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	виконавче право»
	Омецинська Вероніка Юріївна, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; 
	кримінально-виконавче право»
	Романюк Христина Ігорівна, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; 
	кримінально-виконавче право»
	Федулова Інна Миколаївна, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; 
	кримінально-виконавче право»
	Чернега Юрій Олександрович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; 
	кримінально-виконавче право»
	Львівський національний університет імені Івана Франка
	Д 35.051.03
	Ніколайчук Григорій Анатолійович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика;
	 судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Раневич Орест Юрійович, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»
	Тимофіїв Роман Михайлович, 12.00.05 «Трудове право; право соціального 
	забезпечення»
	Шабаровський Богдан Володимирович, 12.00.09 «Кримінальний процес та 
	криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»

	Міжнародний гуманітарний університет
	Д 41.136.01
	Лавренюк Олег Юрійович, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне 
	право; міжнародне приватне право»
	Цушко Світлана Єфремівна, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія 
	політичних і правових учень»
	Науково-дослідний інститут публічного права
	К 26.503.01
	Арсірій Руслан Олександрович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Волкова Людмила Миколаївна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Іванов Антон Олександрович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Радчук Анатолій Анатолійович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Стрельцова Наталя Михайлівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Національна академія внутрішніх справ МВС України
	Д 26.007.03
	Жмудінський Василь Петрович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Костюшко Олег Петрович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право;
	інформаційне право»
	Яровий Кирило Васильович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Д 26.007.05
	Нечваль Анна Олегівна, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова 
	експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Станкович Михайло Іванович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; 
	судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Таранова Анастасія Миколаївна, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; 
	судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»

	Національний університет «Одеська юридична академія»
	Д 41.086.03
	Бойко Іван Іванович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова 
	експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Воробчак Андрій Романович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; 
	судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Д 41.086.04
	Мазуренко Влада Віталіївна, 12.00.11 «Міжнародне право»
	Національний університет біоресурсів і природокористування України
	К 26.004.16
	Коваленко Богдан В’ячеславович, 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне 
	право; природоресурсне право»
	Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
	Д 64.086.01
	Бідна Оксана Іванівна, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-
	виконавче право»
	Бондаренко Марія Олександрівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове
	право; інформаційне право»
	Плахотник Ганна Василівна, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; 
	кримінально-виконавче право»
	Романенко Людмила Віталіївна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Тельпіс Микита Вікторович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; 
	кримінально-виконавче право»
	Д 64.086.03
	Теслікова Ірина Іванівна, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»
	Д 64.086.04
	Муртіщева Аліна Олександрівна, 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право»
	Чирик Альона Олегівна, 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; 
	природоресурсне право»
	Одеський державний університет внутрішніх справ МВС України
	Д 41.884.04
	Бахтіна Юлія Сергіївна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія 
	управління персоналом»
	К 26.142.01
	Сєров Сергій Леонідович, 12.00.04 «Господарське право, господарсько-процесуальне 
	право»
	К 26.142.05
	Кузнєцов Микола Григорович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; 
	кримінально-виконавче право»
	Приватний вищий навчальний заклад Університет Короля Данила
	Д 20.149.01
	Ковальський Михайло Миколайович, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; 
	сімейне право; міжнародне приватне право»

	Тернопільський національний економічний університет
	Д 58.082.04
	Голота Наталія Петрівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Сухарєва Анна Олександрівна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне 
	право; міжнародне приватне право»
	Університет митної справи та фінансів
	К 08.893.03
	Васильчук Богдан Геннадійович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Демидова Марія Олександрівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Єлісєєва Марина Вікторівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Кравченко Ілля Миколайович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Ющенко Тетяна Василівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України
	Д 64.700.01
	Крігер Лілія Юріївна, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова 
	експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Медведєв Михайло Юрійович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Потопальський Артем Віталійович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; 
	фінансове право; інформаційне право»
	Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
	К 64.051.31
	Гільбурт Артур Максимович, 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право»
	Моткова Ольга Дем’янівна, 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право»
	Мудролюбова Наталія Олександрівна, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; 
	історія політичних і правових учень»
	Палагицька Ганна Сергіївна, 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право»
	Чалабієва Маріям Рзаївна, 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право»
	Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова
	К 70.895.02
	Іванишин Тарас Іванович, 12.00.12 «Філософія права»
	Кучеренко Наталія Василівна, 12.00.12 «Філософія права»
	Санченко Олена Ігорівна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; 
	міжнародне приватне право»
	ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
	Вищий навчальний заклад «Університет імені Альфреда Нобеля»
	К 08.120.02
	Мефанік Марія Сергіївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
	Д 05.053.01
	Іванець Наталія Володимирівна, 13.00.07 «Теорія і методика виховання»
	Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет
 імені К. Д. Ушинського»
	Д 41.053.01
	Щекотиліна Наталя Федорівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Інститут проблем виховання НАПН України
	Д 26.454.01
	Коток Марія Олексіївна, 13.00.08 «Дошкільна педагогіка»
	Інститут професійно-технічної освіти НАПН України
	Д 26.458.01
	Гайдук Ольга Володимирівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Криворізький державний педагогічний університет
	К 09.053.01
	Селищева Ірина Анатоліївна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»
	Льотна академія Національного авіаційного університету
	К 23.144.02
	Завальнюк Олена Сергіївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

	Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького
	Д 70.705.03
	Гребенюк Леся Володимирівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Національний університет «Львівська політехніка»
	К 35.052.24
	Іваницька Оксана Степанівна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»
	Марціхів Христина Романівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Столярчук Леся Богданівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Національний університет біоресурсів і природокористування України
	Д 26.004.18
	Тішкова Олена Федорівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Рівненський державний гуманітарний університет
	Д 47.053.01
	Сігетій Ігор Петрович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
	К 58.053.05
	Скріль Ірина Валентинівна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (германські мови)»
	Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
	Д 70.145.01
	Жулковський Вадим Вікторович, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»
	Конох Андрій Анатолійович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
	Д 23.053.02
	Подковирофф Нанушка Татьяна Соня (громадянка Французької Республіки),
13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Сташук Ольга Олександрівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Фірсова Ірина Володимирівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Хачатрян Єва (громадянка Вірменії), 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

	МЕДИЧНІ НАУКИ
	Державна установа «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН
	України»
	Д 26.558.01
	Ніжинська-Астапенко Зоріна Петрівна, 14.01.14 «Ендокринологія»
	Державна установа «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В. П. Філатова НАМН 
	України»
	Д 41.556.01
	Веліксар Тетяна Анатоліївна, 14.01.18 «Офтальмологія»
	Державна установа «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України»
	Д 26.553.01
	Токарєва Наталія Михайлівна, 14.01.10 «Педіатрія»
	Державна установа «Інститут травматології та ортопедії НАМН України»
	Д 26.606.01
	Логай Вячеслав Артурович, 14.01.21 «Травматологія та ортопедія»
	Державна установа «Науково-дослідний інститут психіатрії Міністерства охорони здоров'я 
	України»
	К 26.620.01
	Костюченко Наталія Вікторівна, 14.01.16 «Психіатрія»
	Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет»
	К 61.051.09
	Смотрицька Тетяна Володимирівна, 14.01.15 «Нервові хвороби»
	Ткачук Наталія Павлівна, 14.01.15 «Нервові хвороби»
	Державний заклад «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» та Державна 
	установа «Інститут гастроентерології НАМН України»
	Д 08.601.02
	Кротова Вікторія Юріївна, 14.01.11 «Кардіологія»
	Державний заклад «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»
	Д 08.601.01
	Бойцова Олеся Миколаївна, 14.01.30 «Анестезіологія та інтенсивна терапія»
	Д 08.601.04
	Біндюгін Олексій Юрійович, 14.01.22 «Стоматологія»
	Чеботар Олег Анатолійович, 14.01.22 «Стоматологія»
	Юнкін Ярослав Олегович, 14.01.22 «Стоматологія»
	Державний заклад «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»
	Д 17.613.02
	Іващук Вікторія Олександрівна, 14.01.38 «Загальна практика - сімейна медицина»
	Запорізький державний медичний університет МОЗ України
	Д 17.600.02
	Ляхоцька Ада Володимирівна, 14.01.11 «Кардіологія»
	Насоненко Олеся Володимирівна, 14.01.11 «Кардіологія»
	Соляник Олександра Вячеславівна, 14.01.10 «Педіатрія»
	Івано-Франківський національний медичний університет МОЗ України
	К 20.601.03
	Процик Андрій Любомирович, 14.01.13 «Інфекційні хвороби»
	К 20.601.04
	Маріна Володимир Нуцувич, 14.01.03 «Хірургія»
	Райляну Світлана Іллівна, 14.01.03 «Хірургія»
	Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України
	Д 64.242.01
	Айдарова Вікторія Сергіївна, 14.01.35 «Кріомедицина»
	Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України
	Д 35.600.03
	Ковальчук Ірина Миколаївна, 14.03.03 «Нормальна фізіологія»
	Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України
	Д 26.613.08
	Колотвін Андрій Олександрович, 14.01.03 «Хірургія»
	Коханевич Алла Василівна, 14.01.03 «Хірургія»
	Д 26.613.10
	Мельниченко Людмила Володимирівна, 14.01.33 «Медична реабілітація, фізіотерапія 
	та курортологія»
	Шаповаленко Ірина Сергіївна, 14.01.11 «Кардіологія»
	Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України
	Д 26.003.01
	Саксонов Станіслав Геннадійович, 14.02.03 «Соціальна медицина»
	Д 26.003.04
	Киян Тетяна Анатоліївна, 14.01.10 «Педіатрія»
	Шевченко Тетяна Антонівна, 14.01.10 «Педіатрія»
	Сумський державний університет
	Д 55.051.05
	Линдіна Юлія Миколаївна, 14.03.01 «Нормальна анатомія»
	Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського Міністерства
	охорони здоров’я України
	Д 58.601.02
	Ляхович Оксана Дмитрівна, 14.01.02 «Внутрішні хвороби»
	Українська медична стоматологічна академія
	Д 44.601.01
	Мандзюк Тетяна Богданівна, 14.01.22 «Стоматологія»
	Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України
	Д 64.609.01
	Лаврентьєва Ольга Юріївна, 14.01.03 «Хірургія»
	ФАРМАЦЕВТИЧНІ НАУКИ
	Національний фармацевтичний університет МОЗ України
	Д 64.605.03
	Дорошенко Оксана Григорівна, 14.03.05 «Фармакологія»
	МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО
	Інститут проблем сучасного мистецтва НАМ України
	Д 26.460.01
	Чуднівець Анастасія Сергіївна, 26.00.01 «Теорія та історія культури»
	Національна музична академія України імені П. І. Чайковського Міністерства культури 
	України
	Д 26.005.01
	Леонтьєв Сергій Анатолійович, 17.00.03 «Музичне мистецтво»
	Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової Міністерства культури України
	Д 41.857.01
	Ван Мінцзе (громадянка КНР), 17.00.03 «Музичне мистецтво»
	Дроздова Олена Олегівна, 17.00.03 «Музичне мистецтво»
	ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ
	Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України
	Д 26.453.01
	Супріган Анастасія Олександрівна, 19.00.05 «Соціальна психологія; психологія 
	соціальної роботи»
	Д 26.453.02
	Компанович Маріанна Станіславівна, 19.00.04 «Медична психологія»
	СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ
	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
	Д 26.001.30
	Шелухін Володимир Анатолійович, 22.00.01 «Теорія та історія соціології»
	ПОЛІТИЧНІ НАУКИ
	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
	Д 26.001.41
	Мельник Віктор Мирославович, 23.00.01 «Теорія та історія політичної науки»
	ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА СПОРТ
	Національний університет фізичного виховання і спорту України
	Д 26.829.01
	Коваленко Яна Олегівна, 24.00.01 «Олімпійський і професійний спорт»
	Рашід Шерзад Афанді (громадянин Республіки Ірак), 24.00.01 «Олімпійський і професійний спорт»
	СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ
	Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського НАН України
	Д 26.165.01
	Корнійчук Костянтин Сергійович, 27.00.02 «Документознавство, архівознавство»
	Сокур Олена Леонідівна, 27.00.03 «Книгознавство, бібліотекознавство, 
	бібліографознавство»


Директор департаменту атестації 
кадрів вищої кваліфікації					        	Світлана Криштоф

















	

