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	Д 26.002.14
	Во Зуй Фук (громадянин В’єтнаму), 05.12.17 «Радіотехнічні та телевізійні системи»
	Пільтяй Степан Іванович, 05.12.07 «Антени та пpистpої мікpохвильової техніки»
	Д 26.002.15
	Лаптєва Ганна Миколаївна, 05.03.06 «Зварювання та споріднені процеси і технології»
	Д 26.002.18
	Богдан Галина Анатоліївна, 05.11.13 «Пpилади і методи контpолю та визначення складу 
	речовин»
	Голембовський Олександр Олексійович, 05.11.07 «Оптичні пpилади та системи»
	Добровольська Катерина Володимирівна, 05.11.07 «Оптичні пpилади та системи»
	Лисенко Юлія Юріївна, 05.11.13 «Пpилади і методи контpолю та визначення складу 
	речовин»
	Д 26.002.19
	Нижник Олександр Ігорович, 05.09.08 «Прикладна акустика та звукотехніка»

	Д 26.002.28
	Ковальов Олексій Вікторович, 03.00.20 «Біотехнологія»
	Козловець Олександр Анатолійович, 03.00.20 «Біотехнологія»
	Національний транспортний університет
	Д 26.059.02
	Мусатенко Олена Вікторівна, 05.22.01 «Тpанспоpтні системи»
	Осипов Валентин Олександрович, 05.22.01 «Тpанспоpтні системи»
	Національний університет «Львівська політехніка»
	Д 35.052.04
	Гарасим Дмитро Ігорович, 05.14.06 «Технічна теплофізика та промислова 
	теплоенергетика»
	Мисак Степан Йосифович, 05.14.06 «Технічна теплофізика та промислова 
	теплоенергетика»
	Пона Остап Миронович, 05.14.06 «Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика»
	Д 35.052.05
	Візнович Олександра Василівна, 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні
	методи»
	Савчук Валерія Володимирівна, 01.05.03 «Математичне та програмне забезпечення 
	обчислювальних машин і систем»
	Швороб Ірина Богданівна, 10.02.21 «Структурна, прикладна та математична 
	лінгвістика»
	Д 35.052.10
	Круліковський Олег Валерійович, 05.12.13 «Радіотехнічні пристрої та засоби 
	телекомунікацій»
	Д 35.052.13
	Семків Ігор Володимирович, 01.04.07 «Фізика твердого тіла»
	Національний університет біоресурсів і природокористування України
	К 26.004.11
	Борячинський Василь Васильович, 05.23.06 «Технологія деревообробки, виготовлення 
	меблів та виробів з деревини»
	Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
	Д 38.060.01
	Гайдаєнко Оксана Володимирівна, 05.13.22 «Управління проектами і програмами»
	Надточий Анатолій Вікторович, 05.13.22 «Управління проектами і програмами»
	Познанський Андрій Станіславович, 05.05.03 «Двигуни та енергетичні установки»
	Соломонюк Денис Миколайович, 05.05.03 «Двигуни та енергетичні установки»
	Національний університет харчових технологій
	Д 26.058.02
	Доломакін Юрій Юрійович, 05.18.12 «Процеси та обладнання харчових, 
	мікробіологічних та фармацевтичних виробництв»
	Стукальська Наталія Миколаївна, 05.18.12 «Процеси та обладнання харчових, 
	мікробіологічних та фармацевтичних виробництв»
	Д 26.058.06
	Тракало Тетяна Олександрівна, 05.18.02 «Технологія зернових, бобових, круп'яних 
	продуктів і комбікормів, олійних і луб'яних культур»
	Черниш Людмила Миколаївна, 05.18.01 «Технологія хлібопекаpських продуктів, 
	кондитерських виробів та харчових концентратів»
	Д 26.058.07
	Губеня В’ячеслав Олександрович, 05.18.16 «Технологія хаpчової продукції»
	Кобець Олена Сергіївна, 05.18.16 «Технологія хаpчової продукції»
	Національний університет цивільного захисту України Державної служби України з 
	надзвичайних ситуацій
	Д 64.707.01
	Назаренко Сергій Юрійович, 21.06.02 «Пожежна безпека»
	Одеська державна академія будівництва та архітектури
	Д 41.085.01
	Сьоміна Юлія Анатоліївна, 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди»
	Одеська національна академія харчових технологій
	Д 41.088.03
	Бойчук Артем Сергійович, 05.14.06 «Технічна теплофізика та промислова 
	теплоенергетика»
	Холодков Андрій Олегович, 05.05.14 «Холодильна, вакуумна та компресорна техніка, 
	системи кондиціонування»
	Шарапов Сергій Олегович, 05.05.14 «Холодильна, вакуумна та компресорна техніка, 
	системи кондиціонування»
	Одеський національний морський університет
	Д 41.060.01
	Кирнац Владислав Іванович, 05.22.20 «Експлуатація та ремонт засобів транспорту»
	Петров Олексій Миколайович, 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди»
	Одеський національний політехнічний університет
	Д 41.052.01
	Аль-Даби Мохамед Мохамед Салех(громадянин Ємену), 05.13.05 «Комп'ютерні системи та компоненти»
	Городнича Катерина Олександрівна, 05.13.06 «Інформаційні технології»
	Д 41.052.09
	Паленний Юрій Григорович, 05.01.02 «Стандартизація, сертифікація та метрологічне 
	забезпечення»
	К 41.052.08
	Абу Шена Осама Мо Алі (громадянин Лівії), 05.13.12 «Системи автоматизації проектувальних робіт»
	Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
	К 58.052.03
	Мельничук Сергій Леонідович, 05.05.05 «Піднімально-тpанспоpтні машини»
	Михайлишин Роман Ігорович, 05.05.05 «Піднімально-тpанспоpтні машини»
	Університет митної справи та фінансів
	К 26.378.01
	Сторож Людмила Анатоліївна, 03.00.20 «Біотехнологія»
	Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України
	Д 35.226.02
	Гаврилюк Марія Романівна, 05.17.14 «Хімічний опір матеріалів та захист від корозії»
	Свірська Леся Миколаївна, 05.02.01 «Матеpіалознавство»
	Хлопик Ольга Петрівна, 05.17.14 «Хімічний опір матеріалів та захист від корозії»
	Харківський національний автомобільно-дорожній університет
	Д 64.059.02
	Авершин Андрій Геннадійович, 05.22.02 «Автомобілі та тpактоpи»
	Бажинова Тетяна Олексіївна, 05.22.20 «Експлуатація та ремонт засобів транспорту»
	Мосьпан Наталія Вікторівна, 05.22.01 «Тpанспоpтні системи»
	Сергієнко Олександр Володимирович, 05.22.02 «Автомобілі та тpактоpи»
	Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра 
	Василенка
	Д 64.832.04
	Войтов Антон Вікторович, 05.05.11 «Машини і засоби механізації 
	сільськогосподарського виробництва»
	К 64.832.03
	Гриньків Андрій Вікторович, 05.22.20 «Експлуатація та ремонт засобів транспорту»
	Туренко Олександр Ігорович, 05.22.20 «Експлуатація та ремонт засобів транспорту»
	Харківський національний університет будівництва та архітектури
	Д 64.056.01
	Лихограй Вікторія Вікторівна, 05.23.08 «Технологія та організація промислового та 
	цивільного будівництва»
	Супрун Олег Юрійович, 05.23.08 «Технологія та організація промислового та 
	цивільного будівництва»
	Д 64.056.04
	Барабаш Олена Сергіївна, 05.23.05 «Будівельні матеpіали та виpоби»
	Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
	Д 64.051.29
	Малахова Марина Олегівна, 05.13.05 «Комп'ютерні системи та компоненти»
	Полуяненко Микола Олександрович, 05.13.21 «Системи захисту інформації»
	Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
	Д 64.089.02
	Кулик Наталія Ігорівна, 05.09.07 «Світлотехніка та джеpела світла»
	К 64.089.05
	Грек Марія Олександрівна, 05.24.04 «Кадастр та моніторинг земель»
	Штерндок Ернест Сергійович, 05.24.04 «Кадастр та моніторинг земель»
	Харківський національний університет радіоелектроніки
	Д 64.052.08
	Мартінкус Ірина Олегівна, 05.13.06 «Інформаційні технології»
	Д 64.052.09
	Абдурахман Ахмед Ісса Алі (громадянин Нігерії), 05.12.02 «Телекомунікаційні системи та мережі»
	Чакрян Вадим Хазарович, 05.12.02 «Телекомунікаційні системи та мережі»
	Хмельницький національний університет
	Д 70.052.02
	Сорокіна Тетяна Миколаївна, 05.02.02 «Машинознавство»
	Центральноукраїнський національний технічний університет
	К 23.073.02
	Рязанцев Антон Олександрович, 05.03.07 «Пpоцеси фізико-технічної обpобки»
	Савеленко Григорій Володимирович, 05.13.07 «Автоматизація процесів керування»
	Черкаський державний технологічний університет
	К 73.052.01
	Лелеко Сергій Анатолійович, 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні 
	методи»
	СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ
	Державна установа Інститут зернових культур Національної академії аграрних наук України
	Д 08.353.01
	Плотка Віталій Віталійович, 06.01.05 «Селекція і насінництво»

	Державний вищий навчальний заклад «Національний лісотехнічний університет України»
	Д 35.072.02
	Лесь Михайло Михайлович, 06.03.03 «Лісознавство і лісівництво»
	Інститут водних проблем і меліорації НААН України
	Д 26.362.01
	Приведенюк Назар Валерійович, 06.01.02 «Сільськогосподарські меліорації»
	Інститут зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України
	К 67.379.01
	Довбуш Олена Семенівна, 06.01.05 «Селекція і насінництво»
	Львівський національний аграрний університет
	К 36.814.04
	Германович Ольга Мирославівна, 03.00.16 «Екологія»
	Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії
 імені О. Н. Соколовського» НААН України
	Д 64.354.01
	Шовковська Анна Валеріївна, 06.01.03 «Агроґрунтознавство і агрофізика»
	Національний науковий центр «Інститут землеробства НААН України»
	Д 27.361.01
	Рудавська Наталія Миколаївна, 06.01.12 «Кормовиробництво і луківництво»
	Штакал Віктор Миколайович, 06.01.12 «Кормовиробництво і луківництво»
	Національний університет біоресурсів і природокористування України
	Д 26.004.21
	Івченко Володимир Миколайович, 06.01.13 «Гербологія»
	ІСТОРИЧНІ НАУКИ
	Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 
	університет імені Григорія Сковороди»
	Д 27.053.01
	Ящук Віталій Юрійович, 07.00.07 «Історія науки й техніки»
	Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»
	К 29.053.06
	Гарькавченко Катерина Геннадіївна, 07.00.02 «Всесвітня історія»
	Кожушко Аліна Миколаївна, 07.00.02 «Всесвітня історія»
	Мармілова Ольга Сергіївна, 07.00.06 «Історіографія, джерелознавство та спеціальні 
	історичні дисципліни»
	Сорокіна Ольга Сергіївна, 07.00.06 «Історіографія, джерелознавство та спеціальні 
	історичні дисципліни»
	Інститут історії України НАН України
	Д 26.235.01
	Іванов В’ячеслав Олександрович, 07.00.06 «Історіографія, джерелознавство та 
	спеціальні історичні дисципліни»
	Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України та Інститут народознавства НАН 
	України
	Д 35.222.01
	Артимишин Павло Іванович, 07.00.01 «Історія України»
	Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України
	Д 26.228.01
	Кіцелюк Володимир Васильович, 07.00.06 «Історіографія, джерелознавство та 
	спеціальні історичні дисципліни»
	Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
	Д 71.053.01
	Андрущак Роман Іванович, 07.00.01 «Історія України»
	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
	Д 26.001.01
	Ганул Антон Миколайович, 07.00.02 «Всесвітня історія»
	Д 26.001.20
	Сидорова Олена Миколаївна, 07.00.06 «Історіографія, джерелознавство та спеціальні 
	історичні дисципліни»
	Київський університет імені Бориса Грінченка
	К 26.133.02
	Волков Володимир Олегович, 07.00.02 «Всесвітня історія»
	Ісса Тетяна Віталіївна, 07.00.01 «Історія України»
	Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Міністерства 
	оборони України та Львівський національний університет імені Івана Франка
	Д 35.051.25
	Верхотурова Мар’яна Андріївна, 20.02.22 «Військова історія»
	Казан Емілія Мар’янівна, 20.02.22 «Військова історія»
	Щеглов Андрій Юрійович, 20.02.22 «Військова історія»
	Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
	К 32.051.03
	Мащенко Наталія Володимирівна, 07.00.01 «Історія України»
	Мочкін Сергій Анатолійович, 07.00.01 «Історія України»
	Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
	Д 64.051.10
	Боровик Микола Анатолійович, 07.00.01 «Історія України»
	Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
	Д 73.053.01
	Касян Андрій Іванович, 07.00.01 «Історія України»
	Кулікова Тетяна Олексіївна, 07.00.01 «Історія України»
	Чорноморський національний університет імені Петра Могили
	Д 38.053.02
	Осипенко Олександр Валентинович, 07.00.01 «Історія України»
	ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
	Вищий навчальний заклад «Національна академія управління»
	Д 26.889.01
	Іванов Євген Іванович, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК»
	Д 26.130.01
	Оксенюк Сергій Григорович, 21.04.01 «Економічна безпека держави»
	Чорний Владислав Михайлович, 21.04.02 «Економічна безпека суб'єктів господарської 
	діяльності»
	Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
	Д 44.877.02
	Удачина Катерина Олександрівна, 08.00.11 «Математичні методи, моделі та 
	інформаційні технології в економіці»

	Вінницький національний аграрний університет
	Д 05.854.03
	Паламаренко Яна Вікторівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Державна установа «Інститут економіки та прогнозування» НАН України
	Д 26.239.01
	Жерновий Денис Віталійович, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет 
 мені Вадима Гетьмана»
	Д 26.006.03
	Ходакевич Богдан Олександрович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
	(за видами економічної діяльності)»
	Д 26.006.04
	Бондаренко Андрій Ігорович, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Брюховецька Ірина Олександрівна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Д 26.006.06
	Демків Христина Святославівна, 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит 
(за видами економічної діяльності)»
	Нікітан Наталія Олександрівна, 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит 
(за видами економічної діяльності)»
	Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та 
	архітектури»
	К 08.085.04
	Леховіцер Віктор Олександрович, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Паршина Маргарита Юріївна, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна 
	економіка»
	Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет
 імені Василя Стефаника»
	Д 20.051.12
	Бушинська Вікторія Вікторівна, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна 
	економіка»
	Вовк Володимир Романович, 08.00.11 «Математичні методи, моделі та інформаційні 
	технології в економіці»
	Гавриш Ірина Іванівна, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»
	Писарева Ірина Володимирівна, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна 
	економіка»
	Тонкошкур Максим Васильович, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна 
	економіка»
	Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет»
	К 61.051.02
	Сочка Катерина Андріївна, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна 
	економіка»
	Державний вищий навчальний заклад «Університет банківської справи»
	Д 26.883.01
	Олефір Євгенія Анатоліївна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»


	Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
	Д 08.051.03
	Михайленко Ольга Геннадіївна, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні 
	відносини»
	Житомирський національний агроекологічний університет
	Д 14.083.02
	Савчук Василь Анатолійович, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Інститут агроекології і природокористування НААН України
	Д 26.371.02
	Крохтяк Олександра Василівна, 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони 
	навколишнього середовища»
	Інститут демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України
	Д 26.247.01
	Дворник Інна Володимирівна, 08.00.07 «Демографія, економіка праці, соціальна 
	економіка і політика»
	Корнієнко Олена Олексіївна, 08.00.07 «Демографія, економіка праці, соціальна 
	економіка і політика»
	Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України
	Д 41.177.01
	Бойко Марія Олександрівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Київський національний торговельно-економічний університет
	Д 26.055.01
	Головко Тетяна Володимирівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Чернявська Марина Казимірівна, 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит
(за видами економічної діяльності)»
	К 26.055.05
	Ємець Вадим Вікторович, 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки»
	Катран Марина Володимирівна, 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної 
	думки»
	Київський національний університет будівництва і архітектури
	Д 26.056.03
	Крижановський Віктор Іванович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
	Д 26.001.12
	Заколодяжний Володимир Олегович, 08.00.04 «Економіка та управління 
	підприємствами (за видами економічної діяльності)»
	Д 26.001.13
	Соболєва Марина Валеріївна, 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної 
	думки»
	Д 26.001.48
	Богдан Ольга Дмитрівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»


	Київський національний університет технологій та дизайну
	Д 26.102.05
	Кононенко Ганна Ігорівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Класичний приватний університет
	Д 17.127.01
	Сисоєв Олексій Володимирович, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Д 17.127.10
	Жваненко Світлана Анатоліївна, 08.00.11 «Математичні методи, моделі та інформаційні 
	технології в економіці»
	Кравець Олена Валеріївна, 08.00.11 «Математичні методи, моделі та інформаційні 
	технології в економіці»
	Львівський національний аграрний університет
	Д 36.814.02
	Янковська Катерина Сергіївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Львівський національний університет імені Івана Франка
	Д 35.051.22
	Ільків Наталія Василівна, 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки»
	Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного 
	управління при Президентові України
	К 35.860.02
	Калиневич Галина Михайлівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Попський Арсен Васильович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Мукачівський державний університет
	К 62.147.01
	Тищук Інна Володимирівна, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна 
	економіка»
	Національний інститут стратегічних досліджень
	Д 26.718.01
	Григоренко Ярослав Олександрович, 21.04.01 «Економічна безпека держави»
	Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»
	Д 26.350.01
	Бокій Олена Володимирівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Д 26.350.02
	Дранус Валентин Вікторович, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Дружинська Наталія Сергіївна, 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за 
	видами економічної діяльності)»
	Кебко Володимир Васильович, 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за 
	видами економічної діяльності)»
	Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
	Д 64.050.02
	Доуртмес Пилип Олександрович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут
 імені Ігоря Сікорського»
	Д 26.002.23
	Кологривов Ярослав Ігорович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Чайковський Євгеній Олександрович, 08.00.04 «Економіка та управління 
	підприємствами (за видами економічної діяльності)»
	Національний університет «Львівська політехніка»
	Д 35.052.03
	Базилевич Петро Романович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами
(за видами економічної діяльності)»
	Терлецька Вікторія Олександрівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Національний університет біоресурсів і природокористування України
	Д 26.004.01
	Добрівська Мар’яна Володимирівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Євтушенко Володимир Дмитрович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
	(за видами економічної діяльності)»
	Національний університет водного господарства та природокористування
	К 47.104.07
	Лецер Юрій Олександрович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Одеський національний економічний університет
	Д 41.055.01
	Кретов Дмитро Юрійович, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Шелудько Сергій Андрійович, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Д 41.055.03
	Матіщак Юлія Іванівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Полтавська державна аграрна академія
	Д 44.887.01
	Парій Людмила Віталіївна, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія 
	управління персоналом»
	К 26.142.03
	Грушина Аліна Ігорівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Мінчак Нінель Джемалівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Приватний вищий начальний заклад «Європейський університет»
	Д 26.063.01
	Лозінська Жанна Петрівна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Нестерчук Яна Андріївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»


	Сумський державний університет
	Д 55.051.01
	Нвосу Джонатан Емека (громадянин Нігерії), 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища»
	Д 55.051.06
	Воронцова Анна Сергіївна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Гребенюк Надія Василівна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
	Д 29.051.01
	Годящев Максим Олександрович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
	(за видами економічної діяльності)»
	Таврійський державний агротехнологічний університет
	К 18.819.03
	Ільїна Олена Василівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Нікітченко Тетяна Олександрівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
	(за видами економічної діяльності)»
	Шутько Тетяна Ігорівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Тернопільський національний економічний університет
	Д 58.082.01
	Іванова Анна Миколаївна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Олексійчук Святослав Валерійович, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Тинська Інна Іванівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»
	Д 58.082.03
	Бабовал Надія Ростиславівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Білоус Любомир Йосипович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Цетнар Лариса Олегівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
	Д 58.052.05
	Ратинський Вадим Віталійович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
	Д 64.055.01
	Демченко Ганна Володимирівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Котляревська Ксенія Юріївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Харківський національний технічний університет сільського господарства
 імені Петра Василенка
	Д 64.832.02
	Волошин Юрій Юрійович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»

	Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
	К 64.051.25
	Макарчук Катерина Олексіївна, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні
	 відносини»
	Марченко Іван Сергійович, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні 
	відносини»
	Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
	Д 64.089.01
	Вороніна Олена Олегівна, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»
	Рибак Ганна Іванівна, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»
	Тарадай Володимир Наумович, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна 
	економіка»
	Хмельницький національний університет
	Д 70.052.01
	Головчук Олександр Володимирович, 08.00.04 «Економіка та управління 
	підприємствами (за видами економічної діяльності)»
	Чернігівський національний технологічний університет
	Д 79.051.04
	Маслик Роксоляна Орестівна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Мельник Олександр Григорович, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ
	Запорізький національний університет
	К 17.051.05
	Бузаров Андрій Ігоревич, 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії»
	Насєдкіна Оксана Олегівна, 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії»
	Халіман Марина Анатоліївна, 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії»
	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
	Д 26.001.17
	Кармадонова Тетяна Миколаївна, 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії»
	Малишена Юлія Олегівна, 09.00.02 «Діалектика і методологія пізнання»
	Д 26.001.27
	Бондар Олег Володимирович, 09.00.01 «Онтологія, гносеологія, феноменологія»
	Вахтель Андрій Ігорович, 09.00.01 «Онтологія, гносеологія, феноменологія»
	Коцюба Максим Петрович, 09.00.04 «Філософська антропологія, філософія культури»
	Маєвська Марина Миколаївна, 09.00.06 «Логіка»
	Петленко Ірина Валеріївна, 09.00.05 «Історія філософії»
	Самчук Володимир Андрійович, 09.00.05 «Історія філософії»
	Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
	Д 26.053.16
	Білецька Альона Володимирівна, 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії»
	Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
	Д 41.051.09
	Долгочуб Альона Юріївна, 09.00.02 «Діалектика і методологія пізнання»
	Полякова Вікторія Олегівна, 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії»
	Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
	Д 64.053.07
	Погасій Лілія Петрівна, 09.00.04 «Філософська антропологія, філософія культури»
	Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
	Д 64.051.06
	Потапов Вячеслав Михайлович, 09.00.04 «Філософська антропологія, філософія 
	культури»
	Фісун Катерина Геннадіївна, 09.00.04 «Філософська антропологія, філософія культури»
	ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ
	Бердянський державний педагогічний університет
	К 18.092.02
	Голуб Дарина Олександрівна, 10.01.05 «Порівняльне літературознавство»
	Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
	Д 08.051.12
	Коваль Наталя Борисівна, 10.01.04 «Література зарубіжних країн»
	Сатановська Ганна Сергіївна, 10.01.04 «Література зарубіжних країн»
	К 08.051.05
	Чень Шаосюн (громадянин КНР), 10.02.02 «Російська мова»
	Донецький національний університет імені Василя Стуса
	К 11.051.14
	Гарбера Ірина Володимирівна, 10.02.01 «Українська мова»
	Житомирський державний університет імені Івана Франка
	К 14.053.03
	Скляр Анжеліка Юріївна, 10.01.06 «Теорія літератури»
	Запорізький національний університет
	К 17.051.02
	Артеменко Інна Олександрівна, 10.02.04 «Германські мови»
	Казимір Ірина Сергіївна, 10.02.04 «Германські мови»
	Ковальчук Людмила Володимирівна, 10.02.04 «Германські мови»
	Коломийська Іванна Андріївна, 10.02.04 «Германські мови»
	Коробова Ірина Олександрівна, 10.02.01 «Українська мова»
	Мельник Олена Миколаївна, 10.02.04 «Германські мови»
	Мельничук Роксолана Іванівна, 10.02.04 «Германські мови»
	Омельчук Юлія Олександрівна, 10.02.04 «Германські мови»
	Судус Юлія Василівна, 10.02.04 «Германські мови»
	Черник Марина Володимирівна, 10.02.04 «Германські мови»
	Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України
	Д 26.178.01
	Астапенко Ігор Анатолійович, 10.01.01 «Українська література»
	Годік Катерина Олександрівна, 10.01.05 «Порівняльне літературознавство»
	Девдера Катерина Михайлівна, 10.01.01 «Українська література»
	Інститут української мови НАН України
	Д 26.173.01
	Холодьон Олена Миколаївна, 10.02.01 «Українська мова»
	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
	Д 26.001.15
	Ковальчук Юлія Андріївна, 10.01.05 «Порівняльне літературознавство»
	Стежко Світлана Орестівна, 10.01.01 «Українська література»
	Київський університет імені Бориса Грінченка
	Д 26.133.03
	Реутова Марія Андріївна, 10.01.01 «Українська література»

	Львівський національний університет імені Івана Франка
	К 35.051.15
	Алієва Ольга Назірівна, 10.02.04 «Германські мови»
	Денисюк Юлія Іванівна, 10.02.04 «Германські мови»
	Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
	Д 26.053.26
	Павлик Наталія Василівна, 10.02.17 «Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство»
	Позніхіренко Юлія Іванівна, 10.02.17 «Порівняльно-історичне і типологічне 
	мовознавство»
	Романюк Наталія Михайлівна, 10.02.17 «Порівняльно-історичне і типологічне 
	мовознавство»
	Хоровець Віра Євгенівна, 10.02.17 «Порівняльно-історичне і типологічне 
	мовознавство»
	К 26.053.22
	Єрьоміна-Чащина Маргарита Віталіївна, 10.01.02 «Російська література»
	Турчин Ольга Василівна, 10.01.01 «Українська література»
	Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
	Д 41.051.02
	Біла Євгенія Сергіївна, 10.02.04 «Германські мови»
	Карпова Дар’я Михайлівна, 10.02.04 «Германські мови»
	Стингач Ольга Вячеславівна, 10.02.04 «Германські мови»
	К 41.051.10
	Регрут Павло Васильович, 10.01.01 «Українська література»
	Широкова Вікторія Володимирівна, 10.01.02 «Російська література»
	Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
	К 32.051.02
	Хвіщук Олександр Віталійович, 10.02.01 «Українська мова»
	Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
	Д 64.053.03
	Бєлова Юлія Сергіївна, 10.01.02 «Російська література»
	Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
	К 64.051.07
	Азовцева Софія Володимирівна, 10.01.01 «Українська література»
	Херсонський державний університет
	К 67.051.05
	Божко Олена Сергіївна, 10.02.04 «Германські мови»
	Величко Наталія Миколаївна, 10.02.04 «Германські мови»
	Якубенко Ірина В’ячеславівна, 10.02.04 «Германські мови»
	Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
	Д 73.053.03
	Ющенко Людмила Олександрівна, 10.01.01 «Українська література»
	ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ
	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
	Д 26.001.07
	Пласкальний Володимир Віталійович, 11.00.11 «Конструктивна географія і раціональне 
	використання природних ресурсів»


	Одеський державний екологічний університет
	Д 41.090.01
	Куришина Вікторія Юріївна, 11.00.09 «Метеорологія, кліматологія, агрометеорологія»
	Ляшенко Віталій Олександрович, 11.00.09 «Метеорологія, кліматологія, 
	агрометеорологія»
	К 41.090.02
	Сплодитель Анастасія Олегівна, 11.00.11 «Конструктивна географія і раціональне 
	використання природних ресурсів»
	Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
	К 76.051.04
	Павлюк Світлана Миколаївна, 11.00.02 «Економічна та соціальна географія»
	Смик Оксана Степанівна, 11.00.02 «Економічна та соціальна географія»
	ЮРИДИЧНІ НАУКИ
	Академія адвокатури України
	К 26.122.01
	Стельмащук Олександр Васильович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; 
	судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Чернієнко Антон Олександрович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; 
	судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет»
	Д 61.051.07
	Нечипорук Кірілл Олександрович, 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне 
	право»
	Чопик Наталія Василівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ МВС України
	Д 08.727.02
	Бахчев Костянтин Вікторович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; 
	судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Бідняк Ганна Сергіївна, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова 
	експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Бойко Олексій Павлович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова 
	експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Колінько Цагік Вазгенівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Куратченко Михайло Вітальович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; 
	судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Лазарева Дарія Володимирівна, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; 
	судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Романов Валерій Петрович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право;
	 інформаційне право»
	К 08.727.04
	Рашевський Сергій Павлович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; 
	кримінально-виконавче право»
	Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України
	Д 26.236.02
	Бондаренко Ольга Олегівна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне 
	право; міжнародне приватне право»
	Головащук Анна Петрівна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право;
	 міжнародне приватне право»
	Козакова Ірина Віталіївна, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-
	виконавче право»
Мінченко Дар’я Анатоліївна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»
	Тур Ольга Тарасівна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; 
	міжнародне приватне право»
	Інститут законодавства Верховної Ради України
	Д 26.867.01
	Клименко Катерина Петрівна, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія 
	політичних і правових вчень»
	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
	Д 26.001.06
	Львов Богдан Юрійович, 12.00.04 «Господарське право, господарсько-процесуальне 
	право»
	Д 26.001.10
	Андрущенко Катерина Анатоліївна, 12.00.11 «Міжнародне право»
	Павко Яна Анатоліївна, 12.00.11 «Міжнародне право»
	Д 26.001.46
	Вареник Олександр Сергійович, 12.00.05 «Трудове право; право соціального 
	забезпечення»
	Головачова Аліна Олександрівна, 12.00.05 «Трудове право; право соціального 
	забезпечення»
	Денисевич Антон Юрійович, 12.00.05 «Трудове право; право соціального 
	забезпечення»
	Класичний приватний університет
	Д 17.127.07
	Григор’єва Олена Валеріївна, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; 
	кримінально-виконавче право»
	К 17.127.09
	Дічко Ганна Олегівна, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і 
	правових вчень»
	Крижановська Олена Володимирівна, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; 
	історія політичних і правових вчень»
	Чепець Ольга Сергіївна, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних 
	і правових вчень»
	Львівський державний університет внутрішніх справ МВС України
	К 35.725.02
	Романюк Ігор Миколайович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; 
	кримінально-виконавче право»
	Львівський національний університет імені Івана Франка
	Д 35.051.03
	Бризіцький Максим Ігорович, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія 
	політичних і правових вчень»
	Міжнародний гуманітарний університет
	К 41.136.01
	Продіус Костянтин Васильович, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія 
	політичних і правових вчень»

	Науково-дослідний інститут публічного права
	К 26.503.01
	Бригінець Андріана Василівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Красногор Олександр Володимирович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; 
	фінансове право; інформаційне право»
	Лазаренко Максим Валентинович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Маркіна Анна Миколаївна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Нікулін Віталій Андрійович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Панчук Владислав Анатолійович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Науково-дослідний інститут інформатики і права Національної академії правових наук 
	України
	К 26.501.01
	Головко Ольга Михайлівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право;
	інформаційне право»
	Національна академія внутрішніх справ МВС України
	Д 26.007.04
	Капітонова Наталія Володимирівна, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія 
	політичних і правових вчень»
	Коршунова Наталія Вікторівна, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія 
	політичних і правових вчень»
	Д 26.007.05
	Бондаренко Віталій Вікторович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; 
	судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Симоненко Наталія Олександрівна, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; 
	судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Національна академія Служби безпеки України
	К 26.706.02
	Іванов Олександр Юрійович, 21.07.01 «Забезпечення державної безпеки України»
	Національний університет «Львівська політехніка»
	Д 35.052.19
	Зарічний Олег Андрійович, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія 
	політичних і правових вчень»
	Коваль Ігор Мирославович, 12.00.12 «Філософія права»
	К 35.052.23
	Літвінчук Ірина Сергіївна, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова 
	експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Стаднік Володимир Володимирович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; 
	кримінально-виконавче право»
	Національний університет «Одеська юридична академія»
	Д 41.086.01
	Герман Олександр Олександрович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове
	 право; інформаційне право»
	Кісліцина Ірина Олександрівна, 12.00.10 «Судоустрій; прокуратура та адвокатура»
	Ромащенко Вікторія Андріївна, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія 
	політичних і правових вчень»
	Савчук Роман Михайлович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право;
	інформаційне право»
	Д 41.086.04
	Суща Ліна Миколаївна, 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; 
	природоресурсне право»
	Національний університет біоресурсів і природокористування України
	К 26.004.16
	Вітов Віталій Антонович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Ємельяненко Карім Олегович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Кирилюк Ірина Володимирівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Савенко Ганна Вікторівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Слончак Володимир Вікторович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
	Д 64.086.01
	Крицька Ірина Олександрівна, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; 
	судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Д 64.086.02
	Дуденко Тетяна Володимирівна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне 
	право; міжнародне приватне право»
	Попов Віктор Андрійович, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право;
	 міжнародне приватне право»
	Д 64.086.04
	Клєріні Гаррі Валерійович, 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; 
	природоресурсне право»
	Руденко Микола Павлович, 12.00.04 «Господарське право, господарсько-процесуальне
	 право»
	Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія 
	управління персоналом»
	Д 26.142.02
	Моргун Валерій Павлович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право;
	 інформаційне право»
	К 26.142.01
	Павленко Олександр Вікторович, 12.00.04 «Господарське право, господарсько-
	процесуальне право»
	Приватний вищий навчальний заклад «Львівський університет бізнесу і права»
	Д 35.140.02
	Князева Наталія Веніамінівна, 12.00.10 «Судоустрій; прокуратура та адвокатура»
	Сивак Володимир Миколайович, 12.00.10 «Судоустрій; прокуратура та адвокатура»
	Приватний вищий навчальний заклад Університет Короля Данила
	Д 20.149.01
	Гумега Оксана Валеріївна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; 
	міжнародне приватне право»
	Кузенко Уляна Іванівна, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних 
	і правових вчень»
	Ревуцька Ірина Емілівна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; 
	міжнародне приватне право»
	Приватний вищий начальний заклад «Європейський університет»
	К 26.063.02
	Каланча Інга Георгіївна, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова 
	експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Рудницька Юлія Вікторівна, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова 
	експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Сумський державний університет
	К 55.051.07
	Бурбика Віталій Олександрович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Кубишкіна Алла Олександрівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Тернопільський національний економічний університет
	К 58.082.04
	Андрієнко Валентина Володимирівна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; 
	сімейне право; міжнародне приватне право»
	Бакуліна Світлана Віталіївна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Ходак Євгеній Сергійович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Університет державної фіскальної служби України
	Д 27.855.02
	Декаленко Валентина Степанівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Іванова Софія Сергіївна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Мороз Світлана Сергіївна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	К 27.855.03
	Фінчук Вікторія Василівна, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-
	виконавче право»
	Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України
	Д 64.700.01
	Вітко Артем Леонідович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Лубенцов Андрій Васильович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; 
	судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Перлін Станіслав Ігорович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова 
	експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Сабадаш Інна Володимирівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Д 64.700.02
	Баб’юк Марія Петрівна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; 
	міжнародне приватне право»
	Коломоєць Павло Володимирович, 12.00.05 «Трудове право; право соціального 
	забезпечення»
	Мельник Валентин Володимирович, 12.00.05 «Трудове право; право соціального 
	забезпечення»
	Сидоренко Андрій Юрійович, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія 
	політичних і правових вчень»
	Д 64.700.03
	Ворона Володимир Сергійович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; 
	кримінально-виконавче право»
	Луценко Ірина Геннадіївна, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-
	виконавче право»
	Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
	К 64.051.30
	Іванцова Оксана Вячеславівна, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; 
	судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Колеснік Галина Ростиславівна, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; 
	судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
	Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
	Д 05.053.01
	Васаженко Наталія Олексіївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Мазайкіна Ірина Олегівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка
	Д 56.146.01
	Погоріла Наталія Іванівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 
	університет імені Григорія Сковороди»
	К 27.053.03
	Сілютіна Ірина Олександрівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Тонконог Наталія Ігорівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»
	Д 29.053.01
	Кравчишина Олена Олександрівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Д 29.053.03
	Махновський Сергій Сергійович, 13.00.07 «Теорія і методика виховання»
	Мірошниченко Ольга Миколаївна, 13.00.07 «Теорія і методика виховання»
	Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет
 імені К. Д. Ушинського»
	Д 41.053.01
	Коновалова Катерина Ігорівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Цісюань Вей (громадянин КНР), 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Чайка Олена Вікторівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Житомирський державний університет імені Івана Франка
	Д 14.053.01
	Бурмакіна Наталія Сергіївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Гайдай Ірина Олегівна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»
	Колеснікова Ірина Василівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Мельник Оксана Федорівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Постова Світлана Анатоліївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

	Запорізький національний університет
	Д 17.051.09
	Стадніченко Надія Василівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Інститут педагогіки НАПН України
	К 26.452.03
	Андрійчук Ольга Іванівна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (історія та суспільствознавчі науки)»
	Шкатула Олександр Павлович, 13.00. 02 «Теорія та методика навчання (історія та суспільствознавчі науки)»
	Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України
	Д 26.451.01
	Кочурська Інна Вікторівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Креденець Надія Ярославівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Ткаченко Ольга Василівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Інститут професійно-технічної освіти НАПН України
	Д 26.458.01
	Зуєва Альона Борисівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Клименко Марина Миколаївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Кононенко Андрій Геннадійович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Прохорчук Олександр Михайлович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Київський національний лінгвістичний університет
	Д 26.054.01
	Володько Анна Миколаївна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (германські мови)»
	Гудима Юлія Петрівна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (германські мови)»
	Коробова Юлія Володимирівна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (германські мови)»
	Київський університет імені Бориса Грінченка
	Д 26.133.05
	Полінок Олена Володимирівна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (українська мова)»
	Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького
	К 70.705.03
	Бабіч Ольга Василівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Коваленко Оксана Павлівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Лемешко Ольга Василівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Тарасенко Наталія Миронівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Тимофєєва Оксана Ярославівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Тронь Тетяна Володимирівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
	Д 26.053.07
	Скриннік Наталія Володимирівна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (українська література)»
	Чайка Олена Миколаївна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (зарубіжна література)»
	Д 26.053.08
	Ван Сює (громадянка КНР), 13.00.02 «Теорія та методика музичного навчання»
	Ван Чень (громадянин КНР), 13.00.02 «Теорія та методика музичного навчання»
	Ван Чжун (громадянин КНР), 13.00.02 «Теорія та методика музичного навчання»
	Строгаль Тетяна Юріївна, 13.00.02 «Теорія та методика музичного навчання»
	Хуан Яцянь (громадянка КНР), 13.00.02 «Теорія та методика музичного навчання»
	Чжан Няньхуа (громадянин КНР), 13.00.02 «Теорія та методика музичного навчання»
	Ян Яньчі (громадянин КНР), 13.00.02 «Теорія та методика музичного навчання»
	Д 26.053.14
	Бублей Тетяна Анатоліївна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я)»
	Марущак Мар’ян Осипович, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я)»
	К 26.053.09
	Байдюк Наталія Василівна, 13.00.05 «Соціальна педагогіка»
	Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т. Г. Шевченка
	Д 79.053.02
	Перинський Юрій Євгенович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Перкатий Роман Миколайович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Смолянко Юлія Миколаївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Рівненський державний гуманітарний університет
	Д 47.053.01
	Савельєв Микола Григорович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
	Д 58.053.01
	Мусієнко Вікторія Сергіївна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»
	Д 58.053.03
	Гінсіровська Ірина Романівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Українська інженерно-педагогічна академія
	Д 64.108.01
	Британ Юрій Анатолійович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
	Д 74.053.01
	Рожі Інна Георгіївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Юрченко Оксана Володимирівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	К 74.053.02
	Гуцуляк Лідія Іллівна, 13.00.05 «Соціальна педагогіка»
	Цуркан Таісія Георгіївна, 13.00.07 «Теорія і методика виховання»
	Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
	Д 64.053.04
	Батрун Ірина Володимирівна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»
	Гуріна Вікторія Олегівна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»
	Херсонський державний університет
	Д 67.051.03
	Чень Чунься (громадянин КНР), 13.00.02 «Теорія та методика навчання (російська мова)»
	Шиянюк Лариса Василівна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (українська мова)»
	Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
	Д 70.145.01
	Кожокар Марина Василівна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»
	Сваричевська Анжела Петрівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Хмельницький національний університет
	Д 70.052.05
	Захарченко Юлія Василівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Линовицька Анастасія Олександрівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Харченко Олена Вікторівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

	Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
	К 23.053.02
	Божко Людмила Володимирівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Демченко Віталій Васильович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Євдокімова-Лисогор Леся Анатоліївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Кривохижа Ірина Валентинівна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»
	МЕДИЧНІ НАУКИ
	Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний 
	університет» МОЗ України
	К 76.600.01
	Мороз Петро Васильович, 14.01.03 «Хірургія»
	Яким’юк Дмитро Іванович, 14.03.01 «Нормальна анатомія»
	Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова МОЗ України
	Д 05.600.01
	Коцюбська Ірина Юріївна, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»
	Сулейманова Василиса Геннадіївна, 14.01.03 «Хірургія»
	Д 05.600.04
	Мазулов Олександр Васильович, 14.01.10 «Педіатрія»
	Одарчук Ірина Володимирівна, 14.01.10 «Педіатрія»
	Чемич Оксана Миколаївна, 14.01.13 «Інфекційні хвороби»
	К 05.600.05
	Некрут Дар’я Олександрівна, 14.01.32 «Медична біохімія»
	Державна установа «Інститут мікробіології та імунології ім. І. І. Мечникова НАМН України»
	Д 64.618.01
	Шейх Саджаде Мохаммадреза (громадянин Ірану), 14.03.08 «Імунологія та алергологія»
	Державна установа «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України»
	Д 64.566.01
	Буздиган Олена Григорівна, 14.01.16 «Психіатрія»
	Македонська Ірина Василівна, 14.01.15 «Нервові хвороби»
	Федорченко Світлана Валеріївна, 14.01.15 «Нервові хвороби»
	Державна установа «Інститут нефрології НАМН України»
	Д 26.565.01
	Круглікова Ірина Вадимівна, 14.01.37 «Нефрологія»
	Мінакова Вікторія Анатоліївна, 14.01.37 «Нефрологія»
	Новиченко Світлана Дмитрівна, 14.01.37 «Нефрологія»
	Сташевська Наталія Вадимівна, 14.01.37 «Нефрологія»
	Державна установа «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В. П. Філатова НАМН 
	України»
	Д 41.556.01
	Середа Катерина Віталіївна, 14.01.18 «Офтальмологія»
	Державна установа «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України»
	Д 26.553.01
	Дзядик Тетяна Владиславівна, 14.01.10 «Педіатрія»
	Коваль Софія Дмитрівна, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»
	Державна установа «Інститут травматології та ортопедії НАМН України»
	Д 26.606.01
	Нацевич Руслан Олександрович, 14.01.21 «Травматологія та ортопедія»


	Державна установа «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова 
	НАМН України»
	Д 26.555.01
	Байрамов Елшад Муборисович (громадянин Грузії), 14.01.04 «Серцево-судинна хірургія»
	Іванюк Анатолій Вікторович, 14.01.04 «Серцево-судинна хірургія»
	Руденко Микола Леонідович, 14.01.04 «Серцево-судинна хірургія»
	Державна установа «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф. Г. Яновського 
	НАМН України»
	Д 26.552.01
	Гацька Дар’я Олегівна, 14.01.29 «Клінічна алергологія»
	Піскур Зоряна Іванівна, 14.01.26 «Фтизіатрія»
	Філатова Олена Вікторівна, 14.01.26 «Фтизіатрія»
	Державний вищий навчальний заклад «Івано-Франківський національний медичний 
	університет» МОЗ України
	Д 20.601.01
	Литвинець-Голутяк Уляна Євгенівна, 14.01.22 «Стоматологія»
	Окара Чінйєренва (громадянка Нігерії), 14.01.11 «Кардіологія»
	Офорі Ішмаель Ніі (громадянин Гани), 14.01.11 «Кардіологія»
	Хайменова Галина Сергіївна, 14.01.02 «Внутрішні хвороби»
	Д 20.601.02
	Блищак Назарій Богданович, 14.03.01 «Нормальна анатомія»
	Дахно Лариса Олександрівна, 14.03.01 «Нормальна анатомія»
	Зінько Аксінія Володимирівна, 14.03.01 «Нормальна анатомія»
	К 20.601.04
	Дзьомбак Володимир Богданович, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»
	Іванина Василь Васильович, 14.01.03 «Хірургія»
	Литвин Наталія Василівна, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»
	Матвійків Назар Ігорович, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»
	Овчарук Віктор Вікторович, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»
	Федорків Мар’яна Богданівна, 14.01.03 «Хірургія»
	Державний вищий навчальний заклад «Тернопільський державний медичний університет
 імені І. Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України»
	Д 58.601.01
	Ковтун Наталія Ярославівна, 14.03.01 «Нормальна анатомія»
	Д 58.601.02
	Вонс Людмила Зіновіївна, 14.01.02 «Внутрішні хвороби»
	Гриценко Андрій Анатолійович, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»
	Ель-Мезевгі Хайтам Мустафа Ахмед (громадянин Лівії), 14.01.10 «Педіатрія»
	Мочульська Оксана Миколаївна, 14.01.10 «Педіатрія»
	К 58.601.04
	Ліснянська Наталія Василівна, 03.00.04 «Біохімія»
	Савчук Самвел Олексійович, 03.00.04 «Біохімія»
	Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет»
	Д 61.051.08
	Біда Роксолана Юріївна, 14.01.22 «Стоматологія»
	Бокоч Анатолій Васильович, 14.01.22 «Стоматологія»
	Майструк Павло Олегович, 14.01.22 «Стоматологія»
	Машура Валерій Володимирович, 14.01.03 «Хірургія»

	Державний заклад «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» та Державна 
	установа «Інститут гастроентерології НАМН України»
	Д 08.601.02
	Бен Абід Муна (громадянин Тунісу), 14.01.11  «Кардіологія»
	Пасічна Ірина Олександрівна, 14.01.36  «Гастроентерологія»
	Турлюн Тамара Сергіївна, 14.01.11  «Кардіологія»
	Державний заклад «Луганський державний медичний університет МОЗ України»
	Д 29.600.03
	Максимова Ірина Геннадіївна, 14.01.32 «Медична біохімія»
	Запорізький державний медичний університет МОЗ України
	Д 17.600.02
	Дагхар Самауіль (громадянин Тунісу), 14.01.11 «Кардіологія»
	Інститут фізіології імені О. О. Богомольця НАН України
	Д 26.198.01
	Лінник Оксана Олександрівна, 14.03.04 «Патологічна фізіологія»
	Срібна Валентина Олександрівна, 14.03.04 «Патологічна фізіологія»
	Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України
	Д 35.600.01
	Кирманов Олександр Сергійович, 14.01.22 «Стоматологія»
	Міськів Андрій Любомирович, 14.01.22 «Стоматологія»
	Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України
	Д 26.613.02
	Бутенко Ольга Іванівна, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»
	Гладчук Василь Ігорович, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»
	Жовтенко Олеся Вікторівна, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»
	Кубрак Руслан Євгенійович, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»
	Леміш Наталія Юріївна, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»
	Романенко Катерина Леонідівна, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»
	Д 26.613.06
	Морєва Діана Юріївна, 14.01.02 «Внутрішні хвороби»
	Рибицька Марія Олександрівна, 14.01.38 «Загальна практика - сімейна медицина»
	Якубовська Інесса Андріївна, 14.01.38 «Загальна практика - сімейна медицина»
	Д 26.613.09
	Дорошенко Наталія Миколаївна, 14.01.22 «Стоматологія»
	Національний інститут раку МОЗ України
	Д 26.560.01
	Аскольський Антон В’ячеславович, 14.01.07 «Онкологія»
	Ковальчук Павло Анатолійович, 14.01.07 «Онкологія»
	Мацькевич Вікторія Миколаївна, 14.01.23 «Променева діагностика та променева 
	терапія»
	Нестеренко Тетяна Миколаївна, 14.01.23 «Променева діагностика та променева терапія»
	Фридель Роман Ігорович, 14.01.07 «Онкологія»
	Шевчук Леся Анатоліївна, 14.01.23 «Променева діагностика та променева терапія»
	Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України
	Д 26.003.03
	Кривопустов Олександр Сергійович, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»
	Кузьменко Олег Володимирович, 14.01.03 «Хірургія»
	Д 26.003.08
	Бевзюк Любов Володимирівна, 14.01.02 «Внутрішні хвороби»
	Меркулова Ірина Олегівна, 14.01.11 «Кардіологія»
	Онищук Людмила Олександрівна, 14.01.02 «Внутрішні хвороби»
	Синиця Юлія Павлівна, 14.01.02 «Внутрішні хвороби»
	Сиченко Юрій Олександрович, 14.01.11 «Кардіологія»
	Одеський національний медичний університет МОЗ України
	Д 41.600.01
	Горша Василь Іванович, 14.03.04 «Патологічна фізіологія»
	Копйова Надія Вікторівна, 14.03.04 «Патологічна фізіологія»
	Кравець Богдан Богданович, 14.03.04 «Патологічна фізіологія»
	Сумський державний університет
	Д 55.051.05
	Олешко Тетяна Богданівна, 14.03.04 «Патологічна фізіологія»
	Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України
	Д 64.609.01
	Гордовський Владислав Андрійович, 14.01.03 «Хірургія»
	М’ясоєдов Кирило Валерійович, 14.01.03 «Хірургія»
	Д 64.609.03
	Шпильовий Ярослав Володимирович, 19.00.04 «Медична психологія»
	Харківський національний медичний університет МОЗ України
	Д 64.600.02
	Філатов Ігор Вікторович, 14.01.22 «Стоматологія»
	Д 64.600.03
	Гирявенко Наталія Іванівна, 14.03.02 «Патологічна анатомія»
	Смірнов Антон Сергійович, 14.03.04 «Патологічна фізіологія»
	Д 64.600.04
	Істоміна Ольга Володимирівна, 14.01.02 «Внутрішні хвороби»
	ФАРМАЦЕВТИЧНІ НАУКИ
	Запорізький державний медичний університет МОЗ України
	Д 17.600.03
	Кучерявий Юрій Миколайович, 15.00.02 «Фармацевтична хімія та фармакогнозія»
	Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України
	Д 35.600.02
	Дармограй Наталя Миколаївна, 15.00.02 «Фармацевтична хімія та фармакогнозія»
	Національний фармацевтичний університет МОЗ України
	Д 64.605.01
	Мигаль Артем Володимирович, 15.00.02 «Фармацевтична хімія та фармакогнозія»
	Д 64.605.02
	Балинська Марина Володимирівна, 15.00.01 «Технологія ліків, організація 
	фармацевтичної справи та судова фармація»
	Гой Андрій Михайлович, 15.00.01 «Технологія ліків, організація фармацевтичної справи
	 та судова фармація»
	Коробова Євгенія Сергіївна, 15.00.01 «Технологія ліків, організація фармацевтичної 
	справи та судова фармація»
	Д 64.605.03
	Булига Лідія Олексіївна, 14.03.05 «Фармакологія»
	Дейко Роман Данилович, 14.03.05 «Фармакологія»
	Каврайський Дмитро Павлович, 14.03.05 «Фармакологія»
	Каленіченко Ганна Станіславівна, 14.03.05 «Фармакологія»
	Савич Альона Олександрівна, 14.03.05 «Фармакологія»

	МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО
	Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
	Д 26.227.02
	Яковчук Надія Данилівна, 17.00.03 «Музичне мистецтво»
	Львівська національна музична академія імені М. В. Лисенка Міністерства культури України
	К 35.869.01
	Олійник Стефанія Федорівна, 17.00.03 «Музичне мистецтво»
	Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв Міністерства культури України
	Д 26.850.01
	Бардік Марина Афанасіївна, 26.00.01 «Теорія та історія культури»
	Дьяченко Володимир Валерійович, 26.00.01 «Теорія та історія культури»
	Національний університет «Львівська політехніка»
	К 35.052.25
	Габрель Тарас Миколайович, 17.00.07 «Дизайн»
	Сафонова Тетяна Романівна, 17.00.07 «Дизайн»
	Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової Міністерства культури 
	України
	К 41.857.01
	Ма Сінсін (громадянка КНР), 17.00.03 «Музичне мистецтво»
	Шевченко Тетяна Олександрівна, 17.00.03 «Музичне мистецтво»
	Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка
	К 55.053.04
	Хань Кай (громадянин КНР), 17.00.03 «Музичне мистецтво»
	Харківська державна академія культури Міністерства культури України
	Д 64.807.01
	Янина-Ледовська Євгенія Вікторівна, 26.00.01 «Теорія та історія культури»
	АРХІТЕКТУРА
	Харківський національний університет будівництва та архітектури
	Д 64.056.02
	Авербах Михайло Якович, 18.00.01 «Теорія архітектури, реставрація пам'яток 
	архітектури»
	ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ
	Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК»
	К 26.130.02
	Пасічна Валерія Григорівна, 19.00.10 «Організаційна психологія; економічна 
	психологія»
	Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України
	Д 26.453.02
	Папуша Владислав В’ячеславович, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»
	Інститут соціальної та політичної психології НАПН України
	Д 26.457.01
	Блозва Павло Ігорович, 19.00.11 «Політична психологія»
	Голентовська Ольга Святославівна, 19.00.05 «Соціальна психологія; психологія 
	соціальної роботи»
	Смотріцький Андрій Валерійович (громадянин Російської Федерації), 19.00.05 «Соціальна психологія; психологія соціальної роботи»
	Товстокора Юлія Віталіївна, 19.00.05 «Соціальна психологія; психологія соціальної 
	роботи»
	Шапаренко Юлія Віталіївна, 19.00.05 «Соціальна психологія; психологія соціальної 
	роботи»
	Київський університет імені Бориса Грінченка
	К 26.133.04
	Гафіатуліна Анна Вікторівна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»
	Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
	Д 26.053.10
	Ушакова Катерина Юріївна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»
	Д 26.053.23
	Андрейко Богдана Володимирівна, 19.00.08 «Спеціальна психологія»
	Національний університет оборони України імені Івана Черняховського Міністерства оборони
	 України
	К 26.709.05
	Дебренюк Андрій Петрович, 19.00.09 «Психологія діяльності в особливих умовах»
	Національний університет цивільного захисту України Державної служби України з 
	надзвичайних ситуацій
	К 64.707.02
	Малик Ярослава Костянтинівна, 19.00.09 «Психологія діяльності в особливих умовах»
	Щербина Інна Євгенівна, 19.00.09 «Психологія діяльності в особливих умовах»
	Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
	К 32.051.05
	Борейчук Ірина Олегівна, 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології»
	Петрик Оксана Володимирівна, 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології»
	Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
	Д 29.051.11
	Смирнова Олена Олександрівна, 19.00.05 «Соціальна психологія; психологія соціальної 
	роботи»
	Чуловський Вадим Едуардович, 19.00.05 «Соціальна психологія; психологія соціальної 
	роботи»
	Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
	К 64.053.08
	Коваленко Марта Валентинівна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»
	Родіна Катерина Миколаївна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»
	Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України
	Д 64.700.04
	Вагіна Олена Вікторівна, 19.00.06 «Юридична психологія»
	СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ
	Інститут соціології НАН України
	Д 26.229.01
	Заремба-Косович Ганна Романівна, 22.00.04 «Спеціальні та галузеві соціології»
	ПОЛІТИЧНІ НАУКИ
	Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. 
	Ушинського»
	Д 41.053.06
	Грабіна Ганна Вікторівна, 23.00.02 «Політичні інститути та процеси»


	Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України
	Д 26.236.01
	Оснач Олексій Михайлович, 23.00.02 «Політичні інститути та процеси»
	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
	Д 26.001.41
	Дзятківський В’ячеслав В’ячеславович, 23.00.02 «Політичні інститути та процеси»
	Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
	Д 76.051.03
	Чебаник Віталій Ігорович, 23.00.02 «Політичні інститути та процеси»
	Чорноморський національний університет імені Петра Могили
	К 38.053.01
	Аль-Азаві Хайдер Аділ Кадім (громадянин Іраку), 23.00.04 «Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку»
	Волкова Яна Олександрівна, 23.00.04 «Політичні проблеми міжнародних систем та 
	глобального розвитку»
	Мощенко Олександр Миколайович, 23.00.04 «Політичні проблеми міжнародних систем 
	та глобального розвитку»
	ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА СПОРТ
	Національний університет фізичного виховання і спорту України
	Д 26.829.01
	Євпак Наталія Олександрівна, 24.00.01 «Олімпійський і професійний спорт»
	Д 26.829.02
	Чередніченко Павло Павлович, 24.00.03 «Фізична реабілітація»
	Харківська державна академія фізичної культури
	К 64.862.01
	Петренко Ірина Вікторівна, 24.00.01 «Олімпійський і професійний спорт»
	Шутєєв Вячеслав Вадимович, 24.00.01 «Олімпійський і професійний спорт»
	ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
	Донецький державний університет управління
	Д 11.107.01
	Матвієнко Володимир Васильович, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
	К 20.052.07
	Нагорна Ганна Олексіївна, 25.00.01 «Теорія та історія державного управління»
	Класичний приватний університет
	Д 17.127.03
	Маковій Юрій Григорович, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Матюшенко Олена Іванівна, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного 
	управління при Президентові України
	К 35.860.01
	Грабовський Олександр Ігорович, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Лавренюк Юрій Федорович, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Павлюк Назар Васильович, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Харечко Дмитро Олексійович, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Національна академія державного управління при Президентові України
	Д 26.810.01
	Васильченко Оксана Юріївна, 25.00.01 «Теорія та історія державного управління»
	Поліщук Ірина Вікторівна, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Національний університет цивільного захисту України Державної служби України з 
	надзвичайних ситуацій
	Д 64.707.03
	Івашина Людмила Петрівна, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Митник Алєся Анатоліївна, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Негрич Микола Михайлович, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія 
	управління персоналом»
	К 26.142.04
	Гунченко Катерина Миколаївна, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Денисюк Олександр Васильович, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Полюлях Руслан Анатолійович, 25.00.01 «Теорія та історія державного управління»
	Шако В’ячеслав Сергійович, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного
	 управління при Президентові України
	Д 64.858.01
	Бабічев Анатолій Валерійович, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Білокопитов Дмитро Вікторович, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Забейворота Тетяна Валентинівна, 25.00.01 «Теорія та історія державного управління»
	Заскалкін Артем Сергійович, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Заскалкіна Оксана Михайлівна, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Чернігівський національний технологічний університет
	К 79.051.05
	Карпунець Анастасія Станіславівна, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Хохич Ігор Михайлович, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	КУЛЬТУРОЛОГІЯ
	Київський національний університет культури і мистецтв Міністерства культури України
	Д 26.807.02
	Плюта Олена Павлівна, 26.00.01 «Теорія та історія культури»
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