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	Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
	Д 58.052.05
	Вівчар Оксана Іванівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Малюта Людмила Ярославівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Мельник Лілія Миколаївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Університет державної фіскальної служби України
	Д 27.855.01
	Левченко Валентина Петрівна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

	Харківський національний технічний університет сільського господарства
 імені Петра Василенка
	Д 64.832.02
	Маковоз Оксана Сергіївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Рижикова Наталія Іванівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Усикова Олена Миколаївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
	Д 64.089.01
	Селезньова Ольга Олександрівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ
	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
	Д 26.001.43
	Богомолець Ольга Вадимівна, 09.00.12 «Українознавство»
	Львівський національний університет імені Івана Франка
	Д 35.051.02
	Синиця Андрій Степанович, 09.00.05 «Історія філософії»
	Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
	Д 26.053.21
	Ангелова Ангеліна Олегівна, 09.00.11 «Релігієзнавство»
	Панчук Ірина Іванівна, 09.00.11 «Релігієзнавство»
	ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ
	Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України
	Д 26.178.01
	Васильєв Євген Михайлович, 10.01.06 «Теорія літератури»
	Пупурс Ірина Володимирівна, 10.01.04 «Література зарубіжних країн», 
10.01.05 «Порівняльне літературознавство»
	Інститут української мови НАН України
	Д 26.173.01
	Гурко Олена Василівна, 10.02.01 «Українська мова»
	Кислюк Лариса Павлівна, 10.02.01 «Українська мова»
	Київський національний лінгвістичний університет
	Д 26.054.04
	Добровольська Оксана Ярославівна, 10.02.04 «Германські мови»
	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
	Д 26.001.15
	Городнюк Наталія Андріївна, 10.01.05 «Порівняльне літературознавство», 
10.01.06 «Теорія літератури»
	Ніколова Олександра Олександрівна, 10.01.05 «Порівняльне літературознавство»
	Ткаченко Тетяна Іванівна, 10.01.01 «Українська література»
	Д 26.001.19
	Куварова Олена Костянтинівна, 10.02.02 «Російська мова»
	Чекарева Євгенія Сергіївна, 10.02.14 «Класичні мови. Окремі індоєвропейські мови»
	Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
	Д 41.051.02
	Бігунова Наталя Олександрівна, 10.02.04 «Германські мови»
	Галуцьких Ірина Анатоліївна, 10.02.04 «Германські мови»
	Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
	Д 64.053.03
	Сподарець Надія Вікторівна, 10.01.02 «Російська література»
	Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
	Д 64.051.27
	Лещенко Ганна Веніамінівна, 10.02.04 «Германські мови»
	Таценко Наталія Віталіївна, 10.02.04 «Германські мови»
	Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
	Д 76.051.07
	Колесник Наталія Степанівна, 10.02.01 «Українська мова»
	Царалунга Інна Богданівна, 10.02.01 «Українська мова»
	ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ
	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
	Д 26.001.07
	Машіка Ганна Василівна, 11.00.02 «Економічна та соціальна географія»
	Одеський державний екологічний університет
	Д 41.090.01
	Сєрга Едуард Миколайович, 11.00.09 «Метеорологія, кліматологія, агрометеорологія»
	ЮРИДИЧНІ НАУКИ
	Державний науково-дослідний інститут МВС України
	Д 26.732.01
	Карпунцов Валерій Віталійович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Коломієць Наталія Володимирівна, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; 
	кримінально-виконавче право»
	Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ МВС України
	Д 08.727.02
	Дем’янчук Віталій Анатолійович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Запорізький національний університет
	Д 17.051.07
	Легеза Юлія Олександрівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Юровська Вікторія Володимирівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України
	Д 26.236.03
	Антонов Володимир Олександрович, 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право»
	Інститут економіко-правових досліджень НАН України
	Д 11.170.02
	Коверзнев Вадим Олександрович, 12.00.04 «Господарське право, господарсько-
	процесуальне право»
	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
	Д 26.001.04
	Дідич Тарас Олегович, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і 
	правових вчень»
	Д 26.001.46
	Любчик Олександр Антонович, 12.00.05 «Трудове право; право соціального 

	забезпечення»
	Павліченко Володимир Миколайович, 12.00.05 «Трудове право; право соціального 
	забезпечення»
	Національна академія внутрішніх справ МВС України 
	Д 26.007.03
	Ракул Оксана Володимирівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»
	Д 26.007.04
	Онищук Ігор Ігорович, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і 
	правових вчень»
	Д 26.007.05
	Рогатюк Ігор Володимирович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова 
	експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Національний університет «Одеська юридична академія»
	Д 41.086.03
	Ващук Олеся Петрівна, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова 
	експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Ковальчук Сергій Олександрович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; 
	судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Михайленко Дмитро Григорович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; 
	кримінально-виконавче право»
	Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
	Д 64.086.02
	Надьон Вікторія Валентинівна, 12.00.03  «Цивільне право і цивільний процес; сімейне 
	право; міжнародне приватне право»
	Пучковська Ірина Йосипівна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»
	Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія 
	управління персоналом»
	Д 26.142.02
	Ковальчук Алла Юріївна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Легка Оксана Володимирівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»
	Нашинець-Наумова Анфіса Юріївна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»
	Тімашов Віктор Олександрович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України
	Д 64.700.01
	Різак Михайло Васильович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Чаплинська Юлія Анатоліївна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Чорна Аліна Миколаївна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	СРД 64.700.07
Дараган Валерій Валерійович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова
експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
Семенюк  Олександр Георгійович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; 
кримінально-виконавче право»
Д 64.700.02
	Калєніченко Лідія Іванівна, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія 
	політичних і правових вчень»
	Слинько Дмитро Вікторович, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія 

	політичних і правових вчень»
ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
	Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
	Д 05.053.01
	Клочко Оксана Віталіївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Скиба Катерина Миколаївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»
	Д 29.053.03
	Кравченко Олена Іванівна, 13.00.06 «Теорія і методика управління освітою»
	Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
	Д 36.053.01
	Галян Олена Іванівна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»
	Сокол Мар’яна Олегівна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»
	Інститут педагогіки НАПН України
	Д 26.452.01
	Пушкарьова Тамара Олексіївна, 13.00.09 «Теорія навчання»
	Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України
	Д 26.451.01
	Клос Лілія Євгенівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Литовченко Ірина Миколаївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Інститут проблем виховання НАПН України
	Д 26.454.01
	Гончар Людмила Вікторівна, 13.00.07 «Теорія і методика виховання»
	Інститут професійно-технічної освіти НАПН України
	Д 26.458.01
	Андрощук Ірина Василівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти», 13.00.02«Теорія та методика навчання технологій»
	Бородієнко Олександра Володимирівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Смирнова Ірина Михайлівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти», 13.00.02«Теорія та методика навчання (технічні дисципліни)»
	Київський університет імені Бориса Грінченка
	Д 26.133.05
	Овсієнко Людмила Миколаївна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (українська мова)»
	Д 26.133.06
	Сліпчук Валентина Леонідівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
	Д 26.053.01
	Опачко Магдалина Василівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Д 26.053.08
	Проворова Євгенія Михайлівна, 13.00.02 «Теорія та методика музичного навчання»
	Д 26.053.14
	Пронтенко Костянтин Віталійович, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я»
	Національний університет "Чернігівський  колегіум"  імені Т. Г. Шевченка
	Д 79.053.02
	Лілік Ольга Олександрівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
	Д 44.053.01


	Корносенко Оксана Костянтинівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Д 44.053.03
	Зузяк Тетяна Петрівна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»
	Рівненський державний гуманітарний університет
	Д 47.053.01
	Ненько Юлія Петрівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Українська інженерно-педагогічна академія
	Д 64.108.01
	Масич Віталій Васильович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Рудевіч Наталія Валентинівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
	Д 64.053.04
	Пономарьова Наталія Олександрівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Ярхо Тетяна Олександрівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Херсонський державний університет
	Д 67.051.03
	Гриджук Оксана Євгенівна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (українська мова)»
	Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
	Д 70.145.01
	Кривильова Олена Анатоліївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Кучер Світлана Леонідівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Сущенко Роман Віталійович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Шаргун Тетяна Олексіївна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»
	Ястремська Світлана Олександрівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	МЕДИЧНІ НАУКИ
	Державна установа «Інститут мікробіології та імунології ім. І. І. Мечникова НАМН України»
	Д 64.618.01
	Лядова Тетяна Іванівна, 14.03.08 «Імунологія та алергологія»
	Державна установа «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України»
	Д 64.566.01
	Мєдвєдкова Світлана Олександрівна, 14.01.15 «Нервові хвороби»
	Державна установа «Інститут проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського НАМН 
	України»
	Д 64.564.01
	Костіцька Ірина Олександрівна, 14.01.14 «Ендокринологія»
	Державна установа «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМН України»
	Д 41.563.01
	Рейзвіх Ольга Едуардівна, 14.01.22 «Стоматологія»
	Державний вищий навчальний заклад «Івано-Франківський національний медичний університет» МОЗ України
	Д 20.601.01
	Біда Олексій Віталійович, 14.01.22 «Стоматологія»
	Державний вищий навчальний заклад «Тернопільський державний медичний університет
 імені І. Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України»
	Д 58.601.01
	Бенедикт Володимир Володимирович, 14.01.03 «Хірургія»
	Державний заклад «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»
	Д 08.601.01
	Бадюл Павло Олексійович, 14.01.03 «Хірургія»
	Державний заклад «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»
	Д 17.613.02
	Філіппова Олександра Юріївна, 14.01.02 «Внутрішні хвороби»
	Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України
	Д 35.600.01
	Чухрай Наталія Львівна, 14.01.22 «Стоматологія»
	Д 35.600.05
	Присяжнюк Василь Петрович, 14.01.02 «Внутрішні хвороби»
	Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України
	Д 26.613.02
	Галушко Олександр Анатолійович, 14.01.30 «Анестезіологія та інтенсивна терапія»
	Пасієшвілі Нана Мерабівна, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»
	Д 26.613.03
	Анфілова Марина Родіонівна, 14.01.20 «Шкірні та венеричні хвороби»
	Д 26.613.07
	Соломчак Дмитро Богданович, 14.02.03 «Соціальна медицина»
	Національний інститут раку МОЗ України
	Д 26.560.01
	Столярова Оксана Юріївна, 14.01.07 «Онкологія»
	Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України
	Д 26.003.08
	Чернявський Володимир Володимирович, 14.01.36 «Гастроентерологія»
	Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України
	Д 64.609.03
	В’юн Валерій Васильович, 19.00.04 «Медична психологія»
	Харківський національний медичний університет МОЗ України
	Д 64.600.02
	Дмитрієв Дмитро Валерійович, 14.01.30 «Анестезіологія та інтенсивна терапія»
	Д 64.600.06
	Качур Олександр Юрійович, 14.02.03 «Соціальна медицина»
	ФАРМАЦЕВТИЧНІ НАУКИ
	Національний фармацевтичний університет МОЗ України
	Д 64.605.02
	Рибалкін Микола Вікторович, 15.00.01 «Технологія ліків, організація фармацевтичної 
	справи та судова фармація»
	Соловйов Олексій Станіславович, 15.00.01 «Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація»
	ВЕТЕРИНАРНІ НАУКИ
	Білоцерківський національний аграрний університет
	Д 27.821.02
	Слюсаренко Дмитро Вікторович, 16.00.05 «Ветеринарна хірургія»
	МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО
	Національна музична академія України імені П. І. Чайковського Міністерства культури  
 України
	Д 26.005.01
	Оганезова-Григоренко Ольга Вадимівна, 17.00.03 «Музичне мистецтво»
	Харківська державна академія культури Міністерства культури України
	Д 64.807.01

	Воскобойнікова Юлія Василівна, 26.00.01 «Теорія та історія культури»
	Щепакін Василь Михайлович, 26.00.04 «Українська культура»
	АРХІТЕКТУРА
	Національний університет «Львівська політехніка»
	Д 35.052.11
	Лукомська Зоряна Володимирівна, 18.00.01 «Теорія архітектури, реставрація пам'яток 
	архітектури»
	ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ
	Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України
	Д 26.453.02
	Дубчак Галина Михайлівна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»
	Корнієнко Інокентій Олексійович, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»
	Шпортун Оксана Миколаївна, 19.00.04 «Медична психологія»
	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
	Д 26.001.26
	Посвістак Олеся Анатоліївна, 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології»
	Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
	Д 29.051.11
	Бурлакова Ірина Анатоліївна, 19.00.05 «Соціальна психологія; психологія соціальної 
	роботи»
	СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ
	Класичний приватний університет
	Д 17.127.02
	Хижняк Олександр Володимирович, 22.00.01 «Теорія та історія соціології»
	ПОЛІТИЧНІ НАУКИ
	Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
	Д 76.051.03
	Бутирська Ірина Валентинівна, 23.00.04 «Політичні проблеми міжнародних систем та 
	глобального розвитку»
	ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА СПОРТ
	Львівський державний університет фізичної культури
	Д 35.829.01
	Одинець Тетяна Євгенівна, 24.00.03 «Фізична реабілітація»
	Національний університет фізичного виховання і спорту України
	Д 26.829.02
	Афанасьєв Сергій Миколайович, 24.00.03 «Фізична реабілітація»
	Савлюк Світлана Петрівна, 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп 
	населення»
	ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
	Національна академія державного управління при Президентові України
	Д 26.810.02
	Обушна Наталія Іванівна, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Національний університет цивільного захисту України Державної служби України з 
	надзвичайних ситуацій
	Д 64.707.03
	Долот Володимир Денисович, 25.00.02 «Механізми державного управління»



	Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного 
	управління при Президентові України
	Д 64.858.01
	Дунаєв Ігор Володимирович, 25.00.02 «Механізми державного управління»

ВІЙСЬКОВІ НАУКИ

Національна  академія Державної  прикордонної служби України імені Богдана 
Хмельницького
СРД 70.705.01
		Мисик  Анатолій Борисович, 21.02.02 «Охорона державного кордону»

Центральний науково-дослідний інститут Збройних Сил  України
СРД 26.702.01
		Левченко  Олександр Віталійович, 21.02.01 «Воєнна безпека держави»
            
Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба
СРД 64.702.01
		Малюга  Володимир Геннадійович, 20.02.01 «Військова кібернетика, системи управління та зв’язок»


Директор департаменту
атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування                                 А. Г. Шевцов

