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	К 08.231.01
	Юшкевич Павло Олегович, 05.16.02 «Металуpгія чоpних і кольорових металів та 
	спеціальних сплавів»
	Київський національний університет будівництва і архітектури
	Д 26.056.03
	Дружинін Максим Андрійович, 05.23.08 «Технологія та організація промислового та 
	цивільного будівництва»
	Д 26.056.04
	Альтайе Натхір Айєд Атхааб, 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди»
	Д 26.056.05
	Киричок Володимир Іванович, 05.23.05 «Будівельні матеpіали та виpоби»
	Пасько Антон Васильович, 05.23.05 «Будівельні матеpіали та виpоби»
	Скочко Людмила Олегівна, 05.23.02 «Основи і фундаменти»
	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
	Д 26.001.51
	Гаврись Андрій Петрович, 05.13.22 «Управління проектами і програмами»
	Київський національний університет технологій та дизайну
	Д 26.102.03
	Ніконова Анна Віталіївна, 05.18.18 «Технологія взуття, шкіряних виробів і хутра»
	Львівський державний університет безпеки життєдіяльності Державної служби України з 
	надзвичайних ситуацій
	К 35.874.02
	Головатий Роман Русланович, 05.13.22 «Управління проектами і програмами»
	Львівський національний аграрний університет
	К 36.814.03
	Крупич Роман Олегович, 05.05.11 «Машини і засоби механізації сільськогосподарського 
	виробництва»
	Потапенко Микола Валентинович, 05.05.11 «Машини і засоби механізації 
	сільськогосподарського виробництва»
	Науково-технологічний комплекс «Інститут монокристалів» НАН України
	Д 64.169.01
	Волошина Людмила Іллівна, 05.02.01 «Матеpіалознавство»
	Реброва Надія Василівна, 05.02.01 «Матеpіалознавство»
	Національна металургійна академія України
	Д 08.084.03
	Двоєглазова Аліса Вікторівна, 05.16.02 «Металуpгія чоpних і кольорових металів та 
	спеціальних сплавів»
	Д 08.084.05
	Петрик Олексій Анатолійович, 05.14.06  «Технічна теплофізика та промислова 
	теплоенергетика»
	Національний авіаційний університет
	Д 26.062.01
	Зюбіна Руслана Віталіївна, 05.13.06 «Інформаційні технології»
	Д 26.062.17
	Ковтун Марія Григорівна, 05.13.21 «Системи захисту інформації»
	Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний 
	інститут»
	Д 64.062.01
	Мохаммаді Фархаді Рахман, 05.13.03 «Системи та пpоцеси кеpування»
	Туркіна Вікторія Валентинівна, 05.13.06 «Інформаційні технології»
	Д 64.062.02
	Сорогін Федір Геннадійович, 05.05.03 «Двигуни та енергетичні установки»
	Д 64.062.04
	Бекетова Ганна Сергіївна, 05.07.02 «Пpоектування, виробництво та випробування 
	літальних апаратів»



	Національний науковий центр «Інститут метрології» Міністерства економічного розвитку і 
	торгівлі України
	Д 64.827.01
	Романів Василь Михайлович, 05.01.02 «Стандартизація, сертифікація та метрологічне 
	забезпечення»
	Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»
	Д 08.080.02
	Вінівітін Дмитро Вікторович, 05.15.03 «Відкpита pозpобка pодовищ коpисних копалин»
	Тернова Катерина Віталіївна, 05.15.08 «Збагачення коpисних копалин»

	Д 08.080.07
	Малієнко Андрій Вікторович, 05.13.07 «Автоматизація процесів керування»
	Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
	Д 64.050.03
	Захаров Артем Вячеславович, 05.17.11 «Технологія тугоплавких неметалічних 
	матеpіалів»
	Д 64.050.04
	Стисло Богдан Олександрович, 05.09.12 «Напівпpовідникові пеpетвоpювачі 
	електpоенеpгії»
	Д 64.050.05
	Юзбашьян Анна Петрівна, 05.17.08 «Процеси та обладнання хімічної технології»
	Д 64.050.07
	Маслій Андрій Сергійович, 05.13.07 «Автоматизація процесів керування»
	Д 64.050.09
	Шаповалов Олексій Іванович, 05.11.13 «Пpилади і методи контpолю та визначення складу речовин»
	Д 64.050.14
	Халіфе Кассем (громадянка Ліван), 05.13.05 «Комп'ютерні системи та компоненти»
	К 64.050.06
	Данильченко Дмитро Олексійович, 05.14.02 «Електpичні станції, меpежі і системи»
	Дяговченко Ілля Миколайович, 05.14.02 «Електpичні станції, меpежі і системи»
	Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут
 імені Ігоря Сікорського»
	Д 26.002.01
	Коваль Віктор Вікторович, 05.02.09 «Динаміка та міцність машин»
	Д 26.002.03
	Хоменко Ольга Володимирівна, 01.05.04 «Системний аналіз і теорія оптимальних pішень»
	Д 26.002.11
	Барандич Катерина Сергіївна, 05.02.08 «Технологія машинобудування»
	Д 26.002.12
	Соловйова Тетяна Олександрівна, 05.16.06 «Поpошкова металуpгія та композиційні 
	матеpіали»
	Д 26.002.15
	Мінаков Антон Сергійович, 05.03.06 «Зварювання та споріднені процеси і технології»
	Фурман В’ячеслав Костянтинович, 05.03.06 «Зварювання та споріднені процеси і 
	технології»
	Д 26.002.19
	Гладкіх Нікіта Дмитрович, 05.09.08 «Прикладна акустика та звукотехніка»
	Д 26.002.28
	Поліщук Валентина Юріївна, 03.00.20 «Біотехнологія»
	Національний університет «Львівська політехніка»
	Д 35.052.02
	Ференсович Роман Ярославович, 05.14.02 «Електpичні станції, меpежі і системи»
	Д 35.052.05
	Вавричук Петро Григорович, 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні 
	методи»
	Волочій Сергій Богданович, 01.05.03 «Математичне та програмне забезпечення 
	обчислювальних машин і систем»
	Мочурад Леся Ігорівна, 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи»
	Олійник Ірина Степанівна, 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи»
	Д 35.052.07
	Катрук Діана Сергіївна, 05.17.06 «Технологія полімеpних і композиційних матеpіалів»
	Д 35.052.10
	Брич Микола Володимирович, 05.12.02 «Телекомунікаційні системи та мережі»
	Ліске Олексій Миколайович, 05.12.13 «Радіотехнічні пристрої та засоби 
	телекомунікацій»
	Д 35.052.12
	Гебрин-Байди Лілія Василівна, 05.24.04 «Кадастр та моніторинг земель»
	Д 35.052.13
	Турик Павло Михайлович, 05.27.01 «Твеpдотільна електpоніка»
	Д 35.052.14
	Назарук Марія Володимирівна, 05.13.06 «Інформаційні технології»
	Федевич Ольга Юріївна, 05.13.06 «Інформаційні технології»
	Д 35.052.17
	Вознюк Леонід Іванович, 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди»
	Гев’юк Ірина Миколаївна, 05.23.05 «Будівельні матеpіали та виpоби»
	К 35.052.22
	Безсонов Євген Миколайович, 21.06.01 «Екологічна безпека»
	Миляник Оксана Вікторівна, 21.06.01 «Екологічна безпека»
	Національний університет «Одеська морська академія»
	Д 41.106.01
	Шебанов Андрій Миколайович, 05.05.03 «Двигуни та енергетичні установки»
	Національний університет біоресурсів і природокористування України
	Д 26.004.06
	Росамаха Юрій Олександрович, 05.05.11 «Машини і засоби механізації 
	сільськогосподарського виробництва»
	К 26.004.11
	Форос Віктор Володимирович, 05.23.06 «Технологія деревообробки, виготовлення 
	меблів та виробів з деревини»
	Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
	Д 38.060.02
	Гринчак Сергій Олегович, 05.08.03 «Конструювання та будування суден»
	Заєць Анастасія Юріївна, 05.08.03 «Конструювання та будування суден»
	Національний університет харчових технологій
	Д 26.058.07
	Черства Альона Олександрівна, 05.18.06 «Технологія жиpів, ефіpних масел і 
	паpфюмеpно-косметичних пpодуктів»
	К 26.058.05
	Копилова Людмила Олександрівна, 05.13.07 «Автоматизація процесів керування»
	Левінський Максим Валерійович, 05.13.07 «Автоматизація процесів керування»
	Паньков Дмитро Васильович, 05.13.07 «Автоматизація процесів керування»
	Національний університет цивільного захисту України Державної служби України з 
	надзвичайних ситуацій
	Д 64.707.01
	Остапов Костянтин Михайлович, 21.06.02 «Пожежна безпека»
	Д 64.707.04
	Коваленко Роман Іванович, 21.02.03 «Цивільний захист»
	Одеська національна академія зв'язку ім. О. С. Попова
	Д 41.816.02
	Лімарь Ігор Валерійович, 05.13.21 «Системи захисту інформації»
	Одеська національна академія харчових технологій
	Д 41.088.03
	Грудка Богдан Геннадійович, 05.05.14 «Холодильна, вакуумна та компресорна техніка, 
	системи кондиціонування»
	Рябікін Сергій Сергійович, 05.14.06 «Технічна теплофізика та промислова 
	теплоенергетика»
	Солодка Антоніна Василівна, 05.14.06 «Технічна теплофізика та промислова 
	теплоенергетика»
	Трандафілов Володимир Володимирович, 05.05.14 «Холодильна, вакуумна та 
	компресорна техніка, системи кондиціонування»
	Одеський національний морський університет
	Д 41.060.01
	Мелешенко Катерина Сергіївна, 05.22.01 «Тpанспоpтні системи»
	Одеський національний політехнічний університет
	Д 41.052.01
	Молдавська Олександра Володимирівна, 05.13.06 «Інформаційні технології»
	Новохатська Катерина Андріївна, 05.13.06 «Інформаційні технології»
	К 41.052.11
	Кушніренко Наталія Ігорівна, 05.13.21 «Системи захисту інформації»
	Сумський державний університет
	Д 55.051.04
	Васькіна Ірина Валеріївна, 21.06.01 «Екологічна безпека»
	Гарбуз Сергій Вікторович, 21.06.01  «Екологічна безпека»
	К 55.051.03
	Браженко Володимир Миколайович, 05.05.17 «Гідравлічні машини та 
	гідропневмоагрегати»
	Кондусь Владислав Юрійович, 05.05.17 «Гідравлічні машини та гідропневмоагрегати»
	Мерзляков Юрій Сергійович, 05.05.17 «Гідравлічні машини та гідропневмоагрегати»
	Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
	К 29.051.16
	Білобородова Тетяна Олександрівна, 05.13.06 «Інформаційні технології»
	Таврійський державний агротехнологічний університет
	Д 18.819.01
	Ігнатьєв Євген Ігоревич, 05.05.11 «Машини і засоби механізації сільськогосподарського 
	виробництва»
	Кушлик Руслан Романович, 05.09.03 «Електpотехнічні комплекси та системи»
	Тернопільський національний економічний університет
	К 58.082.02
	Мануляк Ірина Зіновіївна, 05.13.05 «Комп'ютерні системи та компоненти»
	Цаволик Тарас Григорович, 05.13.05 «Комп'ютерні системи та компоненти»
	Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
	К 58.052.03
	Дубиняк Тарас Степанович, 05.05.05 «Піднімально-тpанспоpтні машини»
	Залуцький Сергій Зіновійович, 05.05.05 «Піднімально-тpанспоpтні машини»
	Паньків Віталій Романович, 05.05.05 «Піднімально-тpанспоpтні машини»
	Українська академія друкарства
	Д 35.101.01
	Кудряшова Альона Вадимівна, 05.13.06 «Інформаційні технології»
	Українська інженерно-педагогічна академія
	К 64.108.02
	Окунь Антон Олександрович, 05.05.05 «Піднімально-тpанспоpтні машини»
	Український державний науково-дослідний вуглехімічний інститут
	Д 64.822.01
	Балаєва Яна Сергіївна, 05.17.07 «Хімічна технологія палива і паливно-мастильних 
	матеріалів»
	Пастернак Олександр Олександрович, 05.17.07 «Хімічна технологія палива і паливно-
	мастильних матеріалів»
	Український державний університет залізничного транспорту
	Д 64.820.02
	Гребенчук Сергій Сергійович, 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди»
	Касьянов Володимир Володимирович, 05.23.05 «Будівельні матеpіали та виpоби»
	Чепурна Світлана Миколаївна, 05.23.05 «Будівельні матеpіали та виpоби»
	Д 64.820.04
	Прохорченко Галина Олегівна, 05.22.01 «Тpанспоpтні системи»
	Харківський державний університет харчування і торгівлі
	Д 64.088.01
	Нечепуренко Кристина Борисівна, 05.18.16 «Технологія хаpчової продукції»
	Тютюкова Дар’я Олександрівна, 05.18.16 «Технологія хаpчової продукції»
	Харківський національний автомобільно-дорожній університет
	Д 64.059.02
	Самчук Ганна Олександрівна, 05.22.01 «Тpанспоpтні системи»
	Чижик Віталій Михайлович, 05.22.01 «Тpанспоpтні системи»
	Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
	К 64.055.03
	Сердюк Наталія Миколаївна, 05.13.06 «Інформаційні технології»
	Твердохліб Юлія Володимирівна, 05.13.06 «Інформаційні технології»
	Харківський національний технічний університет сільського господарства
 імені Петра Василенка
	Д 64.832.01
	Бородай Ірина Іванівна, 05.11.17 «Біологічні та медичні пpилади і системи»
	Харківський національний університет будівництва та архітектури
	Д 64.056.01
	Бурда Юрій Олександрович, 05.23.03 «Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання»
	Капцова Наталія Іванівна, 05.23.03 «Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання»
	Півненко Юрій Олександрович, 05.23.03 «Вентиляція, освітлення та 
	теплогазопостачання»
	Фоміч Сергій Володимирович, 05.23.03 «Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання»
	Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
	К 64.089.05
	Радзінська Юлія Борисівна, 05.24.04 «Кадастр та моніторинг земель»
	Харківський національний університет радіоелектроніки
	Д 64.052.01
	Ємельянов Ігор Валерійович, 05.13.05 «Комп'ютерні системи та компоненти»
	Міщенко Олександр Сергійович, 05.13.05 «Комп'ютерні системи та компоненти»
	Д 64.052.02
	Мохаммад Ракан Абед Алнабі Альджаафрех (громадянин Йорданії), 01.05.02 «Математичне моделювання та 
	обчислювальні методи»
	Д 64.052.03
	Бєляєв Олексій Володимирович, 05.12.17 «Радіотехнічні та телевізійні системи»
	Д 64.052.09
	Коляденко Олексій Вадимович, 05.12.02 «Телекомунікаційні системи та мережі»
	Невзорова Олена Сергіївна, 05.12.02 «Телекомунікаційні системи та мережі»
	Черкаський державний технологічний університет
	К 73.052.04
	Тарасенко Денис Анатолійович, 05.13.06 «Інформаційні технології»
	СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ
	Білоцерківський національний аграрний університет
	Д 27.821.01
	Бабкіна Марія Михайлівна, 03.00.20 «Біотехнологія»
	К 27.821.04
	Альохін Володимир Васильович, 06.01.09 «Рослинництво»
	Димитров В’ячеслав Георгійович, 06.01.09 «Рослинництво»
	Державний вищий навчальний заклад «Національний лісотехнічний університет України»
	Д 35.072.02
	Карпин Наталя Іванівна, 06.03.01 «Лісові культури та фітомеліорація»
	Ткачук Оксана Михайлівна, 06.03.03 «Лісознавство і лісівництво»
	Яновська Ірина Миколаївна, 06.03.03 «Лісознавство і лісівництво»
	Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрний університет»
	Д 67.830.01
	Нетіс Валерій Іванович, 06.01.09 «Рослинництво»
	Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет
	К 08.804.03
	Рудь Валентина Олегівна, 16.00.06 «Гігієна тварин та ветеринарна санітарія»
	Житомирський національний агроекологічний університет
	К 14.083.01
	Бабань Вікторія Петрівна, 03.00.16 «Екологія»
	Копій Марія Леонідівна, 03.00.16 «Екологія»
	Інститут агроекології і природокористування НААН України
	Д 26.371.01
	Устименко Олексій Васильович, 03.00.16 «Екологія»
	Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України
	Д 26.360.01
	Байдюк Тетяна Олександрівна, 06.01.05 «Селекція і насінництво»
	Дрига Вікторія Вікторівна, 06.01.05 «Селекція і насінництво»
	Коровко Інна Ігорівна, 06.01.09 «Рослинництво»
	Топчій Оксана Володимирівна, 06.01.09 «Рослинництво»
	Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН України
	Д 64.366.01
	Бірюкова Ольга Володимирівна, 06.01.05 «Селекція і насінництво»
	Компанець Катерина Валентинівна, 06.01.05 «Селекція і насінництво»
	Ниска Ірина Миколаївна, 06.01.05 «Селекція і насінництво»
	Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН України
	К 44.351.01
	Маєвська Наталія Миколаївна, 06.02.01 «Розведення та селекція тварин»
	Львівський національний аграрний університет
	К 36.814.04
	Бубис Ольга Євгеніївна, 03.00.16 «Екологія»
	Миколаївський національний аграрний університет
	Д 38.806.02
	Засуха Людмила Василівна, 06.02.04 «Технологія виробництва продуктів тваринництва»
	Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії
 імені О. Н. Соколовського» НААН України
	Д 64.354.01
	Тютюнник Наталія Вікторівна, 06.01.03 «Агроґрунтознавство і агрофізика»
	Національний науковий центр «Інститут землеробства НААН України»
	Д 27.361.01
	Єзерковський Артур Владиславович, 06.01.01 «Загальне землеробство»
	Національний університет біоресурсів і природокористування України
	Д 26.004.04
	Кулик Світлана Миколаївна, 06.01.04 «Агрохімія»
	Д 26.004.09
	Бойко Ганна Олексіївна, 06.03.01 «Лісові культури та фітомеліорація»
	Міндер Вікторія Володимирівна, 06.03.01 «Лісові культури та фітомеліорація»
	Уманський національний університет садівництва
	К 74.844.04
	Каленич Павло Євгенійович, 06.01.05 «Селекція і насінництво»
	Мазур Олена Василівна, 06.01.05 «Селекція і насінництво»
	Харківська державна зооветеринарна академія
	К 64.070.02
	Гавілей Олена Василівна, 06.02.02 «Годівля тварин і технологія кормів»
	Кулібаба Світлана Вікторівна, 06.02.02 «Годівля тварин і технологія кормів»
	ІСТОРИЧНІ НАУКИ
	Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 
	університет імені Григорія Сковороди»
	Д 27.053.01
	Бардашевська Юлія Іванівна, 07.00.01 «Історія України»
	Гадмалієв Сейдалі Бекер огли, 07.00.01 «Історія України»
	Павлик Олександр Васильович, 07.00.01 «Історія України»
	К 27.053.02
	Березанська Ірина Михайлівна, 07.00.06 «Історіографія, джерелознавство та спеціальні 
	історичні дисципліни»
	Скороход Ольга Володимирівна, 07.00.06 «Історіографія, джерелознавство та спеціальні 
	історичні дисципліни»
	Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет
 імені Василя Стефаника»
	Д 20.051.05
	Локатир Наталія Миколаївна, 07.00.01 «Історія України»
	Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»
	К 29.053.06
	Кухлєв Антон Сергійович, 07.00.06 «Історіографія, джерелознавство та спеціальні 
	історичні дисципліни»
	Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
	К 36.053.03
	Каряка Олександр Віталійович, 07.00.06 «Історіографія, джерелознавство та спеціальні 
	історичні дисципліни»
	Суховерська Ірина Іванівна, 07.00.06 «Історіографія, джерелознавство та спеціальні 
	історичні дисципліни»
	Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України
	Д 26.228.01
	Слободянюк Михайло Васильович, 07.00.06 «Історіографія, джерелознавство та 
	спеціальні історичні дисципліни»
	Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
	Д 71.053.01
	Пагор Валентин Віталійович, 07.00.01 «Історія України»
	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
	Д 26.001.20
	Гордійчук Мирон Григорович, 07.00.01 «Історія України»
	Лук’янець Катерина Юріївна, 07.00.01 «Історія України»
	Ткачук Віталій Анатолійович, 07.00.01 «Історія України»
	Топольницька Юлія Андріївна, 07.00.01 «Історія України»
	Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського
	К 38.134.01
	Мітковська Тетяна Сергіївна, 07.00.01 «Історія України»
	Фесенко Анжеліка Артурівна, 07.00.01 «Історія України»
	Яковлєв Ігор Васильович, 07.00.01 «Історія України»
	Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв Міністерства культури України
	Д 26.850.01
	Татіївська Інеса Петрівна, 26.00.01 «Теорія та історія культури»
	Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського НАН України
	Д 26.165.01
	Барабаш Тарас Мстиславович, 27.00.02 «Документознавство, архівознавство»
	Лоштин Назарій Тарасович, 27.00.03 «Книгознавство, бібліотекознавство, 
	бібліографознавство»
	Рибачок Олег Миколайович, 27.00.02 «Документознавство, архівознавство»
	Національний університет "Чернігівський  колегіум"  імені Т. Г. Шевченка
	К 79.053.01
	Луговик Тетяна Вікторівна, 07.00.01 «Історія України»
	Щербина Наталія Олексіївна, 07.00.01 «Історія України»



	Національний університет оборони України імені Івана Черняховського Міністерства оборони 
	України
	К 26.709.04
	Кидонь Володимир Іванович, 20.02.22 «Військова історія»
	Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
	Д 64.051.10
	Ластовець Наталія Олександрівна, 07.00.01 «Історія України»
	Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
	Д 73.053.01
	Руденко Юлія Миколаївна, 07.00.01 «Історія України»
	Чорноморський національний університет імені Петра Могили
	Д 38.053.02
	Чучалін Олександр Петрович, 07.00.01 «Історія України»
	Ярцун Юлія Олександрівна, 07.00.01 «Історія України»
	ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
	Вищий навчальний заклад «Національна академія управління»
	Д 26.889.01
	Володіна Валерія Олегівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Іванишина Галина Сергіївна, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Неботов Петро Григорович, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК»
	К 26.130.04
	Голвазін Олег Миколайович, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Гук Олег Вікторович, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»
	Вищий навчальний заклад «Університет імені Альфреда Нобеля»
	Д 08.120.01
	Вакарчук Тетяна Сергіївна, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Державна навчально-наукова установа «Академія фінансового управління» Міністерства 
	фінансів України
	Д 26.853.01
	Браткова Іванна Миколаївна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Петруха Сергій Валерійович, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Державна установа «Інститут економіки та прогнозування» НАН України
	Д 26.239.02
	Назукова Наталія Миколаївна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Державна установа «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»
	Д 35.154.01
	Патицька Христина Олегівна, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна 
	економіка»
	Синюра-Ростун Надія Романівна, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна 
	економіка»

	Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет
 імені Вадима Гетьмана»
	Д 26.006.02
	Ананьєв Микола Юрійович, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні 
	відносини»
	Сандул Марія Станіславівна, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні 
	відносини»
	Д 26.006.03
	Чижов Вадим Анатолійович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за 
	видами економічної діяльності)»
	Шаповалова Еліна Пилипівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за 
	видами економічної діяльності)»
	Д 26.006.04
	Левченко Катерина Михайлівна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Д 26.006.06
	Шеремета Віталій Петрович, 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит
(за видами економічної діяльності)»
	Шубенко Єлизавета Сергіївна, 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит 
(за видами економічної діяльності)»
	Д 26.006.07
	Іриневич Юлія Валеріївна, 08.00.10 «Статистика»
	Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний університет»
	Д 12.052.02
	Корольов Петро Володимирович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Чигарьов Дмитро Валерійович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та 
	архітектури»
	К 08.085.04
	Оскома Олена Володимирівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Сидоров Олександр Анатолійович, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Державний вищий навчальний заклад «Університет банківської справи»
	Д 26.883.01
	Барилюк Марія-Марʼяна Романівна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Місяць Наталія Олександрівна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Донбаська державна машинобудівна академія
	Д 12.105.03
	Аль-Абабнех Хасан Алі Касем, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Держевецька Марина Анатоліївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»
	Мирошниченко Ганна Борисівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами
(за видами економічної діяльності)»
	Житомирський державний технологічний університет
	Д 14.052.01
	Горай Олег Станіславович, 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит 
(за видами економічної діяльності)»
	Лисичко Андріяна Михайлівна, 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит 
(за видами економічної діяльності)»
	Запорізький національний університет
	Д 17.051.08
	Кириленко Ліана Вікторівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Павлюк Тетяна Сергіївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
	Д 20.052.06
	Бакай Максим Миколайович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Ярошенко Олег Леонтійович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України
	К 26.891.01
	Дерун Андрій Михайлович, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Табанова Анастасія Іванівна, 08.00.07 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика»
	Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України
	Д 41.177.02
	Коробкова Олена Миколаївна, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Київський національний торговельно-економічний університет
	Д 26.055.01
	Алданькова Галина Василівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Котова Марина Володимирівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Київський національний університет будівництва і архітектури
	Д 26.056.03
	Бондарчук Наталя Валеріївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Волошина Тетяна Валеріївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Гергі Денис Семенович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами
(за видами економічної діяльності)»
	Заліско Софія Анатоліївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Пантелеєв Петро Олександрович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
	Д 26.001.02
	Гуменюк Ярослав Миколайович, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні 
	економічні відносини»

	Київський національний університет технологій та дизайну
	Д 26.102.05
	Афтанділянц Маргарита Володимирівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»
	Класичний приватний університет
	Д 17.127.01
	Мясников Вʼячеслав Олегович, 08.00.04  «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Скоринін Андрій Петрович, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Львівський державний університет внутрішніх справ МВС України
	Д 35.725.04
	Ковпак Олена Володимирівна, 21.04.01 «Економічна безпека держави»
	Львівський національний аграрний університет
	Д 36.814.02
	Іваночко Надія Володимирівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Львівський національний університет імені Івана Франка
	Д 35.051.01
	Гинда Стефанія Миколаївна, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Трофименко Марія Юріївна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Д 35.051.22
	Майовець Ярина Михайлівна, 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки»
	Львівський торговельно-економічний університет
	Д 35.840.01
	Жихарцева Олена Олександрівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Кучер Роман-Даниїл Аскольдович, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Павлова Марина Борисівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Різник Дмитро Васильович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	К 35.840.03
	Левкович Андрій Васильович, 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит 
(за видами економічної діяльності)»
	Мелех Ярослав Романович, 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит 
(за видами економічної діяльності)»
	Миколаївський національний аграрний університет
	Д 38.806.01
	Павлюк Світлана Іванівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України
	Д 64.251.01
	Бунтов Іван Юрійович, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»
	Мордовець Аліна Володимирівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»

	Національний авіаційний університет
	Д 26.062.02
	Коваленко Євген Володимирович, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Харченко Марина Валеріївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Цимбалістова Олена Абдурахимівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
	(за видами економічної діяльності)»
	Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»
	Д 26.350.01
	Авраменко Юлія Олексіївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Корнієнко Тетяна Олександрівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Навроцький Ярослав Федорович, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
	Д 64.050.02
	Безугла Дарʼя Валеріївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Національний університет «Львівська політехніка»
	Д 35.052.03
	Баглай Ірина Євгенівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Бойчук Андрій Богданович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Кошова Богдана Романівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Лемішовський Василь Іванович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Панас Ярослав Володимирович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Прокопенко Ірина Валеріївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Рябкова Ольга Василівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами
(за видами економічної діяльності)»
	Національний університет біоресурсів і природокористування України
	Д 26.004.01
	Завальнюк Катерина Сергіївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Мельниченко Вадим Васильович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Д 26.004.20
	Аврамчук Богдан Олегович, 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони 
	навколишнього середовища»
	Камінецька Оксана Валеріївна, 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони 
	навколишнього середовища»
	Капінос Наталія Олександрівна, 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони 
	навколишнього середовища»
	Лобунько Антон Вікторович, 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони 
	навколишнього середовища»
	К 26.004.17
	Макаренко Анна Сергіївна, 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит 
(за видами економічної діяльності)»
	Національний університет харчових технологій
	Д 26.058.01
	Корнійчук Ангеліна Анатоліївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Одеська національна академія харчових технологій
	Д 41.088.05
	Криленко Дмитро Володимирович, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна 
	економіка»
	Михайлов Михайло Сергійович, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна 
	економіка»
	Одеський національний економічний університет
	Д 41.055.03
	Бедрадіна Ганна Костянтинівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Полтавська державна аграрна академія
	Д 44.887.01
	Бардіна Тетяна Олегівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
	Д 44.052.03
	Буряк Альона Анатоліївна, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»
	Фурсова Наталія Артемівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія 
	управління персоналом»
	К 26.142.03
	Нісходовська Олена Юріївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Черняєва Олександра Олександрівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»
	Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет»
	Д 26.063.01
	Дума Вікторія Леонідівна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій
	К 41.119.01
	Аніщенко Ольга Вікторівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Головіна Наталія Анатоліївна, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
	К 32.051.06
	Долиняк Юлія Олександрівна, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна 
	економіка»
	Корнелюк Ольга Антонівна, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна 
	економіка»
	Ребрина Ніна Геннадіївна, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»
	Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
	Д 29.051.01
	Персій Юрій Олександрович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Сєріков Денис Олександрович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Тернопільський національний економічний університет
	Д 58.082.01
	Вацлавський Олег Іванович, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Новосад Ірина Василівна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Д 58.082.03
	Микитюк Віталій Петрович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
	Д 58.052.05
	Лагута Ярослав Миколайович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Плекан Уляна Михайлівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Український державний університет залізничного транспорту
	Д 64.820.05
	Соломніков Іван Володимирович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Університет державної фіскальної служби України
	Д 27.855.01
	Дʼяченко Антон Володимирович, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Каток Вікторія Вікторівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Наконечна Анастасія Сергіївна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Нечипоренко Аліна Володимирівна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Харківський державний університет харчування і торгівлі
	Д 64.088.02
	Волковська Яна Віталіївна, 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит 
(за видами економічної діяльності)»
	Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
	Д 64.055.01
	Вільхівська Ольга Володимирівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»
	Д 64.055.02
	Шевченко Ірина Олександрівна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Харківський національний технічний університет сільського господарства
 імені Петра Василенка
	Д 64.832.02
	Безкровний Андрій Васильович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Даниленко Валерій Володимирович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
	(за видами економічної діяльності)»
	Краля Вікторія Григорівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Павленко Алла Олегівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
	К 64.051.25
	Ревякін Георгій Володимирович, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні 
	економічні відносини»
	Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
	Д 64.089.01
	Пересипкін Михайло Миколайович, 21.04.02 «Економічна безпека суб'єктів 
	господарської діяльності»
	Писаревський Микола Ілліч, 21.04.02 «Економічна безпека суб'єктів господарської 
	діяльності»
	Херсонський національний технічний університет
	Д 67.052.05
	Гацан Вілена Володимирівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Хмельницький національний університет
	Д 70.052.01
	Вешко Оксана Володимирівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Головчук Юлія Олександрівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Маршук Ліна Миколаївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Намʼясенко Віктор Миколайович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Панькова Катерина Вікторівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Семенюк Ірина Юріївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Центральноукраїнський національний технічний університет
	К 23.073.03
	Хайдура Хані (громадянин Лівану), 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»
	Черкаський державний технологічний університет
	Д 73.052.02
	Орловський Євген Сергійович, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна 
	економіка»
	Пригодюк Олена Миколаївна, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна 
	економіка»
	Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
	Д 73.053.05
	Денисенко Вікторія Олександрівна, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна 
	економіка»
	ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ
	Державний вищий навчальний заклад «Донбаський державний педагогічний університет»
	К 12.112.02
	Іванчук Володимир Володимирович, 09.00.05 «Історія філософії»
	Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 
	університет імені Григорія Сковороди»
	К 27.053.05
	Лисак Ігор Станіславович, 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії»
	Полисаєв Олександр Олександрович, 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії»
	Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
	Д 08.051.11
	Чернієнко Ольга Володимирівна, 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії»
	Львівський національний університет імені Івана Франка
	Д 35.051.02
	Лучак-Фокшей Анна-Марія Миколаївна, 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія 
	історії»
	Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
	Д 26.053.16
	Гойман Ольга Олександрівна, 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії»
	Драпушко Ростислав Григорович, 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії»
	Д 26.053.21
	Заремба Євгеній Миколайович, 09.00.11 «Релігієзнавство»
	Подорожній Юрій Анатолійович, 09.00.11 «Релігієзнавство»
	Стрижачук Федір Васильович, 09.00.14 «Богослов'я»
	Хром’як Наталія Львівна, 09.00.14 «Богослов'я»
	Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
	Д 64.051.06
	Гужва Алла Анатоліївна, 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії»
	Рижкова Дарина Сергіївна, 09.00.04 «Філософська антропологія, філософія культури»
	Шаталова Ярославна Олександрівна, 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії»
	ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ
	Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет
 імені К. Д. Ушинського»
	К 41.053.05
	Науменко Ольга Володимирівна, 10.02.16 «Перекладознавство»
	Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
	К 08.051.05
	Самойленко Олена Валентинівна, 10.02.02 «Російська мова»
	Донецький національний університет імені Василя Стуса
	К 11.051.14
	Федорюк Лілія Владиславівна, 10.02.01 «Українська мова»
	Запорізький національний університет
	К 17.051.02
	Бердіна Ольга Олександрівна, 10.02.04 «Германські мови»
	Вецкур Тетяна Анатоліївна, 10.02.04 «Германські мови»
	Власенко Марина Василівна, 10.02.04 «Германські мови»
	Єфимчук Галина Олегівна, 10.02.04 «Германські мови»
	Максимчук Олена Леонідівна, 10.02.04 «Германські мови»
	Наумчук Тетяна Іванівна, 10.02.04 «Германські мови»
	Ніколаєва Наталя Миколаївна, 10.02.04 «Германські мови»
	Суховецька Людмила Валентинівна, 10.02.04 «Германські мови»
	Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України
	Д 26.178.01
	Завадська Наталія Василівна, 10.01.01 «Українська література»
	Коваленко Діана Олександрівна, 10.01.01 «Українська література»
	Кохан Роксоляна Андріївна, 10.01.04 «Література зарубіжних країн»
	Лаюк Мирослав Миколайович, 10.01.01 «Українська література»
	Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України
	Д 26.172.01
	Зелінська Марія Зенонівна, 10.02.03 «Слов'янські мови»
	Паук Марина Михайлівна, 10.02.01 «Українська мова»
	Інститут української мови НАН України
	Д 26.173.01
	Коляденко Олена Олександрівна, 10.02.01 «Українська мова»
	Марєєв Дмитро Анатолійович, 10.02.01 «Українська мова»
	Київський національний лінгвістичний університет
	Д 26.054.04
	Гаврилюк Ірина Сергіївна, 10.02.15 «Загальне мовознавство»
	Девіцька Антоніна Ігорівна, 10.02.04 «Германські мови»
	Томахів Марта Володимирівна, 10.02.04 «Германські мови»
	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
	Д 26.001.11
	Давидюк Надія Олексіївна, 10.02.05 «Романські мови»
	Коваленко Ольга Петрівна, 10.02.04 «Германські мови»
	Маленький Богдан Ігорович, 10.02.04 «Германські мови»
	Д 26.001.15
	Давидюк Лілія Михайлівна, 10.01.07 «Фольклористика»
	Круглій Аліна Миколаївна, 10.01.01 «Українська література»
	Куриленко Дана Володимирівна, 10.01.01 «Українська література»
	Михалевич Ірина Юріївна, 10.01.07 «Фольклористика»
	Рудник Ірина Петрівна, 10.01.01 «Українська література»
	Д 26.001.19
	Плахотнікова Олена Юріївна, 10.02.01 «Українська мова»
	Храбан Тетяна Євгенівна, 10.02.15 «Загальне мовознавство»
	Київський університет імені Бориса Грінченка
	Д 26.133.03
	Кривопишина Анна Сергіївна, 10.01.06 «Теорія літератури»
	К 26.133.08
	Очковська Анна Павлівна, 10.02.04 «Германські мови»
	Стрельченко Ксенія Сергіївна, 10.02.04 «Германські мови»
	Львівський національний університет імені Івана Франка
	Д 35.051.13
	Загороднюк Оксана Андріївна, 10.01.06 «Теорія літератури»
	Мартиняк Ірина Ярославівна, 10.01.07 «Фольклористика»
	К 35.051.15
	Бевзо Галина Андріївна, 10.02.17 «Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство»

	Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
	Д 41.051.02
	Гайдук Неллі Анатоліївна, 10.02.01 «Українська мова»
	Кіщенко Алла Миколаївна, 10.02.01 «Українська мова»
	Лакомська Інна Валеріївна, 10.02.01 «Українська мова»
	Столяр Марія Юріївна, 10.02.01 «Українська мова»
	Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
	К 64.053.05
	Некрилова Олена Леонідівна, 10.02.02 «Російська мова»
	Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
	Д 64.051.27
	Статівка Анна Олександрівна, 10.02.16 «Перекладознавство»
	Тащенко Ганна Володимирівна, 10.02.16 «Перекладознавство»
	Херсонський державний університет
	К 67.051.05
	Коваль Ірина Ігорівна, 10.02.04 «Германські мови»
	Передон Наталія Олександрівна, 10.02.04 «Германські мови»
	Ткаченко Іван Анатолійович, 10.02.04 «Германські мови»
	Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
	К 73.053.07
	Мельник Оксана Анатоліївна, 10.02.01 «Українська мова»
	Юлдашева Людмила Петрівна, 10.02.01 «Українська мова»
	Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
	К 76.051.11
	Прокопчук Юлія Павлівна, 10.01.01 «Українська література»
	Чуй Сергій Валерійович, 10.01.06 «Теорія літератури»
	ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ
	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
	Д 26.001.07
	Левицька Ольга Леонідівна, 11.00.02 «Економічна та соціальна географія»
	Остапенко Павло Олегович, 11.00.02 «Економічна та соціальна географія»
	Д 26.001.22
	Батог Світлана Володимирівна, 11.00.07 «Гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія»
	Клебанов Денис Олександрович, 11.00.07 «Гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія»
	Савенець Михайло Валерійович, 11.00.09 «Метеорологія, кліматологія, 
	агрометеорологія»
	Одеський державний екологічний університет
	Д 41.090.01
	Соборова Ольга Михайлівна, 11.00.09 «Метеорологія, кліматологія, агрометеорологія»
	Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
	Д 64.051.04
	Гринасюк Анастасія Русланівна, 11.00.11 «Конструктивна географія і раціональне 
	використання природних ресурсів»
	Громик Оксана Миколаївна, 11.00.11 «Конструктивна географія і раціональне 
	використання природних ресурсів»



	ЮРИДИЧНІ НАУКИ
	Академія адвокатури України
	К 26.122.01
	Павлишин Богдан Олександрович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; 
	судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Павлишина Альона Анатоліївна, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Перешивко Ольга Сергіївна, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-
	виконавче право»
	Пилипенко Ігор Вікторович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-
	виконавче право»
	Вищий навчальний заклад «Національна академія управління»
	К 26.889.02
	Мельниченко Віктор Леонідович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; 
	кримінально-виконавче право»
	Мороз Андрій Олександрович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; 
	кримінально-виконавче право»
	Ольховенко Олег Ігорович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-
	виконавче право»
	Орлов Юрій Валерійович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-
	виконавче право»
	Шнипко Олена Сергіївна, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-
	виконавче право»
	Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК»
	К 26.130.03
	Золотухіна Ольга Миколаївна, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія 
	політичних і правових вчень»
	Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет
 імені Вадима Гетьмана»
	К 26.006.09
	Мельниченко Руслан Володимирович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; 
	фінансове право; інформаційне право»
	Шаталова Лариса Миколаївна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет»
	Д 61.051.07
	Грабчук Ярина Ігорівна, 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право»
	Пилип Вікторія Василівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Тетянич Анюта Тарасівна, 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право»
	Державний науково-дослідний інститут МВС України
	Д 26.732.01
	Филь Руслан Сергійович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-
	виконавче право»
	Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ МВС України
	Д 08.727.02
	Береза Юрій Миколайович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова 
	експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Герасимчук Сергій Сергійович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Косяченко Ксенія Едуардівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Настенко Марина Олексіївна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»
	Царікова Олена Василівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	К 08.727.04
	Александрова Анастасія Юріївна, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; 
	кримінально-виконавче право»
	Жолтані Микола Іванович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-
	виконавче право»
	Кубрак Руслан Миколайович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право»
	Донецький юридичний інститут МВС України
	К 11.737.01
	Лисеюк Андрій Миколайович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова 
	експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Шапочка Сергій Володимирович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; 
	кримінально-виконавче право»
	К 11.737.02
	Завадяк Олександр Петрович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»
	Танасевич Олена Віталіївна, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»
	Чурсін Олександр Вікторович, 12.00.05 «Трудове право; право соціального 
	забезпечення»
	Запорізький національний університет
	Д 17.051.07
	Боженко Наталія Василівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Булгаков Олександр Сергійович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Гімон Микола Михайлович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Конєва Світлана Олександрівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Михайловський Віктор Ігорович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Тамаря Яна Володимирівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Хоменко Андрій Васильович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»
	Цибульник Неллі Юріївна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Чирик Сергій Володимирович, 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
	Ізай Ірина Миколаївна, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-
	виконавче право»
	Котвяковський Юрій Олександрович, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; 
	сімейне право; міжнародне приватне право»
	Нікітенко Віктор Миколайович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; 
	кримінально-виконавче право»
	Пономарьова Марина Сергіївна, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; 
	кримінально-виконавче право»
	Філь Ірина Миколаївна, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-
	виконавче право»
	Д 26.236.03
	Джихад Маджед Мохаммад Аль Шару, 12.00.11 «Міжнародне право»
	Інститут економіко-правових досліджень НАН України
	Д 11.170.02
	Колесник Роман Миколайович, 12.00.04 «Господарське право, господарсько-
	процесуальне право»
	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
	Д 26.001.04
	Тараненко Катерина Юріївна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»
	Д 26.001.05
	Косткіна Юлія Олександрівна, 12.00.10 «Судоустрій; прокуратура та адвокатура»
	Музиченко Тетяна Олексіївна, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова 
	експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Смик Світлана Іванівна, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова 
	експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Тома Маріана Георгіївна, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-
	виконавче право»
	Д 26.001.06
	Феделеш Еміль Михайлович, 12.00.04 «Господарське право, господарсько-процесуальне 
	право»
	Д 26.001.10
	Дьордяк Оксана Василівна, 12.00.11 «Міжнародне право»
	Д 26.001.46
	Беспалов Олександр Олександрович, 12.00.05 «Трудове право; право соціального 
	забезпечення»
	Галицька Дар’я Сергіївна, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»
	Грибан Інна Олександрівна, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»
	Губська Яна Віталіївна, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»
	Олійник Наталя Максимівна, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»
	Пономаренко Євгеній Юрійович, 12.00.05 «Трудове право; право соціального 
	забезпечення»
	Романюк Роман Васильович, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»
	Класичний приватний університет
	Д 17.127.07
	Беклеміщев Сергій Олегович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; 
	кримінально-виконавче право»
	Гаврилов Юрій Геннадійович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право»

	Львівський державний університет внутрішніх справ МВС України
	К 35.725.02
	Музика Марія Петрівна, 12.00.12 «Філософія права»
	Сенюта Вероніка Олександрівна, 12.00.12 «Філософія права»
	Львівський національний університет імені Івана Франка
	Д 35.051.03
	Шепітько Ірина Іванівна, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова 
	експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Науково-дослідний інститут публічного права
	К 26.503.01
	Іванцов Володимир Васильович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Когутич Ірина Іванівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Кузьмишин Віталій Миколайович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Петровський Олександр Михайлович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; 
	фінансове право; інформаційне право»
	Пітатєлєв Володимир Григорович, 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
	Назарчук Віктор Вікторович, 12.00.08  «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право»
	Олійник Дмитро Олександрович, 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
	Диба Олексій Васильович, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; 
	міжнародне приватне право»
	Сигидин Віталій Михайлович, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне 
	право; міжнародне приватне право»
	Національна академія внутрішніх справ МВС України
	Д 26.007.01
	Дурдинець Мирослав Юрійович, 12.00.12 «Філософія права»
	Свириденко Олена Анатоліївна, 19.00.06 «Юридична психологія»
	Д 26.007.03
	Берило Олександр Георгійович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; 
	кримінально-виконавче право»
	Комарова Юлія Миколаївна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Нікітін Анатолій Анатолійович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; 
	кримінально-виконавче право»
	Д 26.007.04
	Капічон Ольга Григорівна, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень»

	Д 26.007.05
	Дояр Євгеній Володимирович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова 
	експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Левицький Андрій Олегович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова 
	експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Мазурок Олег Ярославович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова 
	експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Мельниченко Андрій Валерійович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; 
	судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Національний університет «Львівська політехніка»
	Д 35.052.19
	Козюренко Ростислав Степанович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Кравців Олег Романович, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень»
	Маськовіта Марія Миколаївна, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія 
	політичних і правових вчень»
	Національний університет «Одеська юридична академія»
	Д 41.086.01
	Барін Олександр Робертович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»
	Бондаренко Аліна Ігорівна, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень»
	Китайка Ольга Василівна, 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право»
	Д 41.086.03
	Д’ячкова Марія Олегівна, 12.00.08  «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-
	виконавче право»
	Дихта Наталія Миколаївна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; 
	міжнародне приватне право»
	Марущак Ярослав Сергійович, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне 
	право; міжнародне приватне право»
	Д 41.086.04
	Кузьмін Едуард Едуардович, 12.00.11 «Міжнародне право»
	Національний університет біоресурсів і природокористування України
	К 26.004.16
	Брінцов Артем Ігорович, 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; 
	природоресурсне право»
	Звонарьова Юлія Вячеславівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
	Д 64.086.01
	Баранчук Василь Васильович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова 
	експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Білецький Андрій Володимирович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; 
	кримінально-виконавче право»
	Вегера-Іжевська Ірина Володимирівна, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Домашенко Олексій Михайлович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; 
	судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Лазукова Оксана Володимирівна, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; 
	судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Слободенюк Інна Валентинівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Д 64.086.02
	Любченко Ярослав Павлович, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія 
	політичних і правових вчень»
	Д 64.086.03
	Довбиш Катерина Костянтинівна, 12.00.05 «Трудове право; право соціального 
	забезпечення»
	Малиновська-Колесник Карина Андріївна, 12.00.05 «Трудове право; право соціального 
	забезпечення»
	Раца Володимир Анатолійович, 12.00.10 «Судоустрій; прокуратура та адвокатура»
	Утко-Масляник Юлія Мирославівна, 12.00.11 «Міжнародне право»
	Цимбалістенко Олександр Олександрович, 12.00.10 «Судоустрій; прокуратура та 
	адвокатура»
	Д 64.086.04
	Буракова Алла Миколаївна, 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; 
	природоресурсне право»
	Гречко Ольга Олександрівна, 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право»
	Поклонська Ольга Ігорівна, 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право»
	Самородов Артем Сергійович, 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне 
	право; природоресурсне право»
	Одеський державний університет внутрішніх справ МВС України
	К 41.884.04
	Камишанський Олексій Юрійович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; 
	судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія 
	управління персоналом»
	Д 26.142.02
	Бєлінська Ярослава Юріївна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»
	К 26.142.01
	Ровний Віктор Васильович, 12.00.04 «Господарське право, господарсько-процесуальне 
	право»
	Приватний вищий навчальний заклад Університет Короля Данила
	Д 20.149.01
	Ваньчук Ігор Дмитрович, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень»
	Полатайко Ірина Володимирівна, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія 
	політичних і правових вчень»
	Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет»
	К 26.063.02
	Волохова Ксенія Вадимівна, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова 
	експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Мілевський Микола Олександрович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; 
	судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Моргун Сергій Олександрович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Харковець Юрій Миколайович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Юрченко Аліна Михайлівна, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова 
	експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Сумський державний університет
	К 55.051.07
	Гудков Денис Володимирович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Думчиков Михайло Олександрович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»
	Кібець Дар’я Вікторівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Уткіна Марина Сергіївна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Тернопільський національний економічний університет
	К 58.082.04
	Андрейчук Любомир Вікторович, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне 
	право; міжнародне приватне право»
	Коханчук Сергій Станіславович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Рогач Лариса Іванівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Струкова Крістіна Олексіївна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Університет державної фіскальної служби України
	Д 27.855.03
	Буряк Катерина Михайлівна, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право»
	Любавіна Вікторія Петрівна, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова 
	експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Сало Олег Михайлович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова 
	експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Свириденко Станіслав Володимирович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України
	Д 64.700.01
	Лученцов Григорій Васильович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Сидорова Ельвіра Олександрівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Тетеря Василь Михайлович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Д 64.700.02
	Алєксєєва Юлія Андріївна, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія 
	політичних і правових вчень»
	Грищенко Роман Сергійович, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»
	Жуковський Євгеній Олександрович, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія 
	політичних і правових вчень»
	Кононенко Олександр Юрійович, 12.00.05 «Трудове право; право соціального 
	забезпечення»
	Лавренко Богдан Володимирович, 12.00.05 «Трудове право; право соціального 
	забезпечення»
	Хлепітько Максим Миколайович, 12.00.05 «Трудове право; право соціального 
	забезпечення»
	Холоднюк Сергій Зеновійович, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія 
	політичних і правових вчень»
	Шевердіна Вікторія Ігорівна, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»
	Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
	Д 64.051.28
	Трофименко Дар’я Сергіївна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»
	Цибань Артем Андрійович, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; 
	міжнародне приватне право»
	ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
	Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
	Д 05.053.01
	Заячковський Володимир Михайлович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Нагорняк Світлана Василівна, 13.00.07 «Теорія і методика виховання»
	Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка
	Д 56.146.01
	Козацька Ірина Вікторівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Державний вищий навчальний заклад «Донбаський державний педагогічний університет»
	Д 12.112.01
	Давидченко Інна Дмитрівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Деміденко Віктор Володимирович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Клєба Анна Іванівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Поєдинцева Лариса Леонідівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Черних Олена Олександрівна, 13.00.05 «Соціальна педагогіка»
	Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет
 імені Василя Стефаника»
	Д 20.051.01
	Левко Мар’яна Іванівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»
	Д 29.053.03
	Лебединська Марина Олександрівна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»
	Літвякова Наталія Василівна, 13.00.06 «Теорія і методика управління освітою»
	Соколюк Ольга Василівна, 13.00.06 «Теорія і методика управління освітою»
	Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет
 імені К. Д. Ушинського»
	Д 41.053.01
	Кожуріна Ірина Євгеніївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Малишева Леся Сергіївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
	Д 36.053.01
	Савченко Людмила Леонідівна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»
	Інститут вищої освіти НАПН України
	Д 26.456.02
	Мозуль Ірина Вікторівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Шроль Тетяна Степанівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України
	Д 26.459.01
	Антонюк Дмитро Сергійович, 13.00.10 «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті»
	Коваленко Валентина Володимирівна, 13.00.10 «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті»
	Матвійчук-Юдіна Олена Василівна, 13.00.10 «Інформаційно-комунікаційні технології в 
	освіті»
	Сухіх Аліса Сергіївна, 13.00.10 «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті»
	Інститут педагогіки НАПН України
	Д 26.452.01
	Бахмач Людмила Анатоліївна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»
	Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України
	Д 26.451.01
	Бистрова Богдана Василівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Богоніс Ольга Миколаївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Васюкович Оксана Миколаївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Крапивний Ярослав Миколайович, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»
	Пастушок Ольга Іванівна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»
	Попова Анастасія Сергіївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Тітаренко Ірина Ігорівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Троцький Руслан Сергійович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Інститут проблем виховання НАПН України
	Д 26.454.01
	Пєчка Лариса Євгенівна, 13.00.07 «Теорія і методика виховання»
	Шульга Людмила Миколаївна, 13.00.08 «Дошкільна педагогіка»
	Інститут професійно-технічної освіти НАПН України
	Д 26.458.01
	Ткаченко Михайло Вячеславович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Інститут спеціальної педагогіки НАПН України
	Д 26.450.01
	Брушневська Ірина Миколаївна, 13.00.03 «Корекційна педагогіка»
	Хайдарова Оксана Сергіївна, 13.00.03 «Корекційна педагогіка»
	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
	К 26.001.49
	Дружченко Тетяна Петрівна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (германські мови)»
	Жовнич Олеся Володимирівна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (германські мови)»
	Задорожна Ольга Іванівна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (германські мови)»
	Ма Мінь (громадянка КНР), 13.00.02 «Теорія та методика навчання (східні мови)»
	Тарасюк Наталія Миколаївна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (германські мови)»
	Київський університет імені Бориса Грінченка
	Д 26.133.05
	Микитенко Вікторія Олександрівна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (германські мови)»
	К 26.133.01
	Сапіга Світлана Володимирівна, 13.00.05 «Соціальна педагогіка»
	Шугайло Яна Володимирівна, 13.00.05 «Соціальна педагогіка»
	Класичний приватний університет
	Д 17.127.04
	Дранко Альміра Анатоліївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Закусилова Тетяна Олександрівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Надтока Олександр Олександрович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
	К 18.053.01
	Загребельна Олена Олександрівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького
	К 70.705.03
	Горбатько Катерина Миколаївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Левчук Наталія Петрівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Сердюк Сергій Іванович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Степанов Сергій Петрович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України
	К 26.003.10
	Іншакова Ганна Вадимівна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (медичні та фармацевтичні дисципліни»
	Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
	Д 26.053.01
	Дендеренко Олександр Олександрович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Смолюк Артем Іванович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Д 26.053.03
	Біляй Юрій Петрович, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (інформатика)»
	Шакотько Віктор Васильович, 13.00.02  «Теорія та методика навчання (інформатика)»
	Д 26.053.08
	Лі Лань (громадянка КНР), 13.00.02 «Теорія та методика музичного навчання»
	Радван Нассіб (громадянин Сирії), 13.00.02 «Теорія та методика музичного навчання»
	Терещенко Світлана Веніамінівна, 13.00.02 «Теорія та методика музичного навчання»
	Хомич Ірина Миколаївна, 13.00.02 «Теорія та методика музичного навчання»
	Д 26.053.19
	Мусоріна Марина Олександрівна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (технічні дисципліни)»
	Слабошевська Тетяна Миколаївна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (технічні дисципліни)»
	К 26.053.09
	Вей Чжеюань , 13.00.07 «Теорія і методика виховання»
	Ду Лян , 13.00.07 «Теорія і методика виховання»
	Національний університет "Чернігівський  колегіум"  імені Т. Г. Шевченка
	Д 79.053.02
	Запорожченко Тетяна Петрівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Стеценко Ірина Миколаївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Черкун Ігор Анатолійович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Національний університет «Львівська політехніка»
	К 35.052.24
	Калінська Оксана Павлівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Ставкова Софія Георгіївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Національний університет біоресурсів і природокористування України
	Д 26.004.18
	Качмарчик Світлана Григорівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Пилипенко Олена Петрівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Національний університет водного господарства та природокористування
	К 47.104.08
	Ратинська Інна Олександрівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Шліхта Анна Вікторівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Національний університет оборони України імені Івана Черняховського Міністерства оборони 
	України
	К 26.709.06
	Азаров Іван Сергійович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
	Д 44.053.03
	Вільхова Оксана Григорівна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»
	К 44.053.02
	Гельжинська Тетяна Ярославівна, 13.00.02 «Теорія та методика трудового навчання»
	Рівненський державний гуманітарний університет
	Д 47.053.01
	Ємчик Олександра Григорівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка
	Д 55.053.01
	Бермудес Діана Валеріївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Бушнєв Юрій Сергійович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Губіна Оксана Юріївна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»
	Донченко Вікторія Миколаївна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»
	Тупікова Ганна Анатоліївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	К 55.053.03
	Балашов Дмитро Іванович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Петренко Сергій Іванович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
	Д 58.053.01
	Осіпчук Наталія Василівна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»
	Соняк Наталія Леонідівна, 13.00.09 «Теорія навчання»
	Чапюк Юлія Сергіївна, 13.00.09 «Теорія навчання»
	Д 58.053.03
	Кас’яненко Оксана Миколаївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Мойсеюк Василь Петрович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Попович Ірина Євгенівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Сердюк Наталія Миколаївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Українська інженерно-педагогічна академія
	Д 64.108.01
	Благий Ольга Сергіївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Радченко Костянтин Анатолійович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Чеботарьова Ірина Олексіївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
	Д 74.053.01
	Саблук Анатолій Григорович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	К 74.053.02
	Лозовська Ірина Миколаївна, 13.00.07 «Теорія і методика виховання»
	Школьна Марія Сергіївна, 13.00.07 «Теорія і методика виховання»
	Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
	Д 64.053.04
	Горбачова Інесса Ігорівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Твердохліб Ганна Віталіївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Товстяк Марія Михайлівна, 13.00.09 «Теорія навчання»
	Шаповалова Наталія Петрівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
	Д 70.145.01
	Брославська Галина Михайлівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Предиткевич Олег Станіславович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Суховієнко Наталія Анатоліївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Хайдарі Наталія Ігорівна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»
	Чорнобрива Наталя Василівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
	Д 73.053.02
	Єфімов Дмитро Володимирович, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»
	Черненко Яна Ігорівна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (математика)»
	МЕДИЧНІ НАУКИ
	Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет» 
	МОЗ України
	Д 76.600.02
	Нечитайло Олена Юріївна, 14.03.04 «Патологічна фізіологія»
	Олекшій Петро Васильович, 14.03.04 «Патологічна фізіологія»
	Петров Володимир Андрійович, 14.03.04 «Патологічна фізіологія»
	Стародубська Олександра Олексіївна, 14.03.04 «Патологічна фізіологія»
	Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова МОЗ України
	Д 05.600.01
	Голюк Наталія Ярославівна, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»
	Д 05.600.02
	Булько Ірина Віталіївна, 14.03.01 «Нормальна анатомія»
	Гузік Олександра Віталіївна, 14.03.01 «Нормальна анатомія»
	Хапіцька Ольга Петрівна, 14.03.03 «Нормальна фізіологія»
	К 05.600.05
	Іваночко Руслана Богданівна, 14.01.32  «Медична біохімія»
	Яцула Ольга Вікторівна, 03.00.07 «Мікробіологія»
	Державна установа «Інститут дерматології та венерології НАМН України»
	Д 64.603.01
	Бронова Ірина Михайлівна, 14.01.20 «Шкірні та венеричні хвороби»
	Яакубі Ранда (громадянка Тунісу), 14.01.20 «Шкірні та венеричні хвороби»
	Державна установа «Інститут медицини праці  НАМН України»
	Д 26.554.01
	Мельник Наталія Андріївна, 14.02.01 «Гігієна та професійна патологія»
	Державна установа «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України»
	Д 64.566.01
	Білоус Володимир Сергійович, 14.01.16 «Психіатрія»
	Бойко Дмитро Іванович, 14.01.16 «Психіатрія»
	Марковська Олена Володимирівна, 14.01.15 «Нервові хвороби»
	Самойлова Ганна Петрівна, 14.01.15 «Нервові хвороби»
	Шандюк Вікторія Юріївна, 14.01.15 «Нервові хвороби»
	Державна установа «Інститут нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України»
	Д 26.557.01
	Кобилецький Олег Ярославович, 14.01.05 «Нейрохірургія»
	Павлов Андрій Ігорович, 14.01.05 «Нейрохірургія»
	Сергієнко Юлія Геннадіївна, 14.01.05 «Нейрохірургія»
	Державна установа «Інститут проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського НАМН 
	України»
	Д 64.564.01
	Шушляпіна Олена Володимирівна, 14.01.14 «Ендокринологія»
	Державна установа «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМН України»
	Д 41.563.01
	Бобровська Наталія Павлівна, 14.01.22 «Стоматологія»
	Державна установа «Інститут урології НАМН України»
	Д 26.615.01
	Вікарчук Марк Володимирович, 14.01.06 «Урологія»
	Коваль Дмитро Васильович, 14.01.06 «Урологія»
	Поворознюк Михайло Володимирович, 14.01.06 «Урологія»
	Сандурський Олег Петрович, 14.01.06 «Урологія»
	Державна установа «Інститут фармакології та токсикології НАМН України»
	Д 26.550.01
	Харапонова Олена Борисівна, 14.03.05 «Фармакологія»
	Державна установа «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова 
	НАМН України»
	Д 26.555.01
	Мороз Майя Миколаївна, 14.01.04 «Серцево-судинна хірургія»
	Державна установа «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф. Г. Яновського 
	НАМН України»
	Д 26.552.01
	Бєсєда Ярослав Віталійович, 14.01.26 «Фтизіатрія»
	Варицька Ганна Олександрівна, 14.01.26 «Фтизіатрія»
	Веселовський Леонід Вікторович, 14.01.26 «Фтизіатрія»
	Загута Юлія Борисівна, 14.01.26 «Фтизіатрія»
	Литвинюк Оксана Петрівна, 14.01.26 «Фтизіатрія»
	Мельник-Шеремета Ольга Петрівна, 14.01.26 «Фтизіатрія»
	Олещенко Галина Павлівна, 14.01.26 «Фтизіатрія»
	Петренко Людмила Володимирівна, 14.01.29 «Клінічна алергологія»
	Державна установа «Національний інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова» 
	НАМН України
	Д 26.561.01
	Плегуца Олександр Іларійович, 14.01.03 «Хірургія»
	Державна установа «Національний науковий центр «Інститут кардіології
 імені академіка М. Д. Стражеска» НАМН України
	Д 26.616.01
	Горда Ігор Іванович, 14.01.11 «Кардіологія»
	Живило Ірина Олександрівна, 14.01.11 «Кардіологія»
	Левченко Володимир Геннадійович, 14.01.12 «Ревматологія»
	Слащева Тетяна Георгіївна, 14.01.11 «Кардіологія»
	Філатова Олена Леонідівна, 14.01.11 «Кардіологія»
	Шишкіна Наталія Вячеславівна, 14.01.11 «Кардіологія»
	Державний вищий навчальний заклад «Івано-Франківський національний медичний університет» МОЗ України
	Д 20.601.01
	Клим’юк Юрій Васильович, 14.01.22 «Стоматологія»
	Котельбан Анастасія Василівна, 14.01.22 «Стоматологія»
	Руманех Ваел Валід Сулейман, 14.01.11 «Кардіологія»
	Савіцька Юлія Володимирівна, 14.01.11 «Кардіологія»
	Синько Уляна Володимирівна, 14.01.02 «Внутрішні хвороби»
	К 20.601.03
	Поцілуйко Наталія Михайлівна, 14.01.13 «Інфекційні хвороби»
	Державний вищий навчальний заклад «Тернопільський державний медичний університет
 імені І. Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України»
	Д 58.601.01
	Бурак Андрій Євгенович, 14.01.03 «Хірургія»
	Фусс Юлія Олегівна, 14.01.03 «Хірургія»
	Д 58.601.02
	Казека Віталій Григорович, 14.01.13 «Інфекційні хвороби»
	Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет»
	Д 61.051.08
	Пиптюк Володимир Олександрович, 14.01.03 «Хірургія»
	Державний заклад «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»
	Д 08.601.01
	Завізіон Євген Миколайович, 14.01.03 «Хірургія»
	Д 08.601.04
	Бабінчук Олена Василівна, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»
	Богуславська Наталія Юріївна, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»
	Ватаманюк Наталія Вікторівна, 14.01.22 «Стоматологія»
	Грідіна Ірина Борисівна, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»
	Шостенко Алла Анатоліївна, 14.01.22 «Стоматологія»
	Державний заклад «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»
	Д 17.600.01
	Матвєєв Сергій Олександрович, 14.01.03 «Хірургія»
	Д 17.613.02
	Смоліна Людмила Олександрівна, 14.01.38 «Загальна практика - сімейна медицина»
	Хмель Олена Станіславівна, 14.01.02 «Внутрішні хвороби»

	Донецький національний медичний університет МОЗ України
	Д 11.600.04
	Нітефор Лариса Василівна, 14.01.07 «Онкологія»
	Романченко Максим Ігорович, 14.01.12 «Ревматологія»
	Степко Валерія Анатоліївна, 14.01.07 «Онкологія»
	Запорізький державний медичний університет МОЗ України
	Д 17.600.02
	Кулинич Таміла Олегівна, 14.01.02 «Внутрішні хвороби»
	Курінна Олена Григорівна, 14.01.02 «Внутрішні хвороби»
	Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН 
	України
	Д 26.155.01
	Андріїв Аліна Володимирівна, 14.01.07 «Онкологія»
	Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України
	Д 35.600.01
	Крупник Анна-Софія Андріївна, 14.01.22 «Стоматологія»
	Пасько Андрій Ярославович, 14.01.03  «Хірургія»
	Д 35.600.03
	Бойко Оксана Іванівна, 14.03.02 «Патологічна анатомія»
	Д 35.600.04
	Лабінський Павло Андрійович, 14.01.10 «Педіатрія»
	Мальська Андріана Андріївна, 14.01.10 «Педіатрія»
	Д 35.600.05
	Процько Василь Васильович, 14.01.02 «Внутрішні хвороби»
	Смалюх Ольга Василівна, 14.01.11 «Кардіологія»
	Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України
	Д 26.613.02
	Бисага Наталія Юріївна, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»
	Долик Павло Степанович, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»
	Люлько Анастасія Олексіївна, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»
	Сидюк Олена Євгенівна, 14.01.30 «Анестезіологія та інтенсивна терапія»
	Стахорна Юлія Сергіївна, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»
	Сухоставець Наталія Петрівна, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»
	Шиянова Світлана Володимирівна, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»
	Д 26.613.05
	Бондар Наталія Ігорівна, 14.01.18 «Офтальмологія»
	Івженко Людмила Ігорівна, 14.01.18 «Офтальмологія»
	Комаровська Інна Василівна, 14.01.18 «Офтальмологія»
	Д 26.613.07
	Кудря Андрій Віталійович, 14.02.03 «Соціальна медицина»
	Д 26.613.08
	Балінська Маріанна Іванівна, 14.01.03 «Хірургія»
	Кирилюк Олександр Олександрович, 14.01.03 «Хірургія»
	Лебедєва Катерина Олегівна, 14.01.03 «Хірургія»
	Троніна Олена Юріївна, 14.01.03 «Хірургія»
	Д 26.613.10
	Понич Наталія Вікторівна, 14.01.11 «Кардіологія»
	Національний інститут раку МОЗ України
	Д 26.560.01
	Грабовський Юрій Володимирович, 14.01.23 «Променева діагностика та променева 
	терапія»
	Ковальський Василь Володимирович, 14.01.07 «Онкологія»
	Мартинчик Аріна Валеріївна, 14.01.07 «Онкологія»
	Скоморохова Тетяна Володимирівна, 14.01.23 «Променева діагностика та променева 
	терапія»
	Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України
	Д 26.003.01
	Зінченко Тетяна Іванівна, 14.02.01 «Гігієна та професійна патологія»
	Д 26.003.03
	Дворакевич Андрій Орестович, 14.01.09 «Дитяча хірургія»
	Д 26.003.05
	Лютіков Олександр Ігорович, 14.01.22 «Стоматологія»
	Д 26.003.06
	Олійник Тетяна Миколаївна, 14.03.09 «Гістологія, цитологія, ембріологія»
	Національний фармацевтичний університет МОЗ України
	Д 64.605.03
	Деркач Наталія Миколаївна, 14.03.05 «Фармакологія»
	Щукіна Наталія Миколаївна, 14.03.05 «Фармакологія»


	Одеський національний медичний університет МОЗ України
	Д 41.600.01
	Ільченко Анастасія Борисівна, 14.01.28 «Клінічна фармакологія»
	Сумський державний університет
	Д 55.051.05
	Давидова Людмила Миколаївна, 14.03.01 «Нормальна анатомія»
	Український науково-дослідний інститут соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ 
	України
	К 26.620.01
	Блажевич Юлія Анатоліївна, 14.01.16 «Психіатрія»
	Ільницька Тетяна Юріївна, 14.01.16 «Психіатрія»
	Толмачов Олексій Анатолійович, 14.01.16 «Психіатрія»
	Чередніченко Наталія Валеріївна, 14.01.16 «Психіатрія»
	Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України
	Д 64.609.01
	Немальцова Катерина Володимирівна, 14.01.07 «Онкологія»
	Ходжуж Мохаммад І. М., 14.01.07 «Онкологія»
	Д 64.609.02
	Артьомова Наталія Сергіївна, 14.01.10 «Педіатрія»
	Цимбал Валентин Миколайович, 14.01.10 «Педіатрія»
	Д 64.609.03
	Живилко Володимир Володимирович, 19.00.04 «Медична психологія»
	Корж Анастасія Володимирівна, 19.00.04 «Медична психологія»
	Харківський національний медичний університет МОЗ України
	Д 64.600.01
	Битяк Сергій Юрійович, 14.01.03 «Хірургія»
	Грищук Ксенія Олександрівна, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»
	Замятін Денис Петрович, 14.01.03 «Хірургія»
	Меркулов Андрій Олексійович, 14.01.03 «Хірургія»
	Ткаченко Володимир Володимирович, 14.01.03 «Хірургія»
	Д 64.600.02
	Долженко Марина Олександрівна, 14.01.30 «Анестезіологія та інтенсивна терапія»
	Д 64.600.03
	Редякіна Ольга Володимирівна, 14.03.01 «Нормальна анатомія»
	Ступницький Мирослав Андрійович, 14.03.04 «Патологічна фізіологія»
	Д 64.600.04
	Борзова-Коссе Соф’я Ігорівна, 14.01.02 «Внутрішні хвороби»
	Бутова Тетяна Сергіївна, 14.01.02 «Внутрішні хвороби»
	Візір Марина Олександрівна, 14.01.02 «Внутрішні хвороби»
	Мисниченко Ольга Владиславівна, 14.01.11 «Кардіологія»
	Нікіфорова Яна Василівна, 14.01.02 «Внутрішні хвороби»
	Тарасова Валерія Ігорівна, 14.01.02 «Внутрішні хвороби»
	Узун Дмитро Юрійович, 14.01.11 «Кардіологія»
	Д 64.600.06
	Коваль Вадим Васильович, 14.02.01 «Гігієна та професійна патологія»
	Салієв Андрій Юрійович, 14.02.01 «Гігієна та професійна патологія»
	ФАРМАЦЕВТИЧНІ НАУКИ
	Запорізький державний медичний університет МОЗ України
	Д 17.600.03
	Машейко Альона Миколаївна, 15.00.01 «Технологія ліків, організація фармацевтичної 
	справи та судова фармація»
	Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України
	Д 35.600.02
	Давидович Софія Ігорівна, 15.00.02 «Фармацевтична хімія та фармакогнозія»
	Качапут Олександр Іванович, 15.00.01 «Технологія ліків, організація фармацевтичної 
	справи та судова фармація»
	Шостак Тетяна Андріївна, 15.00.01 «Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація»
	Національний фармацевтичний університет МОЗ України
	Д 64.605.01
	Гусак Людмила Володимирівна, 15.00.02 «Фармацевтична хімія та фармакогнозія»
	Довгаль Євгеній Олександрович, 15.00.02 «Фармацевтична хімія та фармакогнозія»
	Ільїнська Нонна Ігорівна, 15.00.02 «Фармацевтична хімія та фармакогнозія»
	Наврузова Ганджина Фуркатівна (громадянка Таджикистану), 15.00.02 «Фармацевтична хімія та фармакогнозія»
	Рущак Надія Іванівна, 15.00.02 «Фармацевтична хімія та фармакогнозія»
	Стойко Лілія Іллівна, 15.00.02 «Фармацевтична хімія та фармакогнозія»
	Д 64.605.02
	Коношевич Людмила Володимирівна, 15.00.01 «Технологія ліків, організація 
	фармацевтичної справи та судова фармація»
	Омельченко Іларіон Олександрович, 15.00.01 «Технологія ліків, організація 
	фармацевтичної справи та судова фармація»
	Сушаріна Ірина Вікторівна, 15.00.01 «Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація»
	Шакін Євген Сергійович, 15.00.01 «Технологія ліків, організація фармацевтичної справи 
	та судова фармація»
	Д 64.605.03
	Букатару Юліана Сергіївна, 14.03.05 «Фармакологія»
	Есам Зургані Ахмед Зегхдані, 14.03.05 «Фармакологія»
	Матюшкіна Марина Володимирівна, 14.03.05 «Фармакологія»
	Нароха Віолетта Петрівна, 14.03.05 «Фармакологія»
	ВЕТЕРИНАРНІ НАУКИ
	Білоцерківський національний аграрний університет
	Д 27.821.02
	Зінко Галина Олегівна, 16.00.01 «Діагностика і терапія тварин»
	Лукащук Богдан Олександрович, 16.00.01 «Діагностика і терапія тварин»
	Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій
 ім. С. З. Ґжицького
	Д 35.826.03
	Гугосьян Юрій Андрійович, 16.00.11 «Паразитологія»
	Колодій Галина Володимирівна, 16.00.04 «Ветеринарна фармакологія та токсикологія»
	Національний науковий центр «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» 
	НААН України
	Д 64.359.01
	Бойко Вікторія Сергіївна, 16.00.03 «Ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, 
	інфекційні хвороби та імунологія»
	Лизогуб Людмила Юріївна, 16.00.03 «Ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, 
	інфекційні хвороби та імунологія»
	Національний університет біоресурсів і природокористування України
	Д 26.004.14
	Ємельяненко Алла Анатоліївна, 03.00.13 «Фізіологія людини і тварин»
	Кондрасій Людмила Андріївна, 16.00.09 «Ветеринарно-санітарна експертиза»

	МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО
	Київський національний університет культури і мистецтв Міністерства культури України
	К 26.807.03
	Олійник Вікторія Анатоліївна, 17.00.07 «Дизайн»
	Київський національний університет технологій та дизайну
	Д 26.102.07
	Назаркевич Євгенія Петрівна, 17.00.07 «Дизайн»
	Львівська національна академія мистецтв
	Д 35.103.01
	Бокотей Михайло Андрійович, 17.00.06 «Декоративне і прикладне мистецтво»
	Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв Міністерства культури України
	Д 26.850.01
	Дубрівна Антоніна Петрівна, 26.00.01 «Теорія та історія культури»
	Заря Світлана Валеріївна, 26.00.01 «Теорія та історія культури»
	Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури
	К 26.103.02
	Кудрявцева Катерина Петрівна, 17.00.05 «Образотворче мистецтво»
	Одрехівський Василь Володимирович, 17.00.05 «Образотворче мистецтво»
	Національна музична академія України імені П. І. Чайковського Міністерства культури України
	Д 26.005.01
	Лі Цін (громадянка КНР), 17.00.03 «Музичне мистецтво»
	Терентьєв Дмитро Дмитрович, 17.00.03 «Музичне мистецтво»
	Тимощенко Наталія Олександрівна, 17.00.03 «Музичне мистецтво»
	Шнур Іванна Володимирівна, 17.00.03 «Музичне мистецтво»
	Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової Міністерства культури України
	К 41.857.01
	Битко Ольга Сергіївна, 17.00.03 «Музичне мистецтво»
	Ілечко Марина Петрівна, 17.00.03 «Музичне мистецтво»
	Лю Юйтен (громадянин КНР), 17.00.03 «Музичне мистецтво»
	Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка
	К 55.053.04
	Зотов Денис Ігорович, 17.00.03 «Музичне мистецтво»
	Чистякова Наталя Вікторівна, 17.00.03 «Музичне мистецтво»
	Харківська державна академія дизайну і мистецтв
	К 64.109.01
	Босий Іван Михайлович, 17.00.07 «Дизайн»
	Будяк Вікторія Валеріївна, 17.00.07 «Дизайн»
	Литвинюк Людмила Костянтинівна, 17.00.07 «Дизайн»
	Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського Міністерства 
	культури України
	К 64.871.01
	Ці Мінвей (громадянин КНР), 17.00.03 «Музичне мистецтво»
	АРХІТЕКТУРА
	Національний університет «Львівська політехніка»
	Д 35.052.11
	Ясінський Максим Романович, 18.00.01 «Теорія архітектури, реставрація пам'яток 
	архітектури»
	Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
	К 64.089.06
	Антощук Тетяна Іванівна, 18.00.01 «Теорія архітектури, реставрація пам'яток архітектури»
	Швець Людмила Миколаївна, 18.00.04 «Містобудування та ландшафтна аpхітектуpа»

	ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ
	Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет
 імені К. Д. Ушинського»
	Д 41.053.03
	Лісовенко Анна Федорівна, 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології»
	Шахвердова Алла Петрівна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»
	Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України
	К 26.451.02
	Кіраль Агнета Йосипівна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»
	Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України
	Д 26.453.02
	Плескач Богдан Вадимович, 19.00.04 «Медична психологія»
	Чукавіна Тетяна Едуардівна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»
	Шелестова Олена Вікторівна, 19.00.04 «Медична психологія»
	Національна академія внутрішніх справ МВС України
	Д 26.007.01
	Карпушина Наталія Борисівна, 19.00.06 «Юридична психологія»
	Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького
	К 70.705.02
	Гуртовенко Наталія Вікторівна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»
	Радзівіл Катерина Павлівна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»
	Стріха Сергій Володимирович, 19.00.09 «Психологія діяльності в особливих умовах»
	Урусова Олена Геннадіївна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»
	Чистяк Ольга Володимирівна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»
	Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
	Д 26.053.10
	Донченко Ольга Сергіївна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»
	Падалка Роман Григорович, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»
	Процик Любов Сергіївна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»
	Сідун Оксана Юріївна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»
	Д 26.053.23
	Музичко Леся Тарасівна, 19.00.08 «Спеціальна психологія»
	Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
	К 32.051.05
	Гайдучик Петро Данилович, 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології»
	Панас Юлія Володимирівна, 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології»


	Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
	Д 29.051.11
	Аксенченко Кристина Борисівна, 19.00.05 «Соціальна психологія; психологія соціальної 
	роботи»
	Візнюк Юлія Миколаївна, 19.00.05 «Соціальна психологія; психологія соціальної роботи»
	Міщенко Наталія Василівна, 19.00.05 «Соціальна психологія; психологія соціальної 
	роботи»
	Морозова Олена Володимирівна, 19.00.05 «Соціальна психологія; психологія соціальної 
	роботи»
	Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
	К 64.053.08
	Грінченко Олеся Миколаївна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»
	Полілуєва Інга Володимирівна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»

	ПОЛІТИЧНІ НАУКИ
	Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет
 імені К. Д. Ушинського»
	Д 41.053.06
	Попазогло Влада Сергіївна, 23.00.02 «Політичні інститути та процеси»
	Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
	Д 08.051.08
	Петров Павло Григорович, 23.00.02 «Політичні інститути та процеси»
	Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України
	Д 26.236.01
	Джус Олександр Анатолійович, 23.00.02 «Політичні інститути та процеси»
	Таран Ярослав Анатолійович, 23.00.02 «Політичні інститути та процеси»
	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
	Д 26.001.29
	Гавриленко Ілля Ігорович, 23.00.04 «Політичні проблеми міжнародних систем та 
	глобального розвитку»
	Глібова Світлана Олександрівна, 23.00.04 «Політичні проблеми міжнародних систем та 
	глобального розвитку»
	Дирда Антоніна Олександрівна, 23.00.04 «Політичні проблеми міжнародних систем та 
	глобального розвитку»
	Козловська Юлія Ігорівна, 23.00.04 «Політичні проблеми міжнародних систем та 
	глобального розвитку»
	Швечикова-Плавська Ярослава Павлівна, 23.00.04 «Політичні проблеми міжнародних 
	систем та глобального розвитку»
	Д 26.001.41
	Бульдович Павло Віталійович, 23.00.01 «Теорія та історія політичної науки»
	Дідух Лілія Віталіївна, 23.00.01 «Теорія та історія політичної науки»
	Львівський національний університет імені Івана Франка
	Д 35.051.17
	Денисова Аліна Юріївна, 23.00.02 «Політичні інститути та процеси»
	Леськів Марія Євгенівна, 23.00.01 «Теорія та історія політичної науки»
	Маріупольський державний університет
	К 12.093.02
	Іванець Тетяна Мирославівна, 23.00.02 «Політичні інститути та процеси»
	Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
	Д 26.053.12
	Козакевич Ірина Олегівна, 23.00.01 «Теорія та історія політичної науки»
	Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
	К 64.051.22
	Бровко Олег Вікторович, 23.00.02 «Політичні інститути та процеси»
	Гайко Олег Сергійович, 23.00.01 «Теорія та історія політичної науки»
	Шумський Леонід Миколайович, 23.00.01 «Теорія та історія політичної науки»
	Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
	Д 76.051.03
	Прихненко Максим Іванович, 23.00.04 «Політичні проблеми міжнародних систем та 
	глобального розвитку»
	Юрчак Віталія Михайлівна, 23.00.04 «Політичні проблеми міжнародних систем та 
	глобального розвитку»
	Чорноморський національний університет імені Петра Могили
	К 38.053.01
	Валюшко Іванна Олександрівна, 23.00.04 «Політичні проблеми міжнародних систем та 
	глобального розвитку»
	Желіховський Станіслав Вікторович, 23.00.04 «Політичні проблеми міжнародних систем 
	та глобального розвитку»

	ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА СПОРТ
	Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту
	К 08.881.01
	Добровольський Віктор Брониславович, 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання 
	різних груп населення»
	Ільченко Сергій Сергійович, 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп 
	населення»
	Кузнецов Максим Віталійович, 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних 
	груп населення»
	Петрук Андрій Петрович, 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп 
	населення»
	Рубан Владислав Юрійович, 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп 
	населення»
	Чухловіна Валерія Валеріївна, 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення»

	Львівський державний університет фізичної культури
	Д 35.829.01
	Єфремова Анжеліка Яковлівна, 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних 
	груп населення»
	Квасниця Олег Михайлович, 24.00.01 «Олімпійський і професійний спорт»
	Назаркевич Лілія Ігорівна, 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп 
	населення»
	Нерода Неоніла Вікторівна, 24.00.01 «Олімпійський і професійний спорт»

	Тимочко-Волошин Роксолана Іванівна, 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання 
	різних груп населення»
	Чеховська Мар’яна Ярославівна, 24.00.03 «Фізична реабілітація»
	Національний університет фізичного виховання і спорту України
	Д 26.829.01
	Берінчик Денис Юрійович, 24.00.01 «Олімпійський і професійний спорт»
	Бойко Ірина Андріївна, 24.00.01 «Олімпійський і професійний спорт»
	Кун Сянлінь (громадянин КНР), 24.00.01 «Олімпійський і професійний спорт»
	Славітяк Олег Станіславович, 24.00.01 «Олімпійський і професійний спорт»
	Д 26.829.02
	Джафар Тайсір Мохаммад Аль-Куран (громадянин Йорданії), 24.00.03 «Фізична реабілітація»
	Ричок Тетяна Миколаївна, 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп 
	населення»
	ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
	Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії 
	державного управління при Президентові України
	Д 08.866.01
	Борисенко Юрій Васильович, 25.00.04 «Місцеве самоврядування»
	Єдинак Ярослав Богданович, 25.00.04 «Місцеве самоврядування»
	Кондратинський Олександр Сергійович, 25.00.04 «Місцеве самоврядування»
	Шаталова Олена Михайлівна, 25.00.03 «Державна служба»
	Інститут законодавства Верховної Ради України
	Д 26.867.03
	Гасимов Ровзат Афат огли (громадянин Азербайджану), 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Лужикова Єлизавета Олександрівна, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Молошна Олена Леонідівна, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України
	К 26.891.02
	Марковець Вікторія Миколаївна, 25.00.01 «Теорія та історія державного управління»
	Пахомова Мілана Володимирівна, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Національна академія державного управління при Президентові України
	Д 26.810.01
	Носик Оксана Анатоліївна, 25.00.03 «Державна служба»
	Сітарський Сергій Миколайович, 25.00.01 «Теорія та історія державного управління»
	Д 26.810.02
	Баранов Руслан Олександрович, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Бунчук Микола Миколайович, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Савенок Вячеслав Володимирович, 25.00.04 «Місцеве самоврядування»
	Національний університет цивільного захисту України Державної служби України з 
	надзвичайних ситуацій
	Д 64.707.03
	Куліш Поліна Юріївна, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія 
	управління персоналом»
	Д 26.142.04
	Миколаєць Ірина Вікторівна, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Родченко Ігор Юрійович, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Розум Григорій Миколайович, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Усаченко Олександр Олександрович, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Щурба Мікеле (громадянин Італії) , 25.00.02 «Механізми державного управління»

	Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного 
	управління при Президентові України
	Д 64.858.01
	Батюк Анна Анатоліївна, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Дармостук Денис Георгійович, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Решевець Ігор Володимирович, 25.00.01 «Теорія та історія державного управління»
	Хмельницький університет управління та права
	К 70.895.01
	Баюк Микола Іванович, 25.00.05 «Державне управління у сфері державної безпеки та 
	охорони громадського порядку»
	Вичалківська Юлія Сергіївна, 25.00.05 «Державне управління у сфері державної безпеки 
	та охорони громадського порядку»
	Чернігівський національний технологічний університет
	К 79.051.05
	Дивнич Ганна Андріївна, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Куц Ярослав Валентинович, 25.00.02 «Механізми державного управління»

	КУЛЬТУРОЛОГІЯ
	Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв Міністерства культури України
	Д 26.850.01
	Ніколаєва Ганна Олександрівна, 26.00.01 «Теорія та історія культури»

	СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ
	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
	Д 26.001.34
	Мельничук Юлія Георгіївна, 27.00.04 «Теорія та історія журналістики»
	Попович Юлія Олександрівна, 27.00.04 «Теорія та історія журналістики»
	Київський національний університет культури і мистецтв Міністерства культури України
	К 26.807.04
	Апшай Марія Василівна, 27.00.03 «Книгознавство, бібліотекознавство, 
	бібліографознавство»
	Черняк Ірина Володимирівна, 27.00.03 «Книгознавство, бібліотекознавство, 
	бібліографознавство»
	Львівський національний університет імені Івана Франка
	К 35.051.24
	Вялкова Ірина Олександрівна, 27.00.04 «Теорія та історія журналістики»
	Пелипець Мар’яна Іванівна, 27.00.04 «Теорія та історія журналістики»
	Харківська державна академія культури Міністерства культури України
	Д 64.807.02
	Шевцова Юлія Олександрівна, 27.00.03 «Книгознавство, бібліотекознавство, 
	бібліографознавство»

ТЕХНІЧНІ НАУКИ
Військовий  інститут телекомунікацій  та інформатизації імені Героїв Крут
СРД 26.710.01
Лебідь Євген Віцентійович, 20.02.14  «Озброєння і військова техніка»

Житомирський військовий інститут імені С.П. Корольова
СРК 14.719.01
Гуменюк  Ігор Володимирович, 20.02.14  «Озброєння і військова техніка»
Лагодний  Олександр Васильович, 20.02.14  «Озброєння і військова техніка»

Науково-дослідний інститут Головного управління розвідки Міністерства оборони України
СРК 26.739.01 
Войтко   Віталій Віталійович, 20.02.14  «Озброєння і військова техніка»
Пасічник  Ольга Олегівна, 20.02.14  «Озброєння і військова техніка»

Національний  університет оборони  України  імені  Івана Черняховського
СРД 26.709.01
Абрамов   Станіслав Вікторович, 20.02.14  «Озброєння і військова техніка»

Харківський  національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба
СРД 64.702.02
Захарченко  Ірина Вікторівна, 05.13.06  «Інформаційні технології»
Собора  Анатолій Іванович, 20.02.14  «Озброєння і військова техніка»

Центральний науково-дослідний інститут Збройних Сил  України,
СРК 26.702.02
Туровець  Юлія Станіславівна, 01.05.02  «Математичне моделювання та обчислювальні
методи»

Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України,
СРД 26.712.01
Позднякова  Ольга Миколаївна, 20.02.14  «Озброєння і військова техніка»
Шкнай   Олег Вікторович, 20.02.14  «Озброєння і військова техніка»


ЮРИДИЧНІ НАУКИ
Національна  академія внутрішніх справ 
СРД 26.007.02
Бех  Олег Володимирович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова
експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
Бондаренко  Євген Вікторович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
Демідов   Ігор Іванович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
Лапко Олександр Віталійович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»

Львівський  державний університет  внутрішніх справ
СРК 35.725.01
Гангур  Назарій Володимирович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
Братковський  Володимир Мирославович, 12.00.07  «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»
Сукмановська  Лідія Михайлівна, 12.00.07  «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»
Пилипів Руслан Миронович, 12.00.07  «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Харківський національний університет внутрішніх справ
СРД 64.700.07
Горбачов  Олександр Васильович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
Давиденко В’ячеслав Віталійович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
Мазійчук   Віталій Анатолійович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
Нізовцев   Юрій Юрійович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова 
експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
Салтовець  Сергій Анатолійович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»

ВІЙСЬКОВІ НАУКИ
Національний  університет оборони  України  імені  Івана Черняховського
СРД 26.709.02
Клонцак   Микола Ярославович, 20.01.01 «Воєнне мистецтво»
Шевчук   Віталій Вікторович, 20.01.01 «Воєнне мистецтво

Національний  університет оборони  України  імені  Івана Черняховського
СРК 26.709.03
Бочаров   Михайло Миколайович, 20.01.01 «Воєнне мистецтво»
Попов   Сергій Едуардович, 20.01.01 «Воєнне мистецтво»

Центральний науково-дослідний інститут Збройних Сил  України,
СРК 26.702.01
Муженко Віктор Миколайович, 21.02.01 «Воєнна безпека держави»

Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба
СРД 64.702.01
Гордієнко  Андрій Миколайович, 20.02.12 «Військова кібернетика, системи управління та зв’язок»
Гурін   Олександр Миколайович,20.02.12 «Військова кібернетика, системи управління та зв’язок»
Закутін   Костянтин Валерійович, 20.02.12 «Військова кібернетика, системи управління та зв’язок»

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ
Інститут  Служби  зовнішньої  розвідки  України, 
СРК 26.738.01
Котенко  Андрій Олександрович,
21.07.02  «Розвідувальна діяльність  органів державної  безпеки» (політичні науки)

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
Національна  академія Державної  прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького
СРД 70.705.04
Мостова   Катерина Василівна, 21.07.05 – службово-бойова діяльність сил охорони правопорядку


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


