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	Д 35.052.04
	Лимаренко Олексій Миколайович, 05.14.06 «Технічна теплофізика та промислова 
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	Калініченко Дмитро Юрійович, 05.05.11 «Машини і засоби механізації 
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	споруди»
	Національний університет харчових технологій
	Д 26.058.03
	Бондар Світлана Віталіївна, 05.18.04 «Технологія м'ясних, молочних продуктів і 
	продуктів з гідробіонтів»
	К 26.058.05
	Грищенко Роман Володимирович, 05.14.06 «Технічна теплофізика та промислова 
	теплоенергетика»
	Струзік Владислав Анатолійович, 05.13.06 «Інформаційні технології»
	Національний університет цивільного захисту України
	Д 64.707.04
	Бурменко Олександр Анатолійович, 21.02.03 «Цивільний захист»


	Одеська державна академія будівництва та архітектури
	Д 41.085.01
	Великий Денис Ігорович, 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди»
	Височан Ніна Костянтинівна, 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди»
	Довгань Петро Михайлович, 05.23.05 «Будівельні матеpіали та виpоби»
	Рубцова Юлія Олександрівна, 05.23.05 «Будівельні матеpіали та виpоби»
	Синиця Роман Валерійович, 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди»
	Целікова Аліна Сергіївна, 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди»
	Шиляєв Олексій Сергійович, 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди»
	Якушев Дмитро Ігорович, 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди»
	Одеська національна академія зв'язку ім. О. С. Попова
	Д 41.816.01
	Печенюк Дмитро Андрійович, 05.12.17 «Радіотехнічні та телевізійні системи»
	Одеський національний морський університет
	Д 41.060.01
	Кравченко Олександра Анатоліївна, 05.22.20 «Експлуатація та ремонт засобів 
	транспорту»
	Оганесян Віржінія Такворівна, 05.22.20 «Експлуатація та ремонт засобів транспорту»
	Смокова Тетяна Миколаївна, 05.13.22 «Управління проектами і програмами»
	Одеський національний політехнічний університет
	Д 41.052.01
	Ахмеш Тамем, 05.13.06 «Інформаційні технології»
	Кузнєцов Микола Олександрович, 05.13.05 «Комп'ютерні системи та компоненти»
	Д 41.052.09
	Кулик Володимир Олексійович, 05.13.22 «Управління проектами і програмами»
	К 41.052.08
	Манікаєва Ольга Сергіївна, 05.13.23 «Системи та засоби штучного інтелекту»
	Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
	К 29.051.08
	Масуд Абдо-Аллах Е М, 05.17.04 «Технологія пpодуктів оpганічного синтезу»
	Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
	Д 58.052.01
	Дозорська Оксана Федорівна, 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні 
	методи»
	Українська інженерно-педагогічна академія
	К 64.108.04
	Аль Равашдех Лейт Ахмед Мустафа, 05.01.02 «Стандартизація, сертифікація та 
	метрологічне забезпечення»
	Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України
	Д 35.226.01
	Семак Петро Михайлович, 05.02.10 «Діагностика матеріалів і конструкцій»
	Стасишин Ігор Вікторович, 05.02.10 «Діагностика матеріалів і конструкцій»
	Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України
	Д 26.232.01
	Крейцер Кирилл Олександрович, 05.16.04 «Ливаpне виpобництво»
	Харківський державний університет харчування і торгівлі
	К 64.088.03
	Шкляєв Олексій Миколайович, 05.18.01 «Технологія хлібопекаpських продуктів, 
	кондитерських виробів та харчових концентратів»
	Харківський національний університет будівництва та архітектури
	Д 64.056.04
	Ільїн Ярослав Вікторович, 05.23.05 «Будівельні матеpіали та виpоби»
	Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
	Д 64.089.02
	Воронов Роман Володимирович, 05.22.09 «Електpотранспорт»
	Костенко Іван Олександрович, 05.22.09 «Електpотранспорт»
	Лукашова Наталя Павлівна, 05.22.09 «Електpотранспорт»
	Черкаський державний технологічний університет
	Д 73.052.04
	Бреус Роксолана Василівна, 05.13.05 «Комп'ютерні системи та компоненти»
	Дзюба Вікторія Анатоліївна, 05.13.05 «Комп'ютерні системи та компоненти»
	Котелянець Віталій Володимирович, 05.13.06 «Інформаційні технології»
	Полігенько Олег Олегович, 05.13.06 «Інформаційні технології»
	Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління
	Д 26.880.01
	Жукаускас Сергій Вікторович, 21.06.01 «Екологічна безпека»
	Міхеєв Володимир Сергійович, 21.06.01 «Екологічна безпека»
	Нігородова Світлана Анатоліївна, 21.06.01 «Екологічна безпека»
	Національний університет оборони України імені Івана Черняховського
	СРД 26.709.12
	Ганненко Світлана Олександрівна, 21.02.03 «Цивільний захист»
	Ключко Руслан Валерійович, 21.02.03 «Цивільний захист»
	Кульбач Андрій Анатолійович, 21.02.03 «Цивільний захист»
	Сушко Юлія Миколаївна, 21.02.03 «Цивільний захист»
	Черниш Роман Анатолійович, 21.02.03 «Цивільний захист»
	Центральний науково-дослідний інститут Збройних Сил України
	СРК 26.702.02
	Каблуков Олег Анатолійович, 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні 
	методи»
	Старинський Іван Михайлович, 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні 
	методи»
	Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки
 Збройних Сил України
	СРД 26.712.01
	Кривоножко Анатолій Миколайович, 05.13.06 «Інформаційні технології»
	СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ
	Білоцерківський національний аграрний університет
	Д 27.821.01
	Вергелес Олександр Петрович, 03.00.20 «Біотехнологія»
	Новаковська Вікторія Юріївна, 06.02.02 «Годівля тварин і технологія кормів»
	Редька Алла Іванівна, 06.02.02 «Годівля тварин і технологія кормів»
	Державний вищий навчальний заклад Національний лісотехнічний університет України
	Д 35.072.02
	Сіщук Мар’яна Миколаївна, 06.03.01 «Лісові культури та фітомеліорація»
	Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН
	Д 26.360.01
	Аралова Тетяна Сергіївна, 06.01.05 «Селекція і насінництво»
	Інститут рибного господарства НААН України
	К 26.364.01
	Пашко Марина Михайлівна, 06.02.03 «Рибництво»
	Симон Марія Юріївна, 06.02.03 «Рибництво»
	Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН
	Д 64.366.01
	Лебеденко Євген Олександрович, 06.01.05 «Селекція і насінництво»
	Скороходов Микита Юрійович, 06.01.05 «Селекція і насінництво»
	Львівський національний аграрний університет
	К 36.814.04
	Гоцій Наталія Данилівна, 03.00.16 «Екологія»
	Миколаївський національний аграрний університет
	К 38.806.03
	Капінос Марина Володимирівна, 06.01.09 «Рослинництво»
	Миронівський інститут пшениці імені В. М. Ремесла НААН України
	К 27.380.01
	Замліла Ніна Петрівна, 06.01.05 «Селекція і насінництво»
	Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії
 імені О. Н. Соколовського» НААН
	Д 64.354.01
	Бойко Василь Петрович, 06.01.04 «Агрохімія»
	Уваренко Катерина Юріївна, 06.01.03 «Агроґрунтознавство і агрофізика»
	Хижняк Ірина Миколаївна, 06.01.03 «Агроґрунтознавство і агрофізика»
	Національний науковий центр «Інститут землеробства Національної академії аграрних наук 
	України»
	Д 27.361.01
	Кременчук Роман Іванович, 06.01.09 «Рослинництво»
	Рожнятовський Андрій Олегович, 06.01.09 «Рослинництво»
	Національний університет біоресурсів і природокористування України
	Д 26.004.05
	Видрик Анастасія Вікторівна, 06.02.04 «Технологія виробництва продуктів 
	тваринництва»
	Національний університет водного господарства та природокористування
	К 47.104.05
	Головко Оксана Вікторівна, 03.00.16 «Екологія»
	Стрельчук Людмила Михайлівна, 03.00.16 «Екологія»
	Подільський державний аграрно-технічний університет
	Д 71.831.01
	Мордванюк Мирослава Олексіївна, 06.01.09 «Рослинництво»
	Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва
	К 64.803.02
	Воропай Юлія Володимирівна, 06.01.09 «Рослинництво»
	Чаюк Ольга Олексіївна, 06.01.11 «Фітопатологія»
	ІСТОРИЧНІ НАУКИ
	Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
	Д 08.051.14
	Радченко Ірина Геннадіївна, 07.00.02 «Всесвітня історія»
	Шкабура Ярослав Іванович, 07.00.02 «Всесвітня історія»
	Запорізький національний університет
	Д 17.051.01
	Буренков Віктор Миколайович, 07.00.01 «Історія України»
	Мартинюк Юлія Анатоліївна, 07.00.01 «Історія України»
	Тішин Олександр Володимирович, 07.00.01 «Історія України»
	Інститут археології НАН України
	Д 26.234.01
	Журухіна Олена Юріївна, 07.00.04 «Археологія»
	Кисленко Ганна Олександрівна, 07.00.04 «Археологія»
	Інститут історії України НАН України
	Д 26.235.01
	Школьнікова Тетяна Юріївна, 07.00.01 «Історія України»
	Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв Міністерства культури України
	Д 26.850.01
	Шумило Сергій Вікторович, 26.00.01 «Теорія та історія культури»
	ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
	Вищий навчальний заклад «Національна академія управління»
	Д 26.889.01
	Тидір Наталія Іванівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет 
	імені Вадима Гетьмана»
	Д 26.006.02
	Чівіленко Лариса Анатоліївна, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні
	відносини»
	Д 26.006.04
	Тищенко Дмитро Олександрович, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Шевчук Костянтин Дмитрович, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Державний університет «Житомирська політехніка»
	Д 14.052.01
	Мельник Ірина Миколаївна, 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит 
(за видами економічної діяльності)»
	Державний університет телекомунікацій
	Д 26.861.03
	Маковецька Ірина Миколаївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Плевако Наталія Олегівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Стрельнікова Світлана Юріївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Заклад вищої освіти «Львівський університет бізнесу та права»
	Д 35.140.01
	Паламарчук Оксана Степанівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Фалдина Володимир Володимирович, 08.00.04 «Економіка та управління 
	підприємствами (за видами економічної діяльності)»


	Західноукраїнський національний університет
	Д 58.082.03
	Бицюра Леонід Олексійович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України
	Д 26.891.01
	Міщенко Світлана Олегівна, 08.00.07 «Демографія, економіка праці, соціальна 
	економіка і політика»
	Київський національний торговельно-економічний університет
	Д 26.055.01
	Романчук Людмила Дмитрівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Київський національний університет будівництва і архітектури
	Д 26.056.10
	Бабак Альона Валеріївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Ваколюк Анатолій Степанович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Волинець Олександр Якович, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Гришкевич Оксана Миколаївна, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Михайлова Юлія Володимирівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
	(за видами економічної діяльності)»
	Петриченко Антоніна Іванівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
	Д 26.001.02
	Альошина Ірина Василівна, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні 
	відносини»
	Д 26.001.13
	Власова Катерина Миколаївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Львівський національний аграрний університет
	Д 36.814.02
	Стадницька Ольга Вікторівна, 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони 
	навколишнього середовища»
	Шушулков Стоян Дмитрович, 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони 
	навколишнього середовища»
	Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного 
	управління при Президентові України
	К 35.860.02
	Гагарінов Олексій Валерійович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Львівський торговельно-економічний університет
	Д 35.840.01
	Антошкова Наталія Анатоліївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
	(за видами економічної діяльності)»
	Леськова Світлана Василівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»
	Д 26.350.02
	Григорська Олена Станіславівна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Національний університет «Львівська політехніка»
	Д 35.052.03
	Колінко Наталія Орестівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Національний університет водного господарства та природокористування
	Д 47.104.03
	Дун Чживей (громадянин КНР), 08.00.03 «Економіка та управління національним 
господарством»
	Малков Денис Ігорович, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Пʼятка Наталія Степанівна, 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони 
	навколишнього середовища»
	Скаковська Світлана Степанівна, 08.00.06 «Економіка природокористування та 
	охорони навколишнього середовища»
	Стрільчук Всеволод Миколайович, 08.00.06 «Економіка природокористування та 
	охорони навколишнього середовища»
	Одеська національна академія харчових технологій
	Д 41.088.05
	Горобець Ірина Ігорівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Любаров Юрій Йосипович, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна 
	економіка»
	Протосвіцька Оксана Іванівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Одеський національний політехнічний університет
	Д 41.052.10
	Бондарчук Марія Євгенівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Корецька Ольга Валеріївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
	Д 41.051.11
	Брятко Анатолій Андрійович, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Подільський державний аграрно-технічний університет
	Д 71.831.02
	Білянський Юрій Олександрович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
	(за видами економічної діяльності)»
	Полтавська державна аграрна академія
	Д 44.887.01
	Горбатюк Людмила Михайлівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
	(за видами економічної діяльності)»
	Махмудова Ілона Володимирівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
	(за видами економічної діяльності)»
	Процюк Наталія Юріївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Радіонова Яна Вікторівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія 
	управління персоналом»
	Д 26.142.03
	Бугера Костянтин Вікторович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Ліщенко Андрій Володимирович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
	(за видами економічної діяльності)»
	Насонов Максим Ігорович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет»
	Д 26.063.01
	Борисенко Лариса Миколаївна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Шпильовий Богдан Вікторович, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Сумський державний університет
	Д 55.051.06
	Вакуленко Ігор Анатолійович, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Українська інженерно-педагогічна академія
	К 64.108.05
	Ковальчук Альона Миколаївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Секірож Ярослав Васильович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Юхман Ярина Василівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Університет банківської справи
	Д 26.883.01
	Майборода Аліна Вікторівна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Хмельницький національний університет
	Д 70.052.01
	Бєлякова Наталія Миколаївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ
	Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 
	університет імені Григорія Сковороди»
	К 27.053.05
	Гао Вейчжень (громадянка КНР), 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії»
	Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет
 імені К. Д. Ушинського»
	Д 41.053.02
	Димчук Анатолій Володимирович, 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії»

	Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
	Д 08.051.11
	Верланов Дмитро Сергійович, 09.00.05 «Історія філософії»
	Інститут філософії імені Г. С. Сковороди НАН України
	Д 26.161.03
	Тищенко Андрій Георгійович, 09.00.11 «Релігієзнавство»
	Львівський національний університет імені Івана Франка
	Д 35.051.02
	Продан Тетяна Павлівна, 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії»
	ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ
	Волинський національний університет імені Лесі Українки
	Д 32.051.02
	Прудникова Тетяна Іванівна, 10.02.01 «Українська мова»
	Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
	Д 08.051.12
	Титюк Аліна Костянтинівна, 10.01.04 «Література зарубіжних країн»
	Тіхоненко Світлана Олегівна, 10.01.04 «Література зарубіжних країн»
	Інститут української мови НАН України
	Д 26.173.01
	Науменко Ліана Миколаївна, 10.02.01 «Українська мова»
	Київський національний лінгвістичний університет
	Д 26.054.02
	Ємець Наталія Олександрівна, 10.02.04 «Германські мови»
	Пожар Анастасія Борисівна, 10.02.04 «Германські мови»
	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
	Д 26.001.11
	Зелена Юлія Любомирівна, 10.02.05 «Романські мови»
	Каширіна Ірина Віталіївна, 10.02.16 «Перекладознавство»
	Ржевська Дарія Олександрівна, 10.02.16 «Перекладознавство»
	Френкель Олена Володимирівна, 10.02.04 «Германські мови»
	Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
	К 26.053.22
	Мошноріз Марія Миколаївна, 10.01.01 «Українська література»
	Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
	К 73.053.03
	Розлуцький Ігор Миколайович, 10.01.01 «Українська література»
	ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ
	Волинський національний університет імені Лесі Українки
	К 32.051.08
	Кульбіда Леся Сергіївна, 11.00.11 «Конструктивна географія і раціональне 
	використання природних ресурсів»
	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
	Д 26.001.07
	Лимарь Тетяна Вікторівна, 11.00.02 «Економічна та соціальна географія»
	К 26.001.22
	Рогозін Євгеній Петрович, 11.00.04 «Геоморфологія та палеогеографія»


	Львівський національний університет імені Івана Франка
	Д 35.051.08
	Лемега Надія Михайлівна, 11.00.05 «Біогеографія та географія ґрунтів»
	Одеський державний екологічний університет
	Д 41.090.01
	Докус Ангеліна Олександрівна, 11.00.07 «Гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія»
	Смалій Оксана Вікторівна, 11.00.07 «Гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія»
	ЮРИДИЧНІ НАУКИ
	Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет 
	імені Вадима Гетьмана»
	К 26.006.09
	Сидоренко Анастасія Олегівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет»
	Д 61.051.07
	Сітар Дмитро Васильович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Химинець Олексій Олексійович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Державний науково-дослідний інститут МВС України
	Д 26.732.01
	Кузнецова Олена Вікторівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ МВС України
	Д 08.727.02
	Косинський Владислав Володимирович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; 
	фінансове право; інформаційне право»
	Кузьменко Дмитро Олександрович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; 
	фінансове право; інформаційне право»
	Донецький юридичний інститут МВС України
	К 11.737.01
	Кіріндясов Максим Геннадійович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; 
	кримінально-виконавче право»
	Купрієнко Володимир Миколайович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; 
	кримінально-виконавче право»
	Мицька Олександр Іванович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; 
	кримінально-виконавче право»
	Свір Павло Володимирович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; 
	кримінально-виконавче право»
	Ягольник Олег Михайлович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова
	експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	К 11.737.02
	Катрич Анастасія В’ячеславівна, 12.00.04 «Господарське право, господарсько-
	процесуальне право»
	Заклад вищої освіти «Львівський університет бізнесу та права»
	Д 35.140.02
	Нестеренко Анна Анатоліївна, 12.00.10 «Судоустрій; прокуратура та адвокатура»

	Запорізький національний університет
	Д 17.051.07
	Петрішак Ігор Васильович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право;
	 інформаційне право»
	Хомутянський Віталій Володимирович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; 
	фінансове право; інформаційне право»
	Черній Віктор Данилович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України
	Д 26.236.03
	Пронь Денис Сергійович, 12.00.11 «Міжнародне право»
	Худик Андрій Мирославович, 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право»
	Інститут законодавства Верховної Ради України
	Д 26.867.01
	Діхтярук Андрій Борисович, 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право»
	Какауліна Людмила Миколаївна, 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право»
	Кузьменко Наталія Олексіївна, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія 
	політичних і правових учень»
	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
	Д 26.001.04
	Бєлінгіо Валерія Олександрівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Д 26.001.05
	Слива Людмила Володимирівна, 12.00.10 «Судоустрій; прокуратура та адвокатура»
	Д 26.001.06
	Валігура Катерина Юріївна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне 
	право; міжнародне приватне право»
	Деменко Сабіна Олександрівна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне 
	право; міжнародне приватне право»
	Д 26.001.10
	Пономаренко Марія Миколаївна, 12.00.11 «Міжнародне право»
	Класичний приватний університет
	Д 17.127.07
	Матвійчук Олександр Валерійович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; 
	кримінально-виконавче право»
	Сергійчук Владислав Вікторович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; 
	кримінально-виконавче право»
	Львівський національний університет імені Івана Франка
	Д 35.051.03
	Сопронюк Олександр Андрійович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; 
	судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Д 35.051.27
	Стасів Наталія Степанівна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне 
	право; міжнародне приватне право»
	Науково-дослідний інститут публічного права
	К 26.503.01
	Аблов Євгеній Валерійович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Валко Петрос, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Віговський Сергій Іванович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Демчишина Вікторія Романівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Зирін Богдан Олександрович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Калашніков Гліб Юрійович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Макаренко Микола Миколайович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; 
	фінансове право; інформаційне право»
	Мельник Юрій Володимирович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Осипчук Антоніна Віталіївна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Пастушенко Віталій Анатолійович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; 
	фінансове право; інформаційне право»
	Савицька Наталія Адамівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Семенников Сергій Володимирович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; 
	фінансове право; інформаційне право»
	Шерстюк Ганна Миколаївна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Шморгун Вячеслав Віталійович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Шулежко Віктор Петрович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Національна академія внутрішніх справ МВС України
	Д 26.007.03
	Безега Василь Васильович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право;
	 інформаційне право»
	Браверман Олеся Олександрівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Мозгова Аліна Анатоліївна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Д 26.007.05
	Висотенко Юлія Вікторівна, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова
	експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Національний авіаційний університет
	Д 26.062.16
	Рева Владислав Володимирович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Тисячний Дмитро Васильович, 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право»
	Національний університет «Львівська політехніка»
	Д 35.052.19
	Давидов Денис Олександрович, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія 
	політичних і правових учень»
	Кропивницький Микола Олександрович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; 
	фінансове право; інформаційне право»
	Проскурняк Олег Георгійович, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія 
	політичних і правових учень»
	Щадило Олег Ігорович, 12.00.12 «Філософія права»
	Національний університет «Одеська юридична академія»
	Д 41.086.03
	Бабчинська Тетяна Володимирівна, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; 
	судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Зінченко Валерій Михайлович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; 
	судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Катренко Анастасія Андріївна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне 
	право; міжнародне приватне право»
	Д 41.086.04
	Колесник Вікторія Юріївна, 12.00.11 «Міжнародне право»
	Костюкова Анна Олександрівна, 12.00.04 «Господарське право, господарсько-
	процесуальне право»
	Терещук Вадим Сергійович, 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне 
	право; природоресурсне право»
	Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
	Д 64.086.01
	Грушевська Марина Ігорівна, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; 
	судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Луців Микола Зіновійович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова 
	експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Д 64.086.03
	Куксін Станіслав Юрійович, 12.00.05 «Трудове право; право соціального 
	Сорока Олена Павлівна, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»
	Шевцова Яна Олександрівна, 12.00.10 «Судоустрій; прокуратура та адвокатура»
	Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія 
	управління персоналом»
	Д 26.142.02
	Кондуфорова Лада Вячеславівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Красноборова Мирослава Петрівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; 
	фінансове право; інформаційне право»
	Смолій Ігор Володимирович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Шаправський Тарас Олександрович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; 
	фінансове право; інформаційне право»
	К 26.142.05
	Доброва Ольга В’ячеславівна, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; 
	судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Журба Сергій Олександрович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; 
	судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Трясун Павло Ростиславович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; 
	судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Приватний вищий навчальний заклад Університет Короля Данила
	Д 20.149.01
	Ляшук Андрій Володимирович, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія 
	політичних і правових учень»


	Університет державної фіскальної служби України
	Д 27.855.03
	Кратко Дмитро Михайлович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; 
	судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Юрчишин Юрій Васильович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; 
	судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Університет митної справи та фінансів
	Д 08.893.03
	Горішня Марія Леонідівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право;
	інформаційне право»
	Мартинюк Наталія Миколаївна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Олійник Аріна Владиславівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Федоріщев Сергій Сергійович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса 
	Міністерства юстиції України
	К 64.896.01
	Луценко Лідія Анатоліївна, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова 
	експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Приходько Владлена Олександрівна, 12.00.09 «Кримінальний процес та 
	криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Стоянова Галина Петрівна, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова 
	експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України
	Д 64.700.01
	Володіна Дар’я Артемівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право;
	 інформаційне право»
	Довженко Олексій Юрійович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; 
	судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Д 64.700.02
	Бабіч-Касьянєнко Крістіна Вікторівна, 12.00.05 «Трудове право; право соціального 
	забезпечення»
	Подолян Юлія Олександрівна, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія 
	політичних і правових учень»
	Тангиян Ольга Олександрівна, 12.00.05 «Трудове право; право соціального 
	забезпечення»
	Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького
	СРД 70.705.04
	Балан Михайло Валерійович, 21.07.05 «Службово-бойова діяльність сил охорони 
	правопорядку»
	Мельник Геннадій Володимирович, 21.07.05 «Службово-бойова діяльність сил охорони 
	правопорядку»
	Національна академія Служби безпеки України
	СРК 26.706.01
	Гуменський Олександр Анатолійович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»

	Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України
	СРД 64.700.07
	Гнатюк Вячеслав Володимирович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; 
	судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Драка Євгеній Петрович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова 
	експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Літун Олег Олегович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова 
	експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Поштак Василь Васильович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова 
	експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Янчук Андрій Миколайович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова 
	експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
	Вищий навчальний заклад «Університет імені Альфреда Нобеля»
	К 08.120.02
	Дербак Ольга Анатоліївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Завізіон Катерина Геннадіївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Кобець Валентин Миколайович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Державний вищий навчальний заклад «Донбаський державний педагогічний університет»
	Д 12.112.01
	Михайлова Анастасія Олегівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 
	університет імені Григорія Сковороди»
	Д 27.053.03
	Пасинчук Катерина Анатоліївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет
 імені Василя Стефаника»
	Д 20.051.01
	Зінькова Ірина Ігорівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти» НАПН України
	Д 26.455.03
	Кудляк Світлана Миколаївна, 13.00.06 «Теорія і методика управління освітою»
	Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України
	Д 26.451.01
	Саєнко Юлія Олександрівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Інститут професійно-технічної освіти НАПН України
	Д 26.458.01
	Мелько Марина Володимирівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Погребняк Дмитро Віталійович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну
 імені Михайла Бойчука
	К 26.897.01
	Пасько Оксана Миколаївна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання технологій»
	Київський університет імені Бориса Грінченка
	Д 26.133.06
	Павленко Ольга Вячеславівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Рябець Ірина Володимирівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

	Класичний приватний університет
	Д 17.127.04
	Луценко Євгенія Володимирівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Криворізький державний педагогічний університет
	К 09.053.01
	Пасічник Любов Володимирівна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»
	Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
	Д 26.053.19
	Тутова Тетяна Броніславівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Д 26.053.23
	Войтюк Ірина Вікторівна, 13.00.03 «Корекційна педагогіка»
	Дутковська Роксолана Вікторівна, 13.00.03 «Корекційна педагогіка»
	Марціновська Ірина Петрівна, 13.00.03 «Корекційна педагогіка»
	К 26.053.09
	Ахмед Карам Муаяд Ахмед (громадянин Республіки Ірак), 13.00.07 «Теорія і методика 
виховання»
	Національний університет водного господарства та природокористування
	К 47.104.08
	Ковтун Ольга Миколаївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Парфенюк Олексій Володимирович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Рівненський державний гуманітарний університет
	Д 47.053.01
	Рогоза Валентин Володимирович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
	Д 64.053.04
	Зозуля Катерина Володимирівна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»
	Херсонський державний університет
	К 67.051.02
	Солона Юлія Олександрівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Хмельницький національний університет
	Д 70.052.05
	Новікова Вікторія Євгеніївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Ткач Лілія Вікторівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
	Д 23.053.02
	Ковальова Юлія Анатоліївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Рудчик Ольга Сергіївна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»
	Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
	Д 73.053.02
	Бондаренко Олександр Вікторович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	МЕДИЧНІ НАУКИ
	Буковинський державний медичний університет МОЗ України
	Д 76.600.02
	Мовчан Олексій Володимирович, 14.03.04 «Патологічна фізіологія»
	Федосєєва Ольга Вікторівна, 14.03.04 «Патологічна фізіологія»
	Державна установа «Інститут гематології та трансфузіології НАМН України»
	Д 26.612.01
	Борисенко Євгенія Олександрівна, 14.01.31 «Гематологія та трансфузіологія»
	Корж Андрій Володимирович, 14.01.31 «Гематологія та трансфузіологія»
	Державна установа «Інститут геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України»
	Д 26.551.01
	Мусієнко Анна Сергіївна, 14.03.03 «Нормальна фізіологія»
	Державна установа «Інститут громадського здоров'я ім. О. М. Марзєєва НАМН України»
	Д 26.604.01
	Оперчук Анатолій Павлович, 14.02.01 «Гігієна та професійна патологія»
	Державна установа «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського 
	НАМН України»
	Д 26.614.01
	Мельник Ольга Анатоліївна, 14.02.02 «Епідеміологія»
	Державна установа «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»
	Д 26.554.01
	Лашко Олег Миколайович, 14.02.01 «Гігієна та професійна патологія»
	Савушина Ілона Володимирівна, 14.02.01 «Гігієна та професійна патологія»
	Державна установа «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України»
	Д 64.566.01
	Колесник Олена Олександрівна, 14.01.15 «Нервові хвороби»
	Петренко Вікторія Миколаївна, 14.01.15 «Нервові хвороби»
	Погуляєва Тетяна Миколаївна, 14.01.15 «Нервові хвороби»
	Росицька Олександра Анатоліївна, 14.01.15 «Нервові хвороби»
	Державна установа «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В. П. Філатова НАМН 
	України»
	Д 41.556.01
	Блавацька Оксана Миколаївна, 14.01.18 «Офтальмологія»
	Державна установа «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України»
	Д 26.553.01
	Юско Тетяна Іванівна, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»
	Державна установа «Інститут травматології та ортопедії НАМН України»
	Д 26.606.01
	Автомєєнко Євгеній Миколайович, 14.01.21 «Травматологія та ортопедія»
	Державна установа «Національний інститут хірургії та трансплантології
 імені О. О. Шалімова» НАМН України
	Д 26.561.01
	Кобринська Наталія Яремівна, 14.01.03 «Хірургія»
	Симонов Олег Михайлович, 14.01.03 «Хірургія»
	Державна установа «Національний науковий центр «Інститут кардіології
 імені академіка М. Д. Стражеска» НАМН України
	Д 26.616.01
	Білий Дмитро Олександрович, 14.01.11 «Кардіологія»
	Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет»
	Д 61.051.06
	Висоцький Володимир Ігорович, 14.01.38 «Загальна практика - сімейна медицина»
	К 61.051.09
	Гримайло Валерія Миколаївна, 14.01.15 «Нервові хвороби»
	Можарівська Антоніна Анатоліївна, 14.02.03 «Соціальна медицина»



	Державний заклад «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» та Державна 
	установа «Інститут гастроентерології НАМН України»
	Д 08.601.02
	Псарьова Інеса Вікторівна, 14.01.36 «Гастроентерологія»
	Стан Михайло Петрович, 14.01.36 «Гастроентерологія»
	Державний заклад «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»
	Д 08.601.04
	Максимов Ян Вікторович, 14.01.22 «Стоматологія»
	Полякова Антоніна Євгеніївна, 14.01.22 «Стоматологія»
	Державний заклад «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»
	Д 17.613.02
	Піскун Анастасія Вадимівна, 14.01.02 «Внутрішні хвороби»
	Інститут фізіології імені О. О. Богомольця НАН України
	Д 26.198.01
	Агашков Кирило Сергійович, 14.03.04 «Патологічна фізіологія»
	Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України
	Д 35.600.01
	Дутко Галина Зіновіївна, 14.01.22 «Стоматологія»
	Мандич Олексій Володимирович, 14.01.22 «Стоматологія»
	Д 35.600.03
	Гарвасюк Олександра Василівна, 14.03.02 «Патологічна анатомія»
	Іліка Віталій Валер’янович, 14.03.02 «Патологічна анатомія»
	Д 35.600.05
	Баранова Оксана Леонідівна, 14.01.11 «Кардіологія»
	Колесник Марія Олегівна, 14.01.02 «Внутрішні хвороби»
	Онищук Тетяна Петрівна, 14.01.11 «Кардіологія»
	Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика 
	Д 26.613.02
	Багатько Ольга Володимирівна, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»
	Соколова Катерина Ігорівна, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»
	Д 26.613.05
	Гуліда Анастасія Олегівна, 14.01.18 «Офтальмологія»
	Ковтун Наталія Михайлівна, 14.01.18 «Офтальмологія»
	Д 26.613.07
	Мельник Роман Михайлович, 14.02.03 «Соціальна медицина»
	Д 26.613.08
	Гибало Ростислав Віталійович, 14.01.03 «Хірургія»
	Квасневський Євген Анатолійович, 14.01.03 «Хірургія»
	Д 26.613.09
	Слободяник Мар’яна Володимирівна, 14.01.22 «Стоматологія»
	Д 26.613.11
	Бородінова Ольга Степанівна, 14.01.23 «Променева діагностика та променева терапія»
	Павлова Анна Олександрівна, 14.01.23 «Променева діагностика та променева терапія»
	Національний інститут раку МОЗ України
	Д 26.560.01
	Сібіханкулов Артур Хасбійович, 14.01.23 «Променева діагностика та променева терапія»
	Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України
	Д 26.003.03
	Філатов Микола Сергійович, 14.01.03 «Хірургія»

	Д 26.003.04
	Журавель Олена Валентинівна, 14.01.10 «Педіатрія»
	Кириця Наталія Сергіївна, 14.01.10 «Педіатрія»
	Національний фармацевтичний університет МОЗ України
	Д 64.605.03
	Жулай Тетяна Станіславівна, 14.03.05 «Фармакологія»
	Сумський державний університет
	Д 55.051.05
	Войценко Костянтин Іванович, 14.03.01 «Нормальна анатомія»
	Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського Міністерства
	охорони здоров’я України
	Д 58.601.01
	Зубко Людмила Юріївна, 14.03.01 «Нормальна анатомія»
	Муха Сергій Юрійович, 14.03.01 «Нормальна анатомія»
	Согуйко Ростислав Романович, 14.03.01 «Нормальна анатомія»
	Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних 
	органів і тканин МОЗ України
	Д 26.631.01
	Грянила Василь Васильович, 14.01.03 «Хірургія»
	Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України
	Д 64.609.03
	Місюра Олексій Миколайович, 19.00.04 «Медична психологія»
	Рибінська Валерія Анатоліївна, 19.00.04 «Медична психологія»
	Харківський національний медичний університет МОЗ України
	Д 64.600.01
	Черкун Олексій Юрійович, 14.01.03 «Хірургія»
	Шимко Володимир В’ячеславович, 14.01.03 «Хірургія»
	Д 64.600.04
	Іванова Катерина Володимирівна, 14.01.02 «Внутрішні хвороби»
	Молодан Дмитро Володимирович, 14.01.02 «Внутрішні хвороби»
	Якименко Юлія Сергіївна, 14.01.02 «Внутрішні хвороби»
	ФАРМАЦЕВТИЧНІ НАУКИ
	Запорізький державний медичний університет МОЗ України
	Д 17.600.03
	Коляджин Тарас Іванович, 15.00.02 «Фармацевтична хімія та фармакогнозія»
	Попова Яна Василівна, 15.00.02 «Фармацевтична хімія та фармакогнозія»
	Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України
	Д 35.600.02
	Вороненко Дмитро Володимирович, 15.00.01 «Технологія ліків, організація 
	фармацевтичної справи та судова фармація»
	Заремба Наталія Ігорівна, 15.00.01 «Технологія ліків, організація фармацевтичної 
	справи та судова фармація»
	Осипчук Людмила Іванівна, 15.00.02 «Фармацевтична хімія та фармакогнозія»
	Шепета Юлія Леонідівна, 15.00.02 «Фармацевтична хімія та фармакогнозія»
Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика
	Д 26.613.04
	Качанюк Валентина Вікторівна, 15.00.01 «Технологія ліків, організація 
	фармацевтичної справи та судова фармація»
	Осинцева Аліна Олександрівна, 15.00.01 «Технологія ліків, організація фармацевтичної
	справи та судова фармація»
	Національний фармацевтичний університет МОЗ України
	Д 64.605.01
	Бовтенко Володимир Олександрович, 15.00.03 «Стандартизація та організація 
	виробництва лікарських засобів»
	Зінченко Ігор Олександрович, 15.00.03 «Стандартизація та організація виробництва 
	лікарських засобів»
	Романенко Євген Анатолійович, 15.00.02 «Фармацевтична хімія та фармакогнозія»
	Шинковенко Ігор Леонідович, 15.00.02 «Фармацевтична хімія та фармакогнозія»
	Д 64.605.03
	Онищук Людмила Валеріївна, 14.03.05 «Фармакологія»
	Українська військова-медична академія Міністерства оборони України
	СРД 26.717.01
	Дроздов Дмитро Вікторович, 15.00.01 «Технологія ліків, організація фармацевтичної 
	справи та судова фармація»
	МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО
	Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет
 імені Василя Стефаника»
	К 20.051.08
	Мазур Ірина Володимирівна, 26.00.01 «Теорія та історія культури»
	Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
	Д 26.227.02
	Іванова-Гололобова Дар’я Олексіївна, 17.00.02 «Театральне мистецтво»
	Нікітюк Оксана Павлівна, 17.00.03 «Музичне мистецтво»
	Київський національний університет культури і мистецтв Міністерства культури України
	Д 26.807.02
	Лук’яненко Катерина Аркадіївна, 26.00.01 «Теорія та історія культури»
	Підлипський Андрій Ігорович, 26.00.01 «Теорія та історія культури»
	Степаненко Катерина Сергіївна, 26.00.01 «Теорія та історія культури»
	Шнуренко Тетяна Валентинівна, 26.00.01 «Теорія та історія культури»
	Київський національний університет технологій та дизайну
	Д 26.102.07
	Головчанська Євгенія Олександрівна, 17.00.07 «Дизайн»
	Фролов Іван Васильович, 17.00.07 «Дизайн»
	Національна музична академія України імені П. І. Чайковського Міністерства культури 
	України
	Д 26.005.01
	Єрмак Ігор Юрійович, 17.00.03 «Музичне мистецтво»
	Загладько Аліна Олексіївна, 17.00.03 «Музичне мистецтво»
	Кузьмук Олена Валеріївна, 17.00.03 «Музичне мистецтво»
	Мазуренко Анастасія Василівна, 17.00.03 «Музичне мистецтво»
	Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової Міністерства культури України
	Д 41.857.01
	Ван На (громадянка КНР), 17.00.03 «Музичне мистецтво»
	Лу Юйцзюнь (громадянка КНР), 17.00.03 «Музичне мистецтво»
	Мурза Світлана Анатоліївна, 17.00.03 «Музичне мистецтво»
	Цзу Лінжуй (громадянин КНР), 17.00.03 «Музичне мистецтво»
	Чжу Сяол (громадянин КНР), 17.00.03 «Музичне мистецтво»
	Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка
	К 55.053.04
	Кармазін Антон Олександрович, 17.00.03 «Музичне мистецтво»
	Сторонська Наталія Зенонівна, 17.00.03 «Музичне мистецтво»
	АРХІТЕКТУРА
	Національний університет «Львівська політехніка»
	Д 35.052.11
	Знак Анна Володимирівна, 18.00.01 «Теорія архітектури, реставрація пам'яток 
	архітектури»
	Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
	К 64.089.06
	Удовиченко Олександр Степанович, 18.00.04 «Містобудування та ландшафтна 
	аpхітектуpа»
	ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ
	Волинський національний університет імені Лесі Українки
	К 32.051.05
	Ільїн Михайло Вікторович, 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології»
	Односталко Олена Сергіївна, 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології»
	Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України
	К 26.451.02
	Шикер Лариса Василівна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»
	Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України
	Д 26.453.01
	Гайсонюк Наталія Артемівна, 19.00.05 «Соціальна психологія; психологія соціальної 
	роботи»
	Демида Катерина Євгеніївна, 19.00.05 «Соціальна психологія; психологія соціальної 
	роботи»
	Коваленко Юлія Василівна, 19.00.05 «Соціальна психологія; психологія соціальної 
	роботи»
	Чиркова Тетяна Ігорівна, 19.00.05 «Соціальна психологія; психологія соціальної 
	роботи»
	Д 26.453.02
	Гончарук Олена Володимирівна, 19.00.04 «Медична психологія»
	Інститут соціальної та політичної психології НАПН України
	Д 26.457.01
	Стрільчук Оксана Володимирівна, 19.00.05 «Соціальна психологія; психологія 
	соціальної роботи»
	Шишко Надія Сергіївна, 19.00.05 «Соціальна психологія; психологія соціальної 
	роботи»
	Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
	Д 26.053.10
	Новікова Жанна Михайлівна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»
	Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
	Д 29.051.11
	Мейтарчан Світлана Юріївна, 19.00.05 «Соціальна психологія; психологія соціальної 
	роботи»


	СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ
	Інститут соціології НАН України
	Д 26.229.01
	Кацьора Олександр Валентинович, 22.00.04 «Спеціальні та галузеві соціології»
	Львівський національний університет імені Івана Франка
	К 35.051.26
	Джуган Руслана Іванівна, 22.00.04 «Спеціальні та галузеві соціології»
	ПОЛІТИЧНІ НАУКИ
	Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет
 імені К. Д. Ушинського»
	Д 41.053.06
	Шишименко Ігор Миколайович, 23.00.02 «Політичні інститути та процеси»
	Львівський національний університет імені Івана Франка
	Д 35.051.17
	Лешанич Мирослав Михайлович, 23.00.02 «Політичні інститути та процеси»
	Розік Марія Василівна, 23.00.02 «Політичні інститути та процеси»
	Національний інститут стратегічних досліджень
	Д 26.718.03
	Дахно Олександр Юрійович, 21.01.01 «Основи національної безпеки держави»
	ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА СПОРТ
	Національний університет фізичного виховання і спорту України
	Д 26.829.02
	Дем’янчук Олена Григорівна, 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних 
	груп населення»
	Раман Норі Абдулрахман (громадянин Республіки Ірак), 24.00.02 «Фізична культура, 
фізичне виховання різних груп населення»
	Сергієнко Віталій Петрович, 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних 
	груп населення»
	Сухомлинов Рудольф Олегович, 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних 
	груп населення»
	Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту
	К 08.881.01
	Бузоверя Анна Геннадіївна, 24.00.01 «Олімпійський і професійний спорт»
	Іванська Олена Василівна, 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп 
	населення»
	Олійник Михайло Олександрович, 24.00.01 «Олімпійський і професійний спорт»
	Шишкіна Олена Миколаївна, 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних 
	груп населення»
	ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
	Державний університет «Житомирська політехніка»
	К 14.052.03
	Крикун Олена Дем’янівна, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Петрик Сергій Михайлович, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Псюк Михайло Олександрович, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України
	Д 26.891.02
	Кривошей Віталій Михайлович, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Крижевський Віталій Вадимович, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Левчук Інна Олександрівна, 25.00.01 «Теорія та історія державного управління»
	Швидкий Ярослав Юрійович, 25.00.05 «Державне управління у сфері державної 
	безпеки та охорони громадського порядку»
	Класичний приватний університет
	Д 17.127.03
	Берлінець Ірина Анатоліївна, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Яремчук Оксана Василівна, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного 
	управління при Президентові України
	К 35.860.01
	Олійник Софія Ростиславівна, 25.00.01 «Теорія та історія державного управління»
	Національна академія державного управління при Президентові України
	Д 26.810.01
	Андрейчук Віталій Степанович, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Весельська Марина Віталіївна, 25.00.03 «Державна служба»
	Давиденко Олександр Григорович, 25.00.01 «Теорія та історія державного управління»
	Д 26.810.02
	Рибченко Артем Сергійович, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Національний університет цивільного захисту України
	Д 64.707.03
	Гуйда Олександр Григорович, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Курисько Ігор Васильович, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Маєвський Юрій Францович, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Павлій Назарій Іванович, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Петрів Іван Михайлович, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Платонова Інесса Олегівна, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного 
	управління при Президентові України
	К 41.863.01
	Богданов Станіслав Геннадійович, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія 
	управління персоналом»
	Д 26.142.04
	Гута Степан Степанович, 25.00.01 «Теорія та історія державного управління»
	Кошова Світлана Петрівна, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	К 26.142.06
	Лук’янчук Петро Хомич, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Овсак Іван Іванович, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського
	К 52.051.11
	Клименко Ольга Вікторівна, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Пристайко Валерій Володимирович, 25.00.01 «Теорія та історія державного управління»
	Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії 
	державного управління при Президентові України
	Д 64.858.01
	Соколов Вадим Андрійович, 25.00.01 «Теорія та історія державного управління»
	Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького
	СРД 70.705.04
	Вербицький Віталій Миколайович, 21.07.05 «Службово-бойова діяльність сил охорони 
	правопорядку»
	Морохов Олег Олександрович, 21.07.05 «Службово-бойова діяльність сил охорони 
	правопорядку»
	ВІЙСЬКОВІ НАУКИ
	Науково-дослідний інститут Головного управління розвідки
	СРК 26.739.01
	Балик Іван Васильович, 20.01.10 «Розвідка та іноземні армії»
	Національний університет оборони України імені Івана Черняховського
	СРК 26.852.28
	Алексєєв Михайло Миколайович, 21.02.01 «Воєнна безпека держави»
	Центральний науково-дослідний інститут Збройних Сил України
	СРД 26.702.01
	Корнійчук Сергій Петрович, 20.01.05 «Будівництво Збройних Сил»
	КУЛЬТУРОЛОГІЯ
	Київський національний університет культури і мистецтв Міністерства культури України
	Д 26.807.02
	Братіцел Марина Леонідівна, 26.00.01 «Теорія та історія культури»
	Малюк Євген Олександрович, 26.00.01 «Теорія та історія культури»
	Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв Міністерства культури України
	Д 26.850.01
	Копилова Надія Олександрівна, 26.00.01 «Теорія та історія культури»
	СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ
	Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
	К 08.051.19
	Толочко Наталія Валеріївна, 27.00.01 «Теорія та історія соціальних комунікацій»
	Хміль-Чуприна Віта Віталіївна, 27.00.01 «Теорія та історія соціальних комунікацій»
	Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського НАН України
	Д 26.165.01
	Ковальчук Наталія Володимирівна, 27.00.02 «Документознавство, архівознавство»
	Мацюк Галина Ростиславівна, 27.00.03 «Книгознавство, бібліотекознавство, 
	бібліографознавство»
	Харківська державна академія культури Міністерства культури України
	Д 64.807.02
	Назаровець Марина Анатоліївна, 27.00.03 «Книгознавство, бібліотекознавство, 
	бібліографознавство»
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