життєдіяльності
	Олійник Олені Олександрівні	доцента кафедри трудових ресурсів і підприємництва
	Серілку Дмитру Леонідовичу	доцента кафедри будівельних, дорожніх, меліоративних, 
		сільськогосподарських машин і обладнання
     Шульгану Роману Богдановичу	доцента кафедри землеустрою, кадастру, моніторингу 
	земель та геоінформатики

	Національний університет "Острозька академія"
	Новоселецькому Олександру 	доцента кафедри економіко-математичного 
	Миколайовичу	моделювання та інформаційних технологій

Сумська область
	Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка
	Бутенко Галині Олександрівні	доцента кафедри теорії і методики фізичного виховання
	Ковальчуку Андрію Андрійовичу	доцента кафедри безпеки життєдіяльності, фізичного 
		виховання та здоров'я людини

	Сумський державний університет
	Дегулі Андрію Івановичу	доцента кафедри прикладного матеріалознавства і 
		технології 	конструкційних матеріалів
	Діденко Оксані Миколаївні	доцента кафедри фінансів, банківської справи та 
		страхування
	Закусилу Роману Васильовичу	доцента кафедри хімічної технології 
		високомолекулярних сполук
	Івахнюк Тетяні Василівні	доцента кафедри громадського здоров'я
	Курганській Вікторії Олександрівні	доцента кафедри громадського здоров'я
	Харченко Надії Анатоліївні	доцента кафедри прикладного матеріалознавства і 
		технології 	конструкційних матеріалів
	Янішевській Катерині Дмитрівні	доцента кафедри кримінально-правових дисциплін та 
		судочинства

	Сумський національний аграрний університет
	Блюмській-Данько Ксенії Валеріївні	доцента кафедри статистики, аналізу господарської 
		діяльності та маркетингу
	Дяченко Олені Володимирівні	доцента кафедри економіки
	Кистерній Олесі Сергіївні	доцента кафедри терапії, фармакології, клінічної 
		діагностики та хімії
	Пасько Надії Борисівні	доцента кафедри кібернетики та інформатики
	Піхтірьовій Аліні Володимирівні	доцента кафедри анатомії, нормальної та 
	патологічної фізіології
	Самохіній Євгенії Анатоліївні	доцента кафедри технології виробництва і 
	переробки продукції тваринництва
     Харченку Сергію Миколайовичу	доцента кафедри фізичного виховання

Тернопільська область
	Державний вищий навчальний заклад "Тернопільський державний медичний університет 
	імені І. Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров'я України"
	Мисулі Юрію Ігоровичу	доцента кафедри психіатрії, наркології та медичної 
		психології
	Тернопільський національний економічний університет
	Балазюк Оксані Юріївні	доцента кафедри бухгалтерського обліку і аудиту
	Дончак Лесі Григорівні	доцента кафедри економіки підприємств і корпорацій
	Івашуку Юрію Петровичу	доцента кафедри економічної теорії
	Марценюк Євгенії Олексіївні	доцента кафедри комп'ютерних наук
	Сисоєвій Інні Миколаївні	доцента кафедри бухгалтерського обліку і аудиту
	Хомин Ірині Петрівні	доцента кафедри фінансів

	Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
	Нестайко Ірині Миколаївні	доцента кафедри педагогіки та менеджменту освіти
	Синоруб Галині Петрівні	доцента кафедри журналістики

	Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
	Боднарчуку Ігорю Орестовичу	доцента кафедри комп'ютерних наук

Харківська область
	Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського 
	"Харківський авіаційний інститут"
	Морозовій Ользі Ігорівні	доцента кафедри теоретичної механіки, 
	машинознавства та роботомеханічних систем

	Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
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