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

Вінницька область
	Вінницький національний аграрний університет
	Гуцол Галині Василівні	доцента кафедри екології та охорони навколишнього 
		середовища
	Козаченко Анні Юріївні	доцента кафедри аудиту та державного контролю
	Кравцю Руслану Андрійовичу	доцента кафедри української та іноземних мов
	Лутковській Світлані Михайлівні	доцента кафедри адміністративного менеджменту та 
		альтернативних джерел енергії

	Вінницький національний технічний університет
	Вітюк Анні Валеріївні	доцента кафедри менеджменту, маркетингу та 
		економіки
	Воловику Андрію Юрійовичу	доцента кафедри радіотехніки

Волинська область
	Луцький національний технічний університет
	Аніщук Вікторії Василівні	доцента кафедри права
	Купирі Мирославі Іванівні	доцента кафедри фінансів, банківської справи та 
		страхування
	Марчук Ірині Вікторівні	доцента кафедри приладобудування
	Смаль Марії Василівні	доцента кафедри будівництва та цивільної інженерії
	Хомичу Анатолію Вікторовичу	доцента кафедри фізичної культури, спорту та 
		здоров'я
	Яновець Анжеліці Іванівні	доцента кафедри української та іноземної лінгвістики

	Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
	Вітюк Валентині Володимирівні	доцента кафедри теорії і методики початкової освіти
	Каліщук Діані Миколаївні	доцента кафедри прикладної лінгвістики
	Карпінській Наталії Володимирівні	доцента кафедри кримінального права і процесу
	Корнелюк Ользі Антонівні	доцента кафедри міжнародних економічних відносин 
		та управління проєктами
	Мудраку Ігорю Аркадійовичу	доцента кафедри педагогічної та вікової психології	
	Тарасюк Тетяні Миколаївні	доцента кафедри історії та культури української мови
	Федуник-Яремчук 
	Оксані Володимирівні	доцента кафедри алгебри і математичного аналізу
	Фіщук Оксані Сергіївні	доцента кафедри ботаніки і методики викладання 
		природничих наук

Дніпропетровська область
	Державний вищий навчальний заклад "Придніпровська державна академія 
	будівництва та архітектури"
	Варяничко Марині Олександрівні	доцента кафедри будівельної механіки та опору 
		матеріалів	
	Голяковій Ірині Віталіївні	доцента кафедри опалення, вентиляції та якості 
		повітряного середовища
	Каширніковій Ірині Олександрівні	доцента кафедри економіки та підприємництва
	Мериловій Ірині Олександрівні	доцента кафедри архітектурного проектування та 
		містобудування

	Державний вищий навчальний заклад "Український державний хіміко-
	технологічний університет"
	Томілу Віталію Ігоровичу	доцента кафедри технологій палив, полімерних та 
		поліграфічних матеріалів
	Чернишевій Олені Михайлівні	доцента кафедри менеджменту та фінансів
	Шмичковій Олесі Борисівні	доцента кафедри фізичної хімії

	Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
	Кобрусєвій Євгенії Анатоліївні	доцента кафедри адміністративного і кримінального 
		права

	Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
	Рогальській Вікторії Вікторівні	доцента кафедри кримінального процесу
	Сидоренко Наталії Сергіївні	доцента кафедри управління та адміністрування
	Фоменку Андрію Євгеновичу	доцента кафедри загальноправових дисциплін

	Комунальний вищий навчальний заклад "Дніпропетровська академія музики 
	ім. М. Глінки" Дніпропетровської обласної ради"
	Золотарьовій Наталі Сергіївні	доцента кафедри фортепіано

	Криворізький державний педагогічний університет
	Лакомовій Олені Йосипівні	доцента кафедри фізичної географії, краєзнавства та 
		туризму
     Макаренко Ірині Євгенівні             доцента кафедри педагогіки
	Малоіван Марині Вікторівні	доцента кафедри англійської філології
	Нечипуренку Павлу Павловичу	доцента кафедри хімії та методики її навчання
	Томіліній Анні Олександрівні	доцента кафедри англійської філології
	Шиян Дарьї Валеріївні	доцента кафедри фізичної географії, краєзнавства та 
		туризму

	Криворізький національний університет
	Бурковій Людмилі Анатоліївні	доцента кафедри обліку, оподаткування, публічного 
		управління та адміністрування
	Громадському 	
	Владиславу Анатолійовичу	доцента кафедри гірничих машин і обладнання
	Демчишиній Оксані Вікторівні	доцента кафедри збагачення корисних копалин і хімії

	Національний технічний університет "Дніпровська політехніка"
	Деревягіній Наталії Іванівні	доцента кафедри гідрогеології та інженерної геології
	Лапіній Вікторії Олексіївні	доцента кафедри іноземних мов
	Малієнку Андрію Вікторовичу	доцента кафедри системного аналізу і управління
	Мінєєву Олександру Сергійовичу	доцента кафедри системного аналізу і управління
	Письменковій Тетяні Олександрівні	доцента кафедри конструювання, технічної естетики і 
		дизайну
	Федоряченку Сергію Олександровичу	доцента кафедри конструювання, технічної естетики і 
		дизайну


Донецька область
	Державний вищий навчальний заклад "Донецький національний технічний університет"
	Золотарьовій Оксані Вікторівні	доцента кафедри мовної підготовки
	Кауліну В'ячеславу Юрійовичу	доцента кафедри хімічних технологій
	Кутняшенку Олексію Ігоровичу	доцента кафедри природоохоронної діяльності
	Скирді Аллі Євгенівні	доцента кафедри мовної підготовки

	Державний вищий навчальний заклад "Приазовський державний технічний університет"
	Балалаєвій Олені Юріївні	доцента кафедри інформатики
	Бутенко Елеонорі Олегівні	доцента кафедри хімічної технології та інженерії
	Заіці Юлії Андріївні	доцента кафедри маркетингу та бізнес-	адміністрування
	Ташкіновій Оксані Анатоліївні	доцента кафедри соціології та соціальної роботи

	Донбаська державна машинобудівна академія
	Дьяченку Юрію Григорійовичу	доцента кафедри технології і обладнання ливарного 
		виробництва
	Лютій Анастасії Володимирівні	доцента кафедри автоматизації виробничих процесів

	Донецький національний медичний університет
	Делій Вікторії Юріївні	доцента кафедри патологічної анатомії, судової 
		медицини та гістології
	Кобцевій Олені Анатоліївні	доцента кафедри стоматології

	Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
	Поуль Валентині Станіславівні	доцента кафедри психології та розвитку особистості

	Донецький юридичний інститут
	Макаренко Наталії Анатоліївні	доцента кафедри господарсько-правових дисциплін

	Маріупольський державний університет
	Гільченко Олені Леонідівні	доцента кафедри міжнародних відносин та зовнішньої 
		політики
	Голоцуковій Юлії Олександрівні	доцента кафедри слов'янської філології та перекладу
	Константиновій Юлії Василівні	доцента кафедри міжнародних відносин та зовнішньої 
		політики
	Максимчук Ірині Анатоліївні	доцента кафедри фізичного виховання, спорту та 
		здоров'я людини
	Тихомировій Галині Євгенівні	доцента кафедри права та публічного адміністрування
	Трофименко Анастасії Вікторівні	доцента кафедри міжнародних відносин та зовнішньої 
		політики
	Шебаніц Діані Миколаївні	доцента кафедри права та публічного адміністрування

Житомирська область
	Державний університет "Житомирська політехніка"
	Єфремову Юрію Миколайовичу	доцента кафедри інженерії програмного забезпечення

	Поліський національний університет
	Усюк Тетяні Вікторівні	доцента кафедри міжнародних економічних відносин 
		та європейської інтеграції

Закарпатська область
	Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний університет"
	Бадиді Андріанні Юріївні	доцента кафедри теорії та історії держави і права
	Світлик Нелі Михайлівні	доцента кафедри Античності, Середньовіччя та 
		історії України
	Софілканич Ніні Василівні	доцента кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії
	Мукачівський державний університет
	Барчі Беаті Василівні	доцента кафедри психології
	Кас'яненко Оксані Миколаївні	доцента кафедри теорії та методики дошкільної освіти
	Попович Оксані Михайлівні	доцента кафедри теорії та методики дошкільної освіти

Запорізька область
	Бердянський державний педагогічний університет
	Линдіній Євгенії Юріївні	доцента кафедри прикладної психології та логопедії

	Запорізький державний медичний університет
	Грековій Тетяні Анатоліївні	доцента кафедри патологічної фізіології
	Гурєєвій Антоніні Михайлівні	доцента кафедри фізичної реабілітації, спортивної 
		медицини, фізичного виховання і здоров'я
	Костровському 	
	Олександру Миколайовичу	доцента кафедри оториноларингології
	Курінному Антону Валерійовичу	доцента кафедри технології ліків
	Куцак Аллі Валеріївні	доцента кафедри загальної гігієни та екології
	Поліщук Наталії Миколаївні	доцента кафедри мікробіології, вірусології та 
		імунології

	Запорізький національний університет
	Гальченко Лії Володимирівні	доцента кафедри фізичної культури і спорту
	Дашко Ірині Миколаївні	доцента кафедри обліку та менеджменту
	Дядечку Ігорю Євгеновичу	доцента кафедри фізичної культури і спорту
	Малтиз Вікторії Віталіївні	доцента кафедри управління персоналом і маркетингу
	Мельковському Олександру 	доцента кафедри кримінального права та правосуддя
	Вікторовичу	
	Симонік Анастасії Володимирівні	доцента кафедри фізичної культури і спорту
	Царенко Катерині Валеріївні	доцента кафедри фізичної терапії та ерготерапії

	Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
	Гурбику Юрію Юрійовичу	доцента кафедри економіки та готельно-ресторанного 
		бізнесу
	Житнік Тетяні Сергіївні	доцента кафедри дошкільної освіти і соціальної роботи
	Канаровій Ользі Вікторівні	доцента кафедри дошкільної освіти і соціальної роботи
	Мінковій Ользі Геннадіївні	доцента кафедри права
	
	Національний університет "Запорізька політехніка"
	Матюхіну Антону Юрійовичу	доцента кафедри обробки металів тиском

	Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
	Чебанову Андрію Борисовичу	доцента кафедри електроенергетики і автоматизації

Івано-Франківська область
	Державний вищий навчальний заклад "Прикарпатський національний університет 
	імені Василя Стефаника"
	Довбенко Світлані Юріївні	доцента кафедри педагогіки початкової освіти

	Івано-Франківський національний медичний університет
	Кузенку Роману Тарасовичу	доцента кафедри хірургії та кардіохірургії
	Личук Світлані Василівні	доцента кафедри мовознавства
	Ліскевич Ірині Ігорівні	доцента кафедри неврології та нейрохірургії
	Матіяшу Олегу Ярославовичу	доцента кафедри дитячої хірургії
	Мельничуку Миколі Васильовичу	доцента кафедри стоматології післядипломної освіти


	Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
	Данилейчуку Руслану Богдановичу	доцента кафедри теорії економіки та управління
	Мосорі Ларисі Степанівні	доцента кафедри публічного управління та 
	адміністрування
	Орлів Мар'яні Степанівні	доцента кафедри публічного управління та 
	адміністрування
	Побережній Любові Ярославівні	доцента кафедри екології
	Поповичу Василю Ярославовичу	доцента кафедри технічної механіки
	Семенчуку Андрію Васильовичу	доцента кафедри прикладної математики

Київська область
	Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК"
	Пазєєвій Ганні Михайлівні	доцента кафедри управлінських технологій

Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"
	Александровій Наталії Миколаївні	доцента кафедри іноземних мов та міжкультурної 
		комунікації
	Балюк Ірині Анатоліївні	доцента кафедри підприємницького та корпоративного 
		права
	Борсук Наталії Яківні	доцента кафедри підприємницького та корпоративного 
		права
	Мельник Оксані Володимирівні	доцента кафедри економічної теорії
	Опанащуку Юрію Яковичу	доцента кафедри регіоналістики і туризму

	Державний вищий навчальний заклад "Переяслав-Хмельницький державний 
	педагогічний університет імені Григорія Сковороди"
	Грукач Вікторії Олександрівні	доцента кафедри загальної історії, правознавства і 
		методик навчання
	Мисан Інні Володимирівні	доцента кафедри психології і педагогіки дошкільної 
		освіти
	Слюсар Світлані Тимофіївні	доцента кафедри фінансів, обліку і оподаткування

	Державний вищий навчальний заклад "Університет банківської справи"
	Вайганг Ганні Олександрівні	доцента кафедри кібербезпеки та соціальних наук

	Державний заклад вищої освіти "Університет менеджменту освіти"
	Інжиєвській Лесі Анатоліївні	доцента кафедри психології та особистісного розвитку	Сухенко Яні Валеріївні	доцента кафедри психології та особистісного розвитку
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	Гудзю Валентину Андрійовичу	доцента кафедри дитячих інфекційних хвороб
	Данильчук Галині Олександрівні	доцента кафедри сімейної медицини
	Машукову Артему Олексійовичу	доцента кафедри хірургії з курсом онкології
	Павловській Оксані Миколаївні	доцента кафедри акушерства і гінекології
	Папінку Роману Мар'яновичу	доцента кафедри педіатрії з післядипломною 
	підготовкою
	Скибі Олександрі Василівні	доцента кафедри стоматології дитячого віку
	Турчину Миколі Івановичу	доцента кафедри професійної патології, клінічної, 
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	Одеський національний морський університет
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		аварійно-рятувальних робіт
	Зажомі Віталію Михайловичу	доцента кафедри техніки та засобів цивільного захисту
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