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ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ
	Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет
 імені Василя Стефаника»
	Д 20.051.06
	Найдич Богданна Петрівна, 01.04.18 «Фізика і хімія поверхні»
	Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет
 імені К. Д. Ушинського»
	К 41.053.07
	Здещиц Анастасія Валеріївна, 01.04.07 «Фізика твердого тіла»
	Малий Євген Вікторович, 01.04.07 «Фізика твердого тіла»
	Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
	Д 08.051.10
	Боков Ігор Петрович, 01.02.04 «Механіка деформівного твердого тіла»
	Інститут електрофізики і радіаційних технологій НАН України
	Д 64.245.01
	Дорошенко Ганна Миколаївна, 01.04.07 «Фізика твердого тіла»
	Інститут математики НАН України
	Д 26.206.01
	Дворак Інна Ярославівна, 01.01.01 «Математичний аналіз»
	Фещенко Іван Сергійович, 01.01.01 «Математичний аналіз»
	Д 26.206.02
	Бецко Іванна Володимирівна, 01.01.02 «Диференціальні рівняння»
	Д 26.206.03
	Скуратовський Руслан Вячеславович, 01.01.06 «Алгебра та теорія чисел»
	Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України
	Д 26.168.02
	Веліховський Гліб Олегович, 01.04.07  «Фізика твердого тіла»
	Інститут прикладних проблем механіки і  математики ім. Я. С. Підстригача НАН України
	Д 35.195.01
	Яцик Ігор Миколайович, 01.02.04 «Механіка деформівного твердого тіла»
	Інститут радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова НАН України
	Д 64.157.01
	Соболяк Олександр Васильович, 01.04.03 «Радіофізика»
	Інститут фізики конденсованих систем НАН України
	Д 35.156.01
	Добуш Оксана Андріївна, 01.04.02 «Теоретична фізика»

	Інститут фізики НАН України
	Д 26.159.01
	Куценко Валерія Євгеніївна, 01.04.04 «Фізична електроніка»
	Інститут фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України
	Д 26.199.01
	Грещук Олександр Михайлович, 01.04.07 «Фізика твердого тіла»
	Любченко Олексій Ігорович, 01.04.07 «Фізика твердого тіла»
	Максименко Зоя Василівна, 01.04.07 «Фізика твердого тіла»
	Поліщук Юлія Олегівна, 01.04.07 «Фізика твердого тіла»
	Сай Павло Олегович, 01.04.07 «Фізика твердого тіла»
	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
	Д 26.001.09
	Коцур Дмитро Вікторович, 01.05.01 «Теоретичні основи інформатики та кібернетики»
	Д 26.001.18
	Дуденко Маргарита Анатоліївна, 01.01.08 «Математична логіка, теорія алгоритмів і 
	дискретна математика»
	Д 26.001.35
	Сіренко Андрій Сергійович, 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні 
	методи»
	Д 26.001.37
	Стефанська Неля Олександрівна, 01.01.05 «Теорія ймовірностей і математична статистика»
	К 26.001.21
	Голіченко Олександр Леонідович, 01.02.05 «Механіка рідини, газу та плазми»
	Львівський національний університет імені Івана Франка
	Д 35.051.07
	Дреботій Роман Григорович, 01.01.07 «Обчислювальна математика»
	Д 35.051.09
	Гайворонський Ігор Володимирович, 01.04.13 «Фізика металів»
	Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут
 імені Ігоря Сікорського»
	К 26.002.31
	Потапенко Олексій Юрійович, 01.01.01 «Математичний аналіз»
	Ярова Оксана Анатоліївна, 01.01.05 «Теорія ймовірностей і математична статистика»
	Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
	Д 41.051.01
	Рокицька Галина Василівна, 01.04.14 «Теплофізика та молекулярна фізика»
	Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України
	Д 64.175.03
	Бондар Іван Сергійович, 01.04.07 «Фізика твердого тіла»
	Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
	Д 64.051.12
	Левчук Ірина Павлівна, 01.04.08 «Фізика плазми»
	Федун Віктор Іванович, 01.04.08 «Фізика плазми»

	Харківський національний університет радіоелектроніки
	Д 64.052.02
	Луханін Володимир Сергійович, 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні 
	методи»
	Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
	Д 76.051.01
	Коцюбинський Андрій Олегович, 01.04.07 «Фізика твердого тіла»
	ХІМІЧНІ НАУКИ
	Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет»
	К 61.051.03
	Бевзюк Катерина Вікторівна, 02.00.02 «Аналітична хімія»
	Левковець Сергій Іванович, 02.00.01 «Неорганічна хімія»
	Мєх Юлія Василівна, 02.00.02 «Аналітична хімія»
	Тищенко Петро Васильович, 02.00.01 «Неорганічна хімія»
	Державний вищий навчальний заклад «Український державний хіміко-технологічний університет»
	Д 08.078.01
	Полтавець Вероніка Володимирівна, 02.00.05 «Електрохімія»
	Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В. П. Кухаря НАН України
	Д 26.220.01
	Булденко Владислав Миколайович, 02.00.10 «Біоорганічна хімія»
	Зубенко Степан Олександрович, 02.00.13 «Нафтохімія і вуглехімія»
	Тарнавський Сергій Степанович, 02.00.10 «Біоорганічна хімія»
	Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В. І. Вернадського НАН України
	Д 26.218.01
	Сліпкань Анастасія Валеріївна, 02.00.01 «Неорганічна хімія»
	Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А. В. Думанського НАН України
	Д 26.183.01
	Деремешко Людмила Аркадіївна, 21.06.01 «Екологічна безпека»
	Інститут органічної хімії НАН України
	Д 26.217.01
	Жигадло Євгенія Юріївна, 02.00.03 «Органічна хімія»
	Літвінчук Марія Богданівна, 02.00.03 «Органічна хімія»
	Мельников Сергій Володимирович, 02.00.03 «Органічна хімія»
	Морозова Аліса Дмитрівна, 02.00.03 «Органічна хімія»
	Станько Олег Володимирович, 02.00.03 «Органічна хімія»
	Інститут хімії поверхні ім. О. О. Чуйка НАН України
	Д 26.210.01
	Гаврилюк Наталія Афанасіївна, 01.04.18 «Фізика і хімія поверхні»
	Кізюн Олена Валеріївна, 02.00.04 «Фізична хімія»
	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
	Д 26.001.25
	Мічурін Олег Михайлович, 02.00.03 «Органічна хімія»


	Національний університет «Львівська політехніка»
	Д 35.052.01
	Сабадах Оксана Петрівна, 02.00.03 «Органічна хімія»
	Фізико-хімічний інститут ім. О. В. Богатського НАН України
	К 41.219.01
	Мандзій Тарас Васильович, 02.00.01 «Неорганічна хімія»
	БІОЛОГІЧНІ НАУКИ
	Державна установа «Інститут морської біології НАН України»
	Д 41.258.01
	Калашнік Катерина Сергіївна, 03.00.17 «Гідробіологія»
	Кірікова Тетяна Олексіївна, 03.00.17 «Гідробіологія»
	Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
	Д 08.051.04
	Комарова Ірина Олександрівна, 03.00.16 «Екологія»
	Рощина Ніна Олегівна, 03.00.16 «Екологія»
	Інститут агроекології і природокористування НААН
	Д 26.371.01
	Овчинникова Юлія Юріївна, 03.00.16 «Екологія»
	Орловський Анатолій Вікторович, 03.00.16 «Екологія»
	Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України
	Д 26.240.01
	Вілецька Юлія Миколаївна, 03.00.04 «Біохімія»
	Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України
	Д 26.153.01
	Маркова Анна Олександрівна, 03.00.08 «Зоологія»
	Інститут мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України
	Д 26.233.01
	Харчук Максим Сергійович, 03.00.07 «Мікробіологія»
	Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
	Д 26.237.01
	Раєвський Олексій Володимирович, 03.00.03 «Молекулярна біологія»
	Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України
	Д 64.242.01
	Луценко Дмитро Григорович, 03.00.19 «Кріобіологія»
	Чуб Олег Володимирович, 14.01.35 «Кріомедицина»
	Інститут фізіології імені О. О. Богомольця НАН України
	Д 26.198.01
	Ступчук Марія Сергіївна, 03.00.13 «Фізіологія людини і тварин»
	Шаропов Біжан Рашидович, 03.00.02 «Біофізика»
	Інститут фізіології рослин і генетики НАН України
	Д 26.212.01
	Кравець Оксана Олексіївна, 03.00.12 «Фізіологія рослин»
	Радченко Олексій Миколайович, 03.00.15 «Генетика»


	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
	Д 26.001.14
	Пастиря Анна Сергіївна, 03.00.06 «Вірусологія»
	Д 26.001.24
	Царенко Тетяна Михайлівна, 03.00.04 «Біохімія»
	Львівський національний університет імені Івана Франка
	К 35.051.14
	Біла Іванна Іванівна, 03.00.04 «Біохімія»
	Міщенко Артем Михайлович, 03.00.02 «Біофізика»
	Шалай Ярина Романівна, 03.00.02 «Біофізика»
	Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України
	Д 26.613.10
	Страхова Оксана Петрівна, 14.03.11 «Медична та біологічна інформатика і кібернетика»
	Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка НАН України
	Д 26.215.01
	Бєлаєва Яна Володимирівна, 03.00.05 «Ботаніка»
	Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
	К 41.051.06
	Ніколаєва Олена Володимирівна, 03.00.04 «Біохімія»
	Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
	К 64.051.17
	Струс Василина Орестівна, 03.00.08 «Зоологія»
	Шамелашвілі Карина Леонідівна, 03.00.04 «Біохімія»
	Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
	К 73.053.06
	Науменко Анна Миколаївна, 03.00.13 «Фізіологія людини і тварин»
	Орлик Надія Анатоліївна, 03.00.13 «Фізіологія людини і тварин»
	Третяк Тетяна Олегівна, 03.00.13 «Фізіологія людини і тварин»
	ГЕОЛОГІЧНІ НАУКИ
	Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України
	К 35.152.01
	Іщенко Лілія Володимирівна, 04.00.02 «Геохімія»
	Кохан Оксана Михайлівна, 04.00.17 «Геологія нафти і газу»
	Інститут геологічних наук НАН України
	Д 26.162.02
	Олійник Олена Петрівна, 04.00.01 «Загальна та регіональна геологія»
	Семенюк Володимир Григорович , 04.00.01 «Загальна та регіональна геологія»
	Стародубець Кирило Миколайович, 04.00.01 «Загальна та регіональна геологія»
	Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М. П. Семененка НАН України
	Д 26.203.01
	Герасимець Ірина Миколаївна, 04.00.20 «Мінералогія, кристалографія»


	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
	Д 26.001.32
	Вертюх Анатолій Миколайович, 04.00.01 «Загальна та регіональна геологія»
	Гаврилів Любомир Ігорович, 04.00.01 «Загальна та регіональна геологія»
	ТЕХНІЧНІ НАУКИ
	Державне підприємство «Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро «Прогрес» імені 
	академіка О. Г. Івченка
	К 17.740.01
	Усенко Вячеслав Юрійович, 05.05.03 «Двигуни та енергетичні установки»
	Державний університет інфраструктури та технологій
	К 26.820.04
	Гайденко Олесь Сергійович, 05.13.05 «Комп'ютерні системи та компоненти»
	Дніпровський державний технічний університет
	К 09.091.02
	Бондарь Наталія Петрівна, 05.02.01 «Матеpіалознавство»
	Гайдаєнко Олександр Сергійович, 05.02.01 «Матеpіалознавство»
	Рула Ірина Василівна, 05.02.01 «Матеpіалознавство»
	Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
	Д 08.820.02
	Шикунов Олександр Анатолійович, 05.22.07 «Рухомий склад залізниць та тяга поїздів»
	Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
	К 08.051.01
	Череватенко Антоніна Павлівна, 05.13.06 «Інформаційні технології»
	Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
	Д 20.052.04
	Тирлич Володимир Васильович, 05.05.12 «Машини нафтової та газової промисловості»
	Інститут відновлюваної енергетики НАН України
	Д 26.249.01
	Кармазін Олексій Олександрович, 05.14.08 «Пеpетвоpювання відновлюваних видів 
	енеpгії»
	Постоленко Андрій Михайлович, 05.14.08 «Пеpетвоpювання відновлюваних видів 
	енеpгії»
	Інститут геотехнічної механіки ім. М. С. Полякова НАН України
	Д 08.188.01
	Давидов Сергій Леонідович, 05.15.09 «Геотехнічна і гірнича механіка»
	Інститут електродинаміки НАН України
	Д 26.187.01
	Подейко Павло Петрович, 05.09.03 «Електpотехнічні комплекси та системи»
	Д 26.187.03
	Монахов Євген Андрійович, 05.09.01 «Електpичні машини й апарати»
	Паньків Володимир Ігорович, 05.14.02 «Електpичні станції, меpежі і системи»
	Хвалін Денис Ігорович, 05.09.01 «Електpичні машини й апарати»

	Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України
	Д 26.182.01
	Лентюгов Іван Павлович, 05.03.06 «Зварювання та споріднені процеси і технології»
	М’ясоїд Володимир Володимирович, 05.03.06 «Зварювання та споріднені процеси і 
	технології»
	Інститут механіки ім. С. П. Тимошенка НАН України
	Д 26.166.01
	Шугайло Олексій Петрович, 01.02.04 «Механіка деформівного твердого тіла»
	Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України
	Д 26.230.01
	Бурченя Андрій Віталійович, 05.02.01 «Матеpіалознавство»
	Інститут прикладних проблем механіки і  математики ім. Я. С. Підстригача НАН України
	Д 35.195.01
	Собко Валентина Григорівна, 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні 
	методи»
	Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України
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	Андрєєва Оксана Леонідівна, 05.14.06 «Технічна теплофізика та промислова 
	теплоенергетика»
	Гоман Віталій Олександрович, 05.14.06 «Технічна теплофізика та промислова 
	теплоенергетика»
	Шелковський Михайло Юрійович, 05.05.16 «Турбомашини та турбоустановки»
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	Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова НАН України
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	Місько Віталій Миколайович, 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні 
	методи»
	Хайдуров Владислав Володимирович, 01.05.02 «Математичне моделювання та 
	обчислювальні методи»
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	Платоненко Артем Вадимович, 05.13.06 «Інформаційні технології»
	Семко Олексій Вікторович, 05.13.06 «Інформаційні технології»
	Соколов Володимир Юрійович, 05.13.06 «Інформаційні технології»
	Інститут технічної теплофізики НАН України
	Д 26.224.01
	Кравчук Олександр Вікторович, 05.14.06 «Технічна теплофізика та промислова 
	теплоенергетика»
	Інститут фізики гірничих процесів НАН України
	Д 11.184.02
	Камчатний Олексій Анатолійович, 05.15.09 «Геотехнічна і гірнича механіка»
	Чеснокова Оксана Віталіївна, 05.15.09 «Геотехнічна і гірнича механіка»
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	електронної техніки»
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	Д 26.056.03
	Скакун Євгеній Вячеславович, 05.23.08 «Технологія та організація промислового та 
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	К 23.144.01
	Василенко Дмитро Євгенійович, 05.22.13 «Навігація та упpавління pухом»
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	Д 64.050.05
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	паpфюмеpно-косметичних пpодуктів»
	Д 64.050.08
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	Шібан Тамер , 05.11.13 «Пpилади і методи контpолю та визначення складу речовин»
	Д 64.050.14
	Мартовицький Віталій Олександрович, 05.13.05 «Комп'ютерні системи та компоненти»
	Д 64.050.17
	Глухенька Тетяна Анатоліївна, 05.11.17 «Біологічні та медичні пpилади і системи»
	Махонін Микола Віталійович, 05.11.17 «Біологічні та медичні пpилади і системи»
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	Вдовиченко Антон Валерійович, 05.01.02 «Стандартизація, сертифікація та метрологічне 
	забезпечення»
	Опришко Віталій Павлович, 05.14.01 «Енеpгетичні системи та комплекси»
	Чернецька Юлія Валентинівна, 05.14.01 «Енеpгетичні системи та комплекси»
	Д 26.002.24
	Аршинніков Дмитро Ігорович, 05.17.06 «Технологія полімеpних і композиційних 
	матеpіалів»
	Сокольцов Володимир Юрійович, 05.17.11 «Технологія тугоплавких неметалічних 
	матеpіалів»
	Д 26.002.29
	Конотоп Дмитро Ігорович, 05.13.06 «Інформаційні технології»
	Ніколаєв Сергій Сергійович, 05.13.06 «Інформаційні технології»
	Сергеєв Данило Сергійович, 05.13.06 «Інформаційні технології»
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	Трінчук Данило Ярославович, 05.09.05 «Теоpетична електpотехніка»
	Національний університет «Львівська політехніка»
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	Левкович Мар’яна Володимирівна, 01.05.02 «Математичне моделювання та 
	обчислювальні методи»
	Д 35.052.10
	Алтунін Сергій Ігорович, 05.12.13 «Радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій»
	Д 35.052.21
	Ходич Олексій Володимирович, 05.01.02 «Стандартизація, сертифікація та метрологічне 
	забезпечення»
	К 35.052.22
	Герецун Галина Михайлівна, 21.06.01 «Екологічна безпека»
	Сорока Максим Леонідович, 21.06.01 «Екологічна безпека»
	Національний університет «Одеська морська академія»
	Д 41.106.01
	Палагін Олександр Миколайович, 05.22.20 «Експлуатація та ремонт засобів транспорту»
	Національний університет водного господарства та природокористування
	К 47.104.06
	Бліхарський Зіновій Зіновійович, 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди»
	Ковальчук Тарас Володимирович, 05.23.05 «Будівельні матеpіали та виpоби»
	Скрипник Микола Михайлович, 05.23.05 «Будівельні матеpіали та виpоби»

 	Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
	Д 38.060.01
	Савіна Оксана Юріївна, 05.13.22 «Управління проектами і програмами»
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	Коцюба Ігор Васильович, 05.13.06 «Інформаційні технології»
	Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
	К 58.052.03
	Буховець Валерій Миколайович, 05.03.01 «Пpоцеси механічної обpобки, веpстати та 
	інстpументи»
	Українська академія друкарства
	Д 35.101.01
	Конюхов Олександр Дмитрович, 05.05.01 «Машини і пpоцеси полігpафічного 
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	Українська інженерно-педагогічна академія
	К 64.108.04
	Князєва Вікторія Миколаївна, 05.01.02 «Стандартизація, сертифікація та метрологічне 
	забезпечення»
	Український державний науково-дослідний вуглехімічний інститут
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	Карчакова Валерія Валеріївна, 05.17.07 «Хімічна технологія палива і паливно-мастильних матеріалів»
	Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України
	Д 26.232.01
	Ахмед Сундус Мохаммед Нурі Ахмед (громадянка Республіки Ірак), 05.16.04 «Ливаpне виpобництво»
	Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
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	Коробчинський Кирил Петрович, 05.13.06 «Інформаційні технології»
	Харківський національний університет будівництва та архітектури
	Д 64.056.01
	Ассаад Мустафа (громадянин Ліванської Республіки), 05.23.08 «Технологія та організація промислового та цивільного будівництва»

	Д 64.056.04
	Плахотніков Кирило Валерійович, 05.23.05 «Будівельні матеpіали та виpоби»
	Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
	Д 64.051.09
	Новикова Олена Олександрівна, 05.13.06 «Інформаційні технології»
	Світличний Сергій Петрович, 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні 
	методи»
	Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
	Д 64.089.02
	Смєнова Людмила Віталіївна, 05.22.09 «Електpотранспорт»
	Харківський національний університет радіоелектроніки
	Д 64.052.01
	Адамов Олександр Семенович, 05.13.05 «Комп'ютерні системи та компоненти»
	Жернова Поліна Євгеніївна, 05.13.23 «Системи та засоби штучного інтелекту»
	Кобилін Ілля Олегович, 05.13.23 «Системи та засоби штучного інтелекту»
	Д 64.052.08
	Юр’єв Іван Олексійович, 05.13.06 «Інформаційні технології»
	Центральноукраїнський національний технічний університет
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	Захарченко Руслан Володимирович, 05.13.07 «Автоматизація процесів керування»
	Солдатенко Валентин Петрович, 05.13.07 «Автоматизація процесів керування»
	Чернігівський національний технологічний університет
	К 79.051.02
	Кологойда Антоніна Вікторівна, 05.03.01 «Пpоцеси механічної обpобки, веpстати та 
	інстpументи»
	Кужельний Ярослав Володимирович, 05.03.01 «Пpоцеси механічної обpобки, веpстати та 
	інстpументи»
Національний  університет оборони  України  імені  Івана Черняховського
СРД 26.709.12	
Бас Олег  Володимирович, 21.02.03 «Цивільний захист»
Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил  України,
СРД 26.712.01	
Докучаєв Олег  Володимирович, 21.02.01 «Воєнна безпека держави»
Князський Олексій  Володимирович, 20.02.14 «Озброєння і військова техніка»
Петрук Сергій  Миколайович, 05.13.06 «Інформаційні технології»
Трофименко Володимир  Григорович, 20.02.14 «Озброєння і військова техніка»
Національна  академія Державної  прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького
СРД 70.705.05	
Шаповалов Олександр  Ігорович, 20.02.14  «Озброєння  і військова техніка»
Національна  академія сухопутних  військ  імені гетьмана Петра Сагайдачного
СРК 35.735.01	
Щавінський Юрій  Віталійович, 20.02.14  «Озброєння  і військова техніка»
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(за видами економічної діяльності)»
	Національний університет біоресурсів і природокористування України
	Д 26.004.20
	Заячківська Богданна Богданівна, 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони 
	навколишнього середовища»
	Національний університет водного господарства та природокористування
	Д 47.104.03
	Яворська Моніка Катажина (громадянка Республіки Польща), 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»
	Одеська національна академія харчових технологій
	Д 41.088.05
	Воронюк Тетяна Анатоліївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Коротя Мирослав Іванович, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»
	Работін Юрій Анатолійович, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна 
	економіка»
	Стасюкова Катерина Вікторівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Шекера Світлана Сергіївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Одеський національний економічний університет
	Д 41.055.03
	Салавеліс Дмитро Євгенійович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Слуцький Євген Володимирович, 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит 
(за видами економічної діяльності)»
	Подільський державний аграрно-технічний університет
	Д 71.831.02
	Хоменко Олександр Анатолійович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»
	Полтавська державна аграрна академія
	Д 44.887.01
	Голбан Тимофій Тимофійович, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Овчарук Олена Михайлівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет»
	Д 26.063.01
	Скібіцька Ліана Іванівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами
(за видами економічної діяльності)»
	Приватний вищий навчальний заклад «Львівський університет бізнесу та права»
	Д 35.140.01
	Вознюк-Богів Ірина Миколаївна, 08.00.07 «Демографія, економіка праці, соціальна 
	економіка і політика»
	Чопик Олександр Володимирович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»
	Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій
	К 41.119.01
	Оперенко Сергій Григорович, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Широков Максим Анатолійович, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Сумський державний університет
	Д 55.051.06
	Стадник Антон Сергійович, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Сумський національний аграрний університет та Полтавська державна аграрна академія
	Д 55.859.01
	Грідін Олександр Володимирович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»
	Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
	Д 29.051.01
	Ахромкін Андрій Олександрович, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна 
	економіка»
	Заблодська Дарʼя Вадимівна, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна 
	економіка»
	Родіонов Сергій Олександрович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва
	К 64.803.01
	Анопрієнко Тетяна Володимирівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Коломієць Світлана Анатоліївна, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
	Д 64.055.02
	Чернишов Володимир Васильович, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Харківський національний технічний університет сільського господарства
 імені Петра Василенка
	Д 64.832.02
	Вінюкова Ольга Борисівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
	Д 64.051.01
	Глушач Юлія Станіславівна, 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки»

	К 64.051.25
	Панова Ірина Олексіївна, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні 
	відносини»
	Шолом Аліна Сергіївна, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні 
	відносини»
	Хмельницький національний університет
	Д 70.052.01
	Іванов Максим Володимирович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Поплавська Ольга Віталіївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Центральноукраїнський національний технічний університет
	К 23.073.03
	Горпинченко Ольга Володимирівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Чернігівський національний технологічний університет
	Д 79.051.04
	Варшавська Наталя Григорівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Колегаєв Ігор Михайлович, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Кондукоцова Неля Валеріївна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Мартиненков Валентин Ігорович, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Шевців Анна Богданівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»
	ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ
	Житомирський державний університет імені Івана Франка
	К 14.053.02
	Сабадуха Марина Володимирівна, 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії»
	Інститут філософії імені Г. С. Сковороди НАН України
	Д 26.161.02
	Гребенюк Арсен Вікторович, 09.00.04 «Філософська антропологія, філософія культури»
	Данилов Дмитро Анатолійович, 09.00.05 «Історія філософії»
	Фандєєва Ганна Костянтинівна, 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії»
	Київський університет імені Бориса Грінченка
	Д 26.133.07
	Трегуб Ганна Анатоліївна, 09.00.11 «Релігієзнавство»
	Львівський національний університет імені Івана Франка
	Д 35.051.02
	Парамбуль Ірина Віталіївна, 09.00.05 «Історія філософії»
	Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
	Д 26.053.21
	Денисенко Анатолій В’ячеславович, 09.00.14 «Богослов'я»
	Станкевич Віталій Анатолійович, 09.00.14 «Богослов'я»
	Ткаченко Ростіслав Юрійович, 09.00.14 «Богослов'я»
	Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
	Д 64.051.06
	Віктор Ірина Володимирівна, 09.00.04 «Філософська антропологія, філософія культури»
	Шаповал Надія Володимирівна, 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії»
	ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ
	Бердянський державний педагогічний університет
	К 18.092.02
	Коротєєва Вікторія Вікторівна, 10.01.05 «Порівняльне літературознавство»
	Онопрієнко Анастасія Дмитрівна, 10.01.05 «Порівняльне літературознавство»
	Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет
 імені Василя Стефаника»
	К 20.051.02
	Вакалюк Іванна Володимирівна, 10.02.01 «Українська мова»
	К 20.051.13
	Сав’юк Андрій Мирославович, 10.01.05 «Порівняльне літературознавство»
	Товт Ольга Олександрівна, 10.01.01 «Українська література»
	Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет
 імені К. Д. Ушинського»
	К 41.053.05
	Васильєва Надія Олександрівна, 10.02.15 «Загальне мовознавство»
	Сосніна Тетяна Василівна, 10.02.16 «Перекладознавство»
	Стоянова Тетяна Володимирівна, 10.02.16 «Перекладознавство»
	Житомирський державний університет імені Івана Франка
	К 14.053.03
	Бортник Світлана Анатоліївна, 10.01.06 «Теорія літератури»
	Запорізький національний університет
	Д 17.051.02
	Гарбар Ірина Олександрівна, 10.02.04 «Германські мови»
	Петренко Оксана Василівна, 10.02.04 «Германські мови»
	Пєшкова Олена Андріївна, 10.02.04 «Германські мови»
	Погонець Вікторія Вікторівна, 10.02.04 «Германські мови»
	Хаботнякова Поліна Сергіївна, 10.02.04 «Германські мови»
	Цапенко Лілія Валентинівна, 10.02.04 «Германські мови»
	Черник Олена Олегівна, 10.02.04 «Германські мови»
	Київський національний лінгвістичний університет
	Д 26.054.04
	Охріменко Олена Андріївна, 10.02.04 «Германські мови»
	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
	Д 26.001.19
	Мозер Майя Євгеніївна, 10.02.01 «Українська мова»
	Петрів Христина Володимирівна, 10.02.01 «Українська мова»
	Савула Андрій Михайлович, 10.02.14 «Класичні мови. Окремі індоєвропейські мови»
	Чернишук Віта Вікторівна, 10.02.01 «Українська мова»
	Д 26.001.39
	Волік Наталія Анатоліївна, 10.01.02 «Російська література»
	Львівський національний університет імені Івана Франка
	Д 35.051.13
	Гоголіна Вікторія Володимирівна, 10.01.01 «Українська література»
	Жук Оксана Ігорівна, 10.01.06 «Теорія літератури»
	К 35.051.15
	Билиця Уляна Ярославівна, 10.02.04 «Германські мови»
	Івасишин Маріанна Романівна, 10.02.04 «Германські мови»
	Кульчицька Олена Василівна, 10.02.04 «Германські мови»
	Смеречинська Оксана Всеволодівна, 10.02.17 «Порівняльно-історичне і типологічне 
	мовознавство»
	К 35.051.23
	Козелко Ірина Романівна, 10.02.01 «Українська мова»
	Сус Ірина Романівна, 10.02.01 «Українська мова»
	Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
	К 26.053.22
	Педченко Олена Василівна, 10.01.02 «Російська література»
	Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
	Д 41.051.02
	Олійник Ганна Олександрівна, 10.02.04 «Германські мови»
	Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
	К 64.051.07
	Лі Ялінь (громадянин КНР), 10.01.02 «Російська література»
	Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
	Д 76.051.07
	Борковська Інна Пилипівна, 10.02.04 «Германські мови»
	Карачун Юлія Геннадіївна, 10.02.04 «Германські мови»
	Максименко Олена Вікторівна, 10.02.04 «Германські мови»
	Руміга Інна Ігорівна, 10.02.04 «Германські мови»
	Чорноморський національний університет імені Петра Могили
	К 38.053.04
	Путівцева Наталія Костянтинівна, 10.01.04 «Література зарубіжних країн»
	Сільман Катерина Володимирівна, 10.01.06 «Теорія літератури»
	ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ
	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
	К 26.001.22
	Ренда Андрій Дмитрович, 11.00.04 «Геоморфологія та палеогеографія»
	Одеський державний екологічний університет
	Д 41.090.01
	Сліже Марія Олегівна, 11.00.09 «Метеорологія, кліматологія, агрометеорологія»

	ЮРИДИЧНІ НАУКИ
	Академія адвокатури України
	К 26.122.01
	Кирюха Дмитро Євгенович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова 
	експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет
 імені Вадима Гетьмана»
	К 26.006.09
	Артеменко Анаіт Ваганівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Власенко Дмитро В’ячеславович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Деревінський Максим Петрович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Коренюк Ольга Олександрівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Наджафлі Емін Муса огли, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Остропільський Богдан Васильович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»
	Савчук Олександр Якович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Франкєвіч Павел Щепан, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Франкєвіч Пьотр Лукаш, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет
 імені Василя Стефаника»
	К 20.051.14
	Горблянський Володимир Ярославович, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; 
	сімейне право; міжнародне приватне право»
	Соколовська Юлія Василівна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне 
	право; міжнародне приватне право»
	Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет»
	Д 61.051.07
	Кантор Наталія Юріївна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Державний науково-дослідний інститут МВС України
	Д 26.732.01
	Діхтяренко Кирило Юрійович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Митич Сергій Павлович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-
	виконавче право»

	Подойніцин Валерій Михайлович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Рибінська Анна Петрівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ МВС України
	Д 08.727.02
	Пугач Анатолій Володимирович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Донецький юридичний інститут МВС України
	К 11.737.01
	Барвенко Віталій Костянтинович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; 
	судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Гунченко Олександр Вадимович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; 
	судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Квятківський Юрій Вікторович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; 
	кримінально-виконавче право»
	К 11.737.02
	Головков Олександр Миколайович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Лопатін Станіслав Володимирович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Пристай Тетяна Михайлівна, 12.00.04 «Господарське право, господарсько-процесуальне 
	право»
	Запорізький національний університет
	Д 17.051.07
	Вороновська Крістіна Олександрівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; 
	фінансове право; інформаційне право»
	Лученко Марина Михайлівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»
	Чинчин Олена Вікторівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України
	Д 26.236.02
	Гоголіна Галина Володимирівна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне 
	право; міжнародне приватне право»
	Сенюта Лілія Богданівна, 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; 
	природоресурсне право»
	Д 26.236.03
	Корнієнко-Зєнкова Наталія Миколаївна, 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне 
	право»
	Лізунова Ольга Дмитрівна, 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право»
	Інститут законодавства Верховної Ради України
	Д 26.867.01
	Маловацький Олексій Володимирович, 12.00.11 «Міжнародне право»

	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
	Д 26.001.04
	Бортнікова Аліна Геннадіївна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»
	Левчишина Олена Леонідівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Д 26.001.05
	Кравченко Станіслав Іванович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; 
	кримінально-виконавче право»
	Лакатош Наталія Йосипівна, 12.00.10 «Судоустрій; прокуратура та адвокатура»
	Опанасенко Віталій Ігорович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право»
	Пономарьова Ольга Олександрівна, 12.00.10 «Судоустрій; прокуратура та адвокатура»
	Ткач Ольга Василівна, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова 
	експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Д 26.001.06
	Сенчук Володимир Васильович, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне 
	право; міжнародне приватне право»
	Чередник Наталія В’ячеславівна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне 
	право; міжнародне приватне право»
	Д 26.001.10
	Біла-Кисельова Анна Анатоліївна, 12.00.11 «Міжнародне право»
	Дідовець Олена Миколаївна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»
	Яцишин Марта Юріївна, 12.00.11 «Міжнародне право»
	Класичний приватний університет
	К 17.127.07
	Василенко Сергій Вікторович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Радченко Олег Миколайович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»
	Львівський державний університет внутрішніх справ МВС України
	К 35.725.01
	Назар Тетяна Ярославівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	К 35.725.02
	Тимчаль Марія Валентинівна, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право»
	Міжнародний гуманітарний університет
	Д 41.136.01
	Березовська Каріна Іллінічна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне 
	право; міжнародне приватне право»
	Білак Наталія Ігорівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Сельська Вікторія Вікторівна, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія 
	політичних і правових учень»
	Науково-дослідний інститут публічного права
	К 26.503.01
	Калашнікова Олена Володимирівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»
	Ковальчук Сергій Павлович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Мальцев Віталій Вікторович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»
	Педан Артем Ігорович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Савицький Яків Федорович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Чекомасова Наталія Боліславівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса 
	НАПрН України
	К 64.502.01
	Гора Роман Михайлович, 12.00.08  «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-
	виконавче право»
	Гурстієва Юлія Олексіївна, 12.00.08  «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-
	виконавче право»
	Нікітіна Анастасія Олександрівна, 12.00.08  «Кримінальне право та кримінологія; 
	кримінально-виконавче право»
	Рак Світлана Валеріївна, 12.00.08  «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-
	виконавче право»
	Топузян Артур Робертович, 12.00.08  «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право»
	Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака 
	НАПрН України
	Д 26.500.01
	Бобуйок Ігор Анатолійович, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»
	Національна академія внутрішніх справ МВС України
	Д 26.007.03
	Бондарчук Анна Сергіївна, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-
	виконавче право»
	Доброскок Андрій Юрійович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право»
	Коренюк Анастасія Анатоліївна, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; 
	кримінально-виконавче право»
	Лакійчук Ярослава Олександрівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Лісовол Олександр Миколайович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Луговий Віктор Олександрович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Таран Тетяна Григорівна, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-
	виконавче право»
	Д 26.007.04
	Бережанська Вікторія Володимирівна, 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне 
	право»
	Дронов Сергій Сергійович, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; 
	міжнародне приватне право»
	Кашперський Роман Вікторович, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне 
	право; міжнародне приватне право»
	Панченко Ольга Іванівна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; 
	міжнародне приватне право»
	Підченко Юрій Олексійович, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»
	Д 26.007.05
	Воробей Олена Василівна, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова 
	експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Дякін Ярослав Олександрович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Шелякін Олександр Сергійович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; 
	судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Шульга Наталія Валеріївна, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова 
	експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Національний університет «Львівська політехніка»
	Д 35.052.19
	Перун Тарас Степанович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Ясько Ігор Віталійович, 12.00.07  «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Національний університет «Одеська юридична академія»
	Д 41.086.01
	Биков Ігор Олегович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Біла-Тюріна Юлія Зиновіївна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»
	Залужний Віталій Григорович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Хорсуненко Олег Володимирович, 12.00.10 «Судоустрій; прокуратура та адвокатура»
	Д 41.086.03
	Басова Ірина Сергіївна, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»
	Бєльтюкова Євгенія Михайлівна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне 
	право; міжнародне приватне право»
	Бобошко Олександр Олександрович, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; 
	сімейне право; міжнародне приватне право»
	Панова Світлана Ігорівна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; 
	міжнародне приватне право»
	Стаценко Олена Сергіївна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; 
	міжнародне приватне право»
	Тігранян Григор Самвелович, 12.00.08  «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право»
	Національний університет біоресурсів і природокористування України
	К 26.004.16
	Жидан Орест Степанович, 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; 
	природоресурсне право»
	Кондратюк Тетяна Миколаївна, 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне 
	право; природоресурсне право»
	Орленко Марта Ігорівна, 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; 
	природоресурсне право»
	Смолярчук Роман Федорович, 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне 
	право; природоресурсне право»
	Янчук Юлія Вікторівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
	Д 64.086.01
	Глібко Олена Василівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Соколов Олександр Володимирович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; 
	судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Тахтаров Микола Павлович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова 
	експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Шило Артем Вікторович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова 
	експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Д 64.086.02
	Довбиш Олександр Олександрович, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»
	Федосенко Наталія Анатоліївна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне 
	право; міжнародне приватне право»
	Д 64.086.03
	Білецька Алла Миколаївна, 12.00.10 «Судоустрій; прокуратура та адвокатура»
	Хренова Тетяна Юріївна, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»
	Д 64.086.04
	Возна Віра Олексіївна, 12.00.04 «Господарське право, господарсько-процесуальне 
	право»
	Ущаповська Оксана Іванівна, 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право»
	Харченко Алла Миколаївна, 12.00.04 «Господарське право, господарсько-процесуальне 
	право»
	Одеський державний університет внутрішніх справ МВС України
	Д 41.884.04
	Байрак Віталій Віталійович, 12.00.07  «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»
	Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія 
	управління персоналом»
	Д 26.142.02
	Гайдай Сергій Григорович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Кожем’яка Ігор Володимирович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	К 26.142.01
	Лещенко Наталія Сергіївна, 12.00.04 «Господарське право, господарсько-процесуальне 
	право»
	К 26.142.05
	Зайцев Олександр Вікторович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Кривенко Володимир Володимирович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; 
	кримінально-виконавче право»
	Підболячний Максим Валерійович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; 
	кримінально-виконавче право»
	Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет»
	К 26.063.02
	Смолянінова Олена Ярославівна, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; 
	судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Приватний вищий навчальний заклад Університет Короля Данила
	Д 20.149.01
	Даниленко Дмитро Віталійович, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне 
	право; міжнародне приватне право»
	Коваль Наталія Тарасівна, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень»
	Фаст Олексій Олександрович, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія 
	політичних і правових учень»
	Шевчук Любомир Васильович, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія 
	політичних і правових учень»
	Сумський державний університет
	Д 55.051.07
	Моісєєв Михайло Сергійович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Новицька Марина Миколаївна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Тернопільський національний економічний університет
	К 58.082.04
	Криса Микола Володимирович, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне 
	право; міжнародне приватне право»
	Савельєва Інна Володимирівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Савченко Анастасія Олександрівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Хиля Михайло Михайлович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Цвігун Ірина Мирославівна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»
	Університет державної фіскальної служби України
	Д 27.855.02
	Сахно Дмитро Сергійович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Фоменко Юлія Олександрівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Д 27.855.03
	Господаренко Володимир Миколайович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; 
	кримінально-виконавче право»
	Університет митної справи та фінансів
	К 08.893.03
	Бойко Антон Віталійович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Бучинський Олег Йосипович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»
	Круговий Олексій Олександрович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Хайдарова Інна Олексіївна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України
	Д 64.700.01
	Букрєєв Михайло Юрійович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»
	Ганжа Тетяна Вікторівна, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова 
	експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Калгушкін Юрій Леонідович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»
	Шевченко Тихін Віталійович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»
	Д 64.700.02
	Коваленко Олена Олександрівна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне 
	право; міжнародне приватне право»
	Митько Ярослав Володимирович, 12.00.05 «Трудове право; право соціального 
	забезпечення»
	Д 64.700.03
	Сокуренко Віталій Валерійович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; 
	кримінально-виконавче право»
	Танаджі Василь Григорович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право»
	Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
	К 64.051.31
	Городовенко Артур Вікторович, 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право»
	Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова
	К 70.895.02
	Базарник Богдан Ігорович, 12.00.12 «Філософія права»
	Гудим Любомир Ярославович, 12.00.12 «Філософія права»
	Ільчишин Надія Василівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
Національна  академія Служби безпеки України
СРД 26.706.02
	Беседа Дмитро  Володимирович, 21.07.01  «Забезпечення державної безпеки України»
Кудрявцев Геннадій  Вікторович, 21.07.01 «Забезпечення державної безпеки України»
Харківський  національний університет внутрішніх справ МВС України
СРД 64.700.07
	Бузоверя Євген  Юрійович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Собченко Людмила  Ігорівна, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
Львівський державний університет внутрішніх справ
СРК 35.725.01	
Сиймовський Руслан  Миколайович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»
	ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
	Бердянський державний педагогічний університет
	Д 18.092.01
	Нестеренко Марина Миколаївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
	Д 05.053.01
	Драчук Мар’яна Іванівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Клімішина Аліна Яківна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»
	Д 29.053.01
	Бойко Марія Анатоліївна, 13.00.10 «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті»
	Гончарова Інна Сергіївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Колгатіна Лариса Сергіївна, 13.00.10 «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті»
	Співак Світлана Михайлівна, 13.00.10 «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті»
	Д 29.053.03
	Лун Фен (громадянка КНР), 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»
	Панченко Віолетта Володимирівна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»
	Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
	Д 36.053.01
	Воробель Марія Михайлівна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»
	Пантюхов Борис Олександрович, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»
	Сірант Неля Петрівна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»
	Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України
	Д 26.459.01
	Лупаренко Лілія Анатоліївна, 13.00.10 «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті»
	Інститут проблем виховання НАПН України
	Д 26.454.01
	Бінецький Дмитро Олександрович, 13.00.07 «Теорія і методика виховання»
	Вороніна Ганна Раїсівна, 13.00.07 «Теорія і методика виховання»
	Касіч Наталія Петрівна, 13.00.07 «Теорія і методика виховання»
	Київський національний лінгвістичний університет
	Д 26.054.01
	Корнєєва Ірина Олександрівна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (германські мови)»
	Лисенко Олена Анатоліївна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»
	Чухно Олена Анатоліївна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (германські мови)»
	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
	К 26.001.49
	Валентон Інна Василівна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (германські мови)»
	Кравченко Андрій Олександрович, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (германські мови)»
	Романов Ігор Ігорович, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (германські мови)»
	Сем’ян Наталія Василівна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (германські мови)»
	Київський університет імені Бориса Грінченка
	Д 26.133.06
	Дячок Надія Валентинівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Класичний приватний університет
	Д 17.127.04
	Гавриш Артем Леонідович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Косюк Володимир Ростиславович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Савицька Алла Петрівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Льотна академія Національного авіаційного університету
	К 23.144.02
	Досужий Владислав Анатолійович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Невзоров Роман Вікторович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
	К 18.053.01
	Казаннікова Олена Володимирівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Червоненко Катерина Сергіївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Мукачівський державний університет
	К 62.147.02
	Лосєва Оксана Юріївна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»
	Новосад Віра Петрівна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»
	Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
	Д 26.053.01
	В’яла Оксана Миколаївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Петляєва Віра Володимирівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Шовш Катерина Степанівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Д 26.053.08
	Дубовий Захар Сулейманович, 13.00.02 «Теорія та методика музичного навчання»
	Степанов Володимир Андрійович, 13.00.02 «Теорія та методика музичного навчання»
	Ся Гаоян (громадянин КНР), 13.00.02 «Теорія та методика музичного навчання»
	Хе Сюефей (громадянка КНР), 13.00.02 «Теорія та методика музичного навчання»
	Чинчева Лариса Владиленівна, 13.00.02 «Теорія та методика музичного навчання»
	Д 26.053.14
	Вахнова Альона Петрівна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я)»
	Д 26.053.19
	Бойко Владислав Анатолійович, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (технічні дисципліни)»
	Братанич Андрій Анатолійович, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (технічні дисципліни)»
	Д 26.053.23
	Берегова Марія Ігорівна, 13.00.03 «Корекційна педагогіка»
	Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т. Г. Шевченка
	Д 79.053.02
	Капкан Олена Олександрівна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я)»
	Петренко Олена Павлівна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я)»
	Національний університет водного господарства та природокористування
	К 47.104.08
	Жиле Людмила Іванівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Прокопчук Віта Юріївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Національний університет оборони України імені Івана Черняховського Міністерства оборони 
	України
	К 26.709.06
	Яцино Олег Валентинович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
	К 44.053.02
	Артюшенко Петро Петрович, 13.00.02 «Теорія та методика трудового навчання»
	Рівненський державний гуманітарний університет
	Д 47.053.01
	Рощенюк Алла Михайлівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка
	Д 55.053.01
	Лоу Яньхуа (громадянка КНР), 13.00.02 «Теорія та методика музичного навчання»
	Пань Сінюй (громадянин КНР), 13.00.02 «Теорія та методика музичного навчання»
	Хань Ле (громадянка КНР), 13.00.02 «Теорія та методика музичного навчання»
	Хань Юйцень (громадянин КНР), 13.00.02 «Теорія та методика музичного навчання»
	К 55.053.03
	Борозенець Наталія Сергіївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
	Д 29.051.06
	Левицька Аліса Андріївна, 13.00.07 «Теорія і методика виховання»
	Сеник Алла Михайлівна, 13.00.07 «Теорія і методика виховання»
	Чумакова Альона Анатоліївна, 13.00.07 «Теорія і методика виховання»
	Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
	Д 58.053.01
	Бодак Леся Йосипівна , 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»
	Щетина Тетяна Павлівна , 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»
	К 58.053.05
	Бурак Мар’яна Ігорівна, 13.00.02  «Теорія та методика навчання (германські мови)»
	Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
	Д 74.053.01
	Кобилянська Тетяна Вікторівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
	Д 64.053.04
	Запорожець Оксана Олександрівна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»
	Калініченко Тетяна Миколаївна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»
	Рязанцева Олександра Віталіївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
	Д 70.145.01
	Жигунова Вікторія Олександрівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Карасьова Лариса Анатоліївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Шабалдак Андрій Вікторович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Хмельницький національний університет
	Д 70.052.05
	Коломієць Богдан Сергійович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Янченко Павло Володимирович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
	Д 23.053.02
	Головко Ірина Олексіївна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»
	Кравцова Аліна Олександрівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Філімонова Тетяна Володимирівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	МЕДИЧНІ НАУКИ
	Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет» 	МОЗ України
	К 76.600.01
	Кривецький Ігор Вікторович, 14.03.01 «Нормальна анатомія»
	Паліс Сергій Юрійович, 14.03.01 «Нормальна анатомія»
	Цитовський Максим Наумович, 14.03.01 «Нормальна анатомія»
	Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова МОЗ України
	Д 05.600.01
	Берцун Костянтин Тихонович, 14.01.09 «Дитяча хірургія»
	Мигур Михайло Юрійович, 14.01.09 «Дитяча хірургія»
	Носов Артем Юрійович, 14.01.03 «Хірургія»
	Яременко Сергій Олексійович, 14.01.09 «Дитяча хірургія»

	Державна установа «Інститут громадського здоров'я ім. О. М. Марзєєва НАМН України»
	Д 26.604.01
	Зайцев Вячеслав Володимирович, 14.02.01 «Гігієна та професійна патологія»
	Державна установа «Інститут дерматології та венерології НАМН України»
	Д 64.603.01
	Ата Мохамед Аббас Мохамед, 14.01.20 «Шкірні та венеричні хвороби»
	Державна установа «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України»
	Д 64.566.01
	Живілова Яна Сергіївна, 14.01.16 «Психіатрія»
	Лизак Оксана Любомирівна, 14.01.16 «Психіатрія»
	Савка Світлана Дмитрівна, 14.01.16 «Психіатрія»
	Черненко Інна Олександрівна, 14.01.16 «Психіатрія»
	Державна установа «Інститут нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України»
	Д 26.557.01
	Акінола Самуель Толувані (громадянин Федеративної Республіки Нігерія),
14.01.05 «Нейрохірургія»
	Андрєєв Олександр Анатолійович, 14.01.05 «Нейрохірургія»
	Державна установа «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В. П. Філатова НАМН України»
	Д 41.556.01
	Федченко Сергій Олександрович, 14.01.18 «Офтальмологія»
	Державна установа «Інститут патології хребта та суглобів імені професора М. І. Ситенка НАМН України»
	Д 64.607.01
	Бондар Віталій Казимирович, 14.01.21 «Травматологія та ортопедія»
	Кикош Геннадій Вікторович, 14.01.21 «Травматологія та ортопедія»
	Ковалишин Іван Володимирович, 14.01.21 «Травматологія та ортопедія»
	Рибінський Максим Володимирович, 14.01.21 «Травматологія та ортопедія»
	Фіщенко Олександр Володимирович, 14.01.21 «Травматологія та ортопедія»
	Державна установа «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМН України»
	Д 41.563.01
	Гуртова Яна Михайлівна, 14.01.22 «Стоматологія»
	Чорній Арсеній Володимирович, 14.01.22 «Стоматологія»
	Державна установа «Інститут урології НАМН України»
	Д 26.615.01
	Абдулфатах Ахмед Моаллім (громадянин Сомалі), 14.01.06 «Урологія»
	Самчук Павло Олександрович, 14.01.06 «Урологія»
	Державна установа «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова 
	НАМН України»
	Д 26.555.01
	Фанта Станіслав Михайлович, 14.01.04 «Серцево-судинна хірургія»
	Державна установа «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф. Г. Яновського 
	НАМН України»
	Д 26.552.01
	Бєлан Оксана Василівна, 14.01.27 «Пульмонологія»
	Державна установа «Національний інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова» 
	НАМН України
	Д 26.561.01
	Собко Вадим Сергійович, 14.01.03 «Хірургія»
	Державна установа «Національний науковий центр «Інститут кардіології
 імені академіка М. Д. Стражеска» НАМН України
	Д 26.616.01
	Романюк Павло Богданович, 14.01.11 «Кардіологія»
	Державний вищий навчальний заклад «Івано-Франківський національний медичний університет» 	МОЗ України
	Д 20.601.01
	Дронь Любов Анатоліївна, 14.01.02 «Внутрішні хвороби»
	Лісецька Ірина Сергіївна, 14.01.22 «Стоматологія»
	Д 20.601.02
	Боднарчук Юлія Володимирівна, 14.03.01 «Нормальна анатомія»
	Кузь Уляна Василівна, 14.03.09 «Гістологія, цитологія, ембріологія»
	Саган Назар Тарасович, 14.03.01 «Нормальна анатомія»
	Тодорова Аліна Вячеславівна, 14.03.09 «Гістологія, цитологія, ембріологія»
	К 20.601.04
	Криса Богдан Васильович, 14.01.03 «Хірургія»
	Державний заклад «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»
	Д 08.601.04
	Малиновський Віталій Григорович, 14.01.22 «Стоматологія»
	Державний заклад «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»
	Д 17.613.02
	Гаврилюк Галина Олександрівна, 14.01.38 «Загальна практика - сімейна медицина»
	Запорізький державний медичний університет МОЗ України
	Д 17.600.02
	Яценко Олег Вадимович, 14.01.02 «Внутрішні хвороби»
	Д 17.600.04
	Аравіцький Євген Олегович, 14.03.01 «Нормальна анатомія»
	Богданов Павло Валерійович, 14.03.01 «Нормальна анатомія»
	Ганчев Кирило Сергійович, 14.03.04 «Патологічна фізіологія»
	Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України
	Д 35.600.05
	Мохначов Олександр Володимирович, 14.01.02 «Внутрішні хвороби»
	Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України
	Д 26.613.01
	Жгільова Наталія Олександрівна, 14.01.15 «Нервові хвороби»
	Д 26.613.02
	Закордонець Роман Михайлович, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»
	Нунга Крістіна Жиме , 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»
	Прокопович Євген Володимирович, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»
	Д 26.613.03
	Луценко Крістіна Олександрівна, 14.01.20 «Шкірні та венеричні хвороби»
	Д 26.613.06
	Тиш Оріяна Богданівна, 14.01.38 «Загальна практика - сімейна медицина»
	Національний інститут раку МОЗ України
	Д 26.560.01
	Дяків Ірина Богданівна, 14.01.07 «Онкологія»
	Філіпський Андрій Вікторович, 14.01.23 «Променева діагностика та променева терапія»
	Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України
	Д 26.003.06
	Устименко Олена Сергіївна, 14.03.01 «Нормальна анатомія»
	Одеський національний медичний університет МОЗ України
	Д 41.600.01
	Мелех Богдан Ярославович, 14.03.04 «Патологічна фізіологія»
	Д 41.600.02
	Богдан Наталія Михайлівна, 14.01.33 «Медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія»
	Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського Міністерства 
	охорони здоров’я України
	Д 58.601.01
	Граматюк Світлана Миколаївна, 14.03.04 «Патологічна фізіологія»
	Ковальов Віктор Вікторович, 14.03.04 «Патологічна фізіологія»
	Телев’як Анатолій Тарасович, 14.03.01 «Нормальна анатомія»
	Українська медична стоматологічна академія
	Д 44.601.01
	Черненко Володимир Миколайович, 14.01.22 «Стоматологія»
	Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України
	Д 26.631.01
	Попруга Алла Олександрівна, 14.01.14 «Ендокринологія»
	Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України
	Д 64.609.03
	Росінський Гліб Сергійович, 19.00.04 «Медична психологія»
	Харківський національний медичний університет МОЗ України
	Д 64.600.01
	Добровольський Вадим Анатолійович, 14.01.06 «Урологія»
	Овчаренко Олена Володимирівна, 14.01.03 «Хірургія»
	Слободянюк Єгор Миколайович, 14.01.06 «Урологія»
	Д 64.600.02
	Ключка Євгенія Олександрівна, 14.01.22 «Стоматологія»
	Мовчан Ольга Володимирівна, 14.01.22 «Стоматологія»
	Стеблянко Антон Олександрович, 14.01.22 «Стоматологія»
	Д 64.600.03
	Авілова Ольга Володимирівна, 14.03.01 «Нормальна анатомія»
	Зотова Алла Борисівна, 14.03.02 «Патологічна анатомія»
	Сазонова Ольга Миколаївна, 14.03.01 «Нормальна анатомія»
	Сіренко Віктор Анатолійович, 14.03.04 «Патологічна фізіологія»
	Д 64.600.04
	Базика Олександр Дмитрович, 14.01.02 «Внутрішні хвороби»
	Гільова Ярослава Вікторівна, 14.01.11 «Кардіологія»
	Колеснікова Олена Миколаївна, 14.01.02 «Внутрішні хвороби»
	Мануша Юлія Іванівна, 14.01.02 «Внутрішні хвороби»
	Меденцева Олена Олександрівна, 14.01.02 «Внутрішні хвороби»
	Тонкіх Дар’я Олександрівна, 14.01.02 «Внутрішні хвороби»
	Чернацька Ольга Миколаївна, 14.01.02 «Внутрішні хвороби»
	Шерстюк Людмила Леонідівна, 14.01.02 «Внутрішні хвороби»
	Д 64.600.06
	Ляхова Наталія Олександрівна, 14.02.03 «Соціальна медицина»
	Перепадя Ольга Віталіївна, 14.02.03 «Соціальна медицина»
Українська військово-медична академія Міністерства оборони України
СРД 26.717.01	
Фомін Олександр Олександрович, 14.02.03  «Соціальна медицина» 

ФАРМАЦЕВТИЧНІ НАУКИ
	Запорізький державний медичний університет МОЗ України
	Д 17.600.03
	Баланчук Тетяна Іванівна, 15.00.02 «Фармацевтична хімія та фармакогнозія»
	Кініченко Анна Олександрівна, 15.00.02 «Фармацевтична хімія та фармакогнозія»
	Мартиненко Юлія Вікторівна, 15.00.02 «Фармацевтична хімія та фармакогнозія»
	Старченко Галина Юріївна, 15.00.02 «Фармацевтична хімія та фармакогнозія»
	Сугак Ольга Анатоліївна, 15.00.02 «Фармацевтична хімія та фармакогнозія»
	Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України
	Д 26.613.04
	Аугунас Сабіна Валеріївна, 15.00.01 «Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація»
	Комар Лілія Олександрівна, 15.00.01 «Технологія ліків, організація фармацевтичної 
	справи та судова фармація»
	Національний фармацевтичний університет МОЗ України
	Д 64.605.01
	Шовкова Оксана Володимирівна, 15.00.02 «Фармацевтична хімія та фармакогнозія»
	Д 64.605.02
	Марвек Медхат Муса Істаніс (громадянин Єгипту) 15.00.01 «Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація»
	Д 64.605.03
	Драчук Віра Михайлівна, 14.03.05 «Фармакологія»
	ВЕТЕРИНАРНІ НАУКИ
	Національний науковий центр «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» НААН України
	Д 64.359.01
	Гончарова Наталія Володимирівна, 16.00.03 «Ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, 
	інфекційні хвороби та імунологія»
	Корнієнко Марина Володимирівна, 16.00.03 «Ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, 
	інфекційні хвороби та імунологія»
	Харківська державна зооветеринарна академія
	К 64.070.01
	Ковальова Ірина Володимирівна, 16.00.06 «Гігієна тварин та ветеринарна санітарія»
	МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО
	Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет
 імені Василя Стефаника»
	К 20.051.08
	Маркевич Лариса Анатоліївна, 26.00.01 «Теорія та історія культури»
	Фединчук Ольга Богданівна, 17.00.06 «Декоративне і прикладне мистецтво»
	Чучман Василь Мар’янович, 26.00.01 «Теорія та історія культури»
	Київський національний університет культури і мистецтв Міністерства культури України
	Д 26.807.02
	Цугорка Олександр Петрович, 26.00.01 «Теорія та історія культури»
	Львівська національна академія мистецтв
	Д 35.103.01
	Ген Чжижун (громадянин КНР), 17.00.05 «Образотворче мистецтво»
	Філатова Марина Іванівна, 17.00.05 «Образотворче мистецтво»
	Львівська національна музична академія імені М. В. Лисенка Міністерства культури України
	К 35.869.01
	Гуральна Світлана Степанівна, 17.00.03 «Музичне мистецтво»
	Ден Цзякунь (громадянин КНР), 17.00.03 «Музичне мистецтво»
	Міщенко Іван Михайлович, 17.00.03 «Музичне мистецтво»
	Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв Міністерства культури України
	Д 26.850.01
	Овсянніков Вячеслав Георгійович, 26.00.01 «Теорія та історія культури»
	Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури
	К 26.103.02
	Гомирева Олена Іванівна, 17.00.05 «Образотворче мистецтво»
	Сунь Ке (громадянин КНР), 17.00.05 «Образотворче мистецтво»
	Національна музична академія України імені П. І. Чайковського Міністерства культури України
	Д 26.005.01
	Синяк Любов Валеріївна, 17.00.03 «Музичне мистецтво»
	Сокачик Рената Миколаївна, 17.00.03 «Музичне мистецтво»
	Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової Міністерства культури України
	Д 41.857.01
	Го Цяньпін (громадянка КНР), 17.00.03 «Музичне мистецтво»
	Дун Сіньюань (громадянин КНР), 17.00.03 «Музичне мистецтво»
	Кучурівський Юрій Степанович, 17.00.03 «Музичне мистецтво»
	Лі Фанюань (громадянка КНР), 17.00.03 «Музичне мистецтво»
	Стоянова Анна Дмитрівна, 17.00.03 «Музичне мистецтво»
	Стрильчук Олена Степанівна, 17.00.03 «Музичне мистецтво»
	Чабан Тетяна Ігорівна, 17.00.03 «Музичне мистецтво»
	Чжоу Дапін (громадянин КНР), 17.00.03 «Музичне мистецтво»
	Харківська державна академія культури Міністерства культури України
	Д 64.807.01
	Лачко Ольга Юріївна, 26.00.04 «Українська культура»
	Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського Міністерства 
	культури України
	К 64.871.01
	Лян Цзітао (громадянка КНР), 17.00.03 «Музичне мистецтво»
	АРХІТЕКТУРА
	Харківський національний університет будівництва та архітектури
	Д 64.056.02
	Акмен Інна Робертівна, 18.00.01 «Теорія архітектури, реставрація пам'яток архітектури»
	Антоненко Надія Володимирівна, 18.00.01 «Теорія архітектури, реставрація пам'яток 
	архітектури»
	Босенко Євген Вікторович, 18.00.01 «Теорія архітектури, реставрація пам'яток 
	архітектури»
	Діденко Катерина Володимирівна, 18.00.01 «Теорія архітектури, реставрація пам'яток 
	архітектури»
	Поліванова Майя Володимирівна, 18.00.02 «Аpхітектуpа будівель та споpуд»
	Семякін Гліб Валерійович, 18.00.01 «Теорія архітектури, реставрація пам'яток 
	архітектури»
	ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ
	Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України
	К 26.451.02
	Цимбал Інна Валеріївна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»
	Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України
	Д 26.453.02
	Сабліна Наталія Володимирівна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»
	Сардарзаде Сурена (громадянин Ірану), 19.00.04 «Медична психологія»
	Інститут соціальної та політичної психології НАПН України
	Д 26.457.01
	Карелін Павло Анатолійович, 19.00.05 «Соціальна психологія; психологія соціальної 
	роботи»
	Національна академія внутрішніх справ МВС України
	Д 26.007.01
	Рибик Лариса Анатоліївна, 19.00.06 «Юридична психологія»
	Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
	Д 26.053.23
	Аль-Мраят Олена Борисівна, 19.00.08 «Спеціальна психологія»
	Буйняк Мар’яна Геннадіївна, 19.00.08 «Спеціальна психологія»
	Національний університет цивільного захисту України
	К 64.707.02
	Іванченко Ольга Сергіївна, 19.00.09 «Психологія діяльності в особливих умовах»
	Сергієнко Олександр Олександрович, 19.00.09 «Психологія діяльності в особливих 
	умовах»
	Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
	К 32.051.05
	Каламаж Вікторія Олегівна, 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології»
	Мартіросян Марина Вікторівна, 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології»
	Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
	К 64.053.08
	Галієва Ольга Михайлівна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»
	Кудінова Маргарита Сергіївна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»


ВІЙСЬКОВІ НАУКИ 

Національна  академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького
СРД 70.705.01	
Дяченко Володимир  Іванович, 21.02.02  «Охорона державного  кордону»
Курніков Валерій  Валерійович, 21.02.02  «Охорона державного  кордону»
Національний  університет оборони України імені Івана Черняховського
СРД 26.709.02	
Лоза Ігор  Васильович, 20.01.05  «Будівництво Збройних Сил»
СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ
	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
	Д 26.001.30
	Ковальська Єлєна Валеріївна, 22.00.02 «Методологія та методи соціологічних 
	досліджень»
	Класичний приватний університет
	Д 17.127.02
	Власова Наталія Федорівна, 22.00.04  «Спеціальні та галузеві соціології»
	Дідик Лучезара Анатоліївна, 22.00.04  «Спеціальні та галузеві соціології»
	Матюхін Дмитро Анатолійович, 22.00.04  «Спеціальні та галузеві соціології»
	Львівський національний університет імені Івана Франка
	К 35.051.26
	Ващинська Ірина Іванівна, 22.00.04 «Спеціальні та галузеві соціології»
	ПОЛІТИЧНІ НАУКИ
	Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет
 імені К. Д. Ушинського»
	Д 41.053.06
	Вархов Галина Василівна, 23.00.02 «Політичні інститути та процеси»
	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
	Д 26.001.29
	Вилінський Святослав Іванович, 23.00.04 «Політичні проблеми міжнародних систем та 
	глобального розвитку»
	Д 26.001.41
	Ковальов Андрій Вікторович, 23.00.01 «Теорія та історія політичної науки»

	Львівський національний університет імені Івана Франка
	Д 35.051.17
	Бушева Світлана Миколаївна, 23.00.01 «Теорія та історія політичної науки»
	Зельманович Іван Іванович, 23.00.02 «Політичні інститути та процеси»
	Лукашенко Євген Миколайович, 23.00.01 «Теорія та історія політичної науки»
	Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
	Д 76.051.03
	Ключук Юля Миколаївна, 23.00.04 «Політичні проблеми міжнародних систем та 
	глобального розвитку»
	Чорноморський національний університет імені Петра Могили
	К 38.053.01
	Ференс Богдан Володимирович, 23.00.04 «Політичні проблеми міжнародних систем та 
	глобального розвитку»
	ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА СПОРТ
	Львівський державний університет фізичної культури
	Д 35.829.01
	Петрица Петро Миколайович, 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення»
	Турка Ростислав Орестович, 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп 
	населення»
	Національний університет фізичного виховання і спорту України
	Д 26.829.01
	Нікітенко Олексій Володимирович, 24.00.01 «Олімпійський і професійний спорт»
	Харківська державна академія фізичної культури
	К 64.862.01
	Перебийніс Володимир Борисович, 24.00.01 «Олімпійський і професійний спорт»
	ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
	Дніпровський державний аграрно-економічний університет
	К 08.804.04
	Хома Ольга Зіновіївна, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
	К 20.052.07
	Ганцюк Тетяна Дмитрівна, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Дурман Олена Леонідівна, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Опар Наталія Василівна, 25.00.01 «Теорія та історія державного управління»
	Шевченко Наталія Павлівна, 25.00.01 «Теорія та історія державного управління»
	Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України
	Д 26.891.02
	Кучер В’ячеслав Анатолійович, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Турчак Дмитро Васильович, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Класичний приватний університет
	Д 17.127.03
	Бородін Євгеній Євгенійович, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Гайдаш Дмитро Сергійович, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Національна академія державного управління при Президентові України
	Д 26.810.01
	Андрєєв Віктор Олександрович, 25.00.03 «Державна служба»
	Костецька Лідія Миколаївна, 25.00.01 «Теорія та історія державного управління»
	Рудовська Світлана Іванівна, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Д 26.810.02
	Кондратенко Олексій Олександрович, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Шайхет Сергій Олегович, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Національний університет цивільного захисту України
	Д 64.707.03
	Шевчук Олександр Русланович, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія 
	управління персоналом»
	К 26.142.06
	Проданик Василь Михайлович, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного 
	управління при Президентові України
	Д 64.858.01
	Вишняк Ірина Олегівна, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Литвиненко Максим Владиславович, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Малько Юлія Сергіївна, 25.00.01 «Теорія та історія державного управління»
	Національна  академія Державної  прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького
СРД 70.705.04	
Харченко Сергій  Олександрович, 21.07.05  «Службово-бойова діяльність сил охорони правопорядку»
СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ
	Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського НАН України
	Д 26.165.01
	Філіппова Наталя Павлівна, 27.00.02 «Документознавство, архівознавство»



Директор департаменту
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