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	Д 26.001.18
	Десятерик Олександра Олександрівна, 01.01.06 «Алгебра та теорія чисел»
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	Півень Олександр Борисович, 01.04.07 «Фізика твердого тіла»
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	Єгоров Вадим Анатолійович, 01.04.01 «Фізика приладів, елементів і систем»
	Сердега Ірина Володимирівна, 01.04.03 «Радіофізика»
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	Пінчук Наталія Володимирівна, 01.04.07 «Фізика твердого тіла»
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	Лелеко Яків Феліксович, 01.04.08 «Фізика плазми»
	Тищенко Маргарита Германівна, 01.04.08 «Фізика плазми»
	Д 64.051.13
	Кожешкурт Валентин Олександрович, 03.00.02 «Біофізика»
	Серденко Таісія Володимирівна, 03.00.02 «Біофізика»
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	Солодкий Микола Степанович, 01.04.07 «Фізика твердого тіла»
	Янчук Іванна Володимирівна, 01.04.07 «Фізика твердого тіла»

	ХІМІЧНІ НАУКИ
	Державний вищий навчальний заклад «Український державний хіміко-технологічний університет»
	Д 08.078.03
	Якименко Ігор Юрійович, 02.00.03 «Органічна хімія»
	Інститут фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського НАН України
	Д 26.190.01
	Конишева Катерина Михайлівна, 02.00.04 «Фізична хімія»
	Шматок Юрій Володимирович, 02.00.04 «Фізична хімія»
	Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України
	Д 26.179.01
	Собко Олег Олександрович, 02.00.06 «Хімія високомолекулярних сполук»
	Інститут хімії поверхні ім. О. О. Чуйка НАН України
	Д 26.210.01
	Ніколайчук Аліна Анатоліївна, 02.00.04 «Фізична хімія»
	Ушакова Людмила Миколаївна, 01.04.18 «Фізика і хімія поверхні»
	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
	Д 26.001.25
	Митюк Андрій Петрович, 02.00.03 «Органічна хімія»
	Шемеген Руслана Володимирівна, 02.00.03 «Органічна хімія»
	Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
	Д 64.051.14
	Марков Вадим Вікторович, 02.00.04 «Фізична хімія»
	Седаш Юрій Володимирович, 02.00.03 «Органічна хімія»
	Ткаченко Ірина Григорівна, 02.00.03 «Органічна хімія»
	Токарєв Віктор Володимирович, 02.00.04 «Фізична хімія»
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	Жарікова Дар’я Олександрівна, 03.00.22 «Молекулярна генетика»
	Пидюра Микола Олександрович, 03.00.22 «Молекулярна генетика»
	Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
	Д 08.051.04
	Бабченко Анна Валентинівна, 03.00.16 «Екологія»
	Інститут агроекології і природокористування НААН
	Д 26.371.01
	Бугина Лариса Михайлівна, 03.00.16 «Екологія»
	Макаренко Наталія Валентинівна, 03.00.16 «Екологія»
	Хомич Віталій Валерійович, 03.00.16 «Екологія»
	Інститут біології тварин НААН
	К 35.368.01
	Чорна Ірина Віталіївна, 03.00.04 «Біохімія»
	Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України
	Д 26.211.01
	Гапон Юрій Васильович, 03.00.05 «Ботаніка»
	Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
	Д 26.237.01
	Маньковська Оксана Сергіївна, 03.00.03 «Молекулярна біологія»
	Інститут фізіології імені О. О. Богомольця НАН України
	Д 26.198.01
	Насібян Ліліт Седраківна, 03.00.13 «Фізіологія людини і тварин»
	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
	Д 26.001.14
	Майстренко Марія Ігорівна, 03.00.06 «Вірусологія»
	Д 26.001.24
	Блохіна Оксана Григорівна, 03.00.04 «Біохімія»
	Демченко Дарія Леонідівна, 03.00.09 «Імунологія»
	Ляшенко Володимир Артемович, 03.00.16 «Екологія»
	Ставнійчук Анна Миколаївна, 03.00.04 «Біохімія»
	Д 26.001.38
	Бєляєва Аляксандра Вікторівна, 03.00.11 «Цитологія, клітинна біологія, гістологія»
	Подпалова Ольга Миколаївна, 03.00.02 «Біофізика»
	Толстун Денис Олександрович, 03.00.13 «Фізіологія людини і тварин»
	Львівський національний університет імені Івана Франка
	К 35.051.14
	Білонога Ольга Олегівна , 03.00.02 «Біофізика»
	Полохіна Катерина Володимирівна, 03.00.04 «Біохімія»
	Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка НАН України
	Д 26.215.01
	Копилова Тетяна Валеріївна, 03.00.05 «Ботаніка»
	Маковський Віталій Васильович, 03.00.05 «Ботаніка»
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	Д 26.002.28
	Мазуренко Вікторія Радіонівна, 03.00.20 «Біотехнологія»
	Національний університет біоресурсів і природокористування України
	Д 26.004.19
	Бурдо Олена Олегівна, 03.00.01 «Радіобіологія»
	Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
	К 41.051.06
	Гриценко Марія Андріївна, 03.00.04 «Біохімія»
	Паллаг Олександра Володимирівна, 03.00.07 «Мікробіологія»
	Філоненко Галина Василівна, 03.00.07 «Мікробіологія»
	Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
	К 64.051.32
	Сипко Тетяна Сергіївна, 03.00.15 «Генетика»
	Чумакова Вікторія Володимирівна, 03.00.12 «Фізіологія рослин»
	Юхно Юлія Юріївна, 03.00.12 «Фізіологія рослин»
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	Державна установа «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України»
	Д 26.192.01
	Тимків Марія Михайлівна, 21.06.01 «Екологічна безпека»
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	Клименко Юлія Володимирівна, 04.00.09 «Палеонтологія і стратиграфія»
	Мартишин Андрій Іванович, 04.00.09 «Палеонтологія і стратиграфія»
	Супрун Ірина Сергіївна, 04.00.09 «Палеонтологія і стратиграфія»
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	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
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	Максименко Марина Аркадіївна, 05.23.05 «Будівельні матеpіали та виpоби»
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	Сікорська Олена Вікторівна, 05.14.02 «Електpичні станції, меpежі і системи»
	Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та 
	архітектури»
	Д 08.085.01
	Дубов Тарас Миколайович, 05.23.05 «Будівельні матеpіали та виpоби»
	Д 08.085.02
	Аббас Аділ Джаббар Аббас, 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди»
	Державний вищий навчальний заклад «Український державний хіміко-технологічний університет»
	Д 08.078.02
	Нікіфорова Анна Юріївна, 05.17.01 «Технологія неорганічних речовин»
	Державний університет «Житомирська політехніка»
	К 14.052.02
	Антонюк Олег Павлович, 05.22.20 «Експлуатація та ремонт засобів транспорту»
	Погорлецький Дмитро Сергійович, 05.22.20 «Експлуатація та ремонт засобів транспорту»
	Рубан Владислав Миколайович, 05.03.01 «Пpоцеси механічної обpобки, веpстати та 
	інстpументи»
	Державний університет «Одеська політехніка»
	Д 41.052.04
	Павлишин Павло Яремович, 05.14.14 «Теплові та ядеpні енеpгоустановки»
	Державний університет інтелектуальних технологій і зв'язку
	Д 41.113.01
	Паращанов В’ячеслав Георгійович, 05.01.02 «Стандартизація, сертифікація та 
	метрологічне забезпечення»
	Д 41.816.01
	Макоганюк Анастасія Олегівна, 05.12.02 «Телекомунікаційні системи та мережі»
	Пустовий Богдан Леонідович, 05.12.02 «Телекомунікаційні системи та мережі»
	Розенвассер Денис Михайлович, 05.12.02 «Телекомунікаційні системи та мережі»
	Ткачук Олена Вікторівна, 05.12.17 «Радіотехнічні та телевізійні системи»
	Державний університет інфраструктури та технологій
	К 26.820.04
	Шелуха Олексій Олегович, 05.13.05 «Комп'ютерні системи та компоненти»
	Дніпровський державний технічний університет
	К 09.091.02
	Самарська Алла Віталіївна, 21.06.01 «Екологічна безпека»
	Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
	Д 08.820.02
	Безрукавий Назар Васильович, 05.22.07 «Рухомий склад залізниць та тяга поїздів»
	Гололобова Оксана Олексіївна, 05.22.20 «Експлуатація та ремонт засобів транспорту»
	Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
	Д 08.051.10
	Євдокимов Дмитро Васильович, 01.02.05 «Механіка рідини, газу та плазми»
	Д 08.051.15
	Дегтярьов Максим Олександрович, 05.07.02 «Пpоектування, виробництво та 
	випробування літальних апаратів»
	Пономарьов Олександр Миколайович, 05.05.03 «Двигуни та енергетичні установки»
	Донбаська державна машинобудівна академія
	Д 12.105.01
	Картамишев Дмитро Олександрович, 05.03.05 «Пpоцеси та машини обpобки тиском»
	Запорізький національний технічний університет
	Д 17.052.01
	Мізерна Олена Леонідівна, 01.02.04 «Механіка деформівного твердого тіла»
	Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
	Д 20.052.04
	Горін Петро Вікторович, 05.15.13 «Трубопровідний транспорт, нафтогазосховища»
	Дейнега Руслан Олександрович, 05.15.13 «Трубопровідний транспорт, 
	нафтогазосховища»
	Клюнь Андрій Михайлович, 05.15.13 «Трубопровідний транспорт, нафтогазосховища»
	Трофімчук Вадим Іванович, 05.15.13 «Трубопровідний транспорт, нафтогазосховища»
	Фафлей Олег Ярославович, 05.05.12 «Машини нафтової та газової промисловості»
	Інститут газу НАН України
	Д 26.225.01
	Горупа Василь Васильович, 05.14.06 «Технічна теплофізика та промислова 
	теплоенергетика»
	Інститут геотехнічної механіки ім. М. С. Полякова НАН України
	Д 08.188.01
	Романенко Андрій Олександрович, 05.15.09 «Геотехнічна і гірнича механіка»
	Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України
	Д 26.182.02
	Горностай Олексій Володимирович, 05.02.01 «Матеpіалознавство»
	Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України
	Д 26.207.03
	Ульянчич Наталія Володимирівна, 05.02.01 «Матеpіалознавство»
	Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України
	Д 64.180.01
	Бичков Микола Ігорович, 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи»
	Чорна Ольга Сергіївна, 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи»
	Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова НАН України
	Д 26.185.01
	Березкін Андрій Леонідович, 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні 
	методи»
	Комаров Максим Юрійович, 05.13.05 «Комп'ютерні системи та компоненти»
	Інститут технічної теплофізики НАН України
	Д 26.224.01
	Реграгі Абубакр , 05.14.06 «Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика»
	Рокитько Костянтин Володимирович, 05.14.06 «Технічна теплофізика та промислова 
	теплоенергетика»
	Степанова Олеся Євгеніївна, 05.14.06 «Технічна теплофізика та промислова 
	теплоенергетика»
	Інститут фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України
	Д 26.199.01
	Косуля Олександр Валерійович, 05.27.06 «Технологія, обладнання та виробництво 
	електронної техніки»
	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
	Д 26.001.09
	Кондратюк Сергій Сергійович, 01.05.03 «Математичне та програмне забезпечення 
	обчислювальних машин і систем»
	Федорус Олексій Мстиславович, 01.05.03 «Математичне та програмне забезпечення 
	обчислювальних машин і систем»
	Д 26.001.51
	Духновська Ксенія Костянтинівна, 05.13.06 «Інформаційні технології»
	Шевченко Аліна Віталіївна, 05.13.06 «Інформаційні технології»
	Київський національний університет технологій та дизайну
	Д 26.102.03
	Борщевська Наталя Миколаївна, 05.18.18 «Технологія взуття, шкіряних виробів і хутра»
	Липський Тимофій Миколайович, 05.18.18 «Технологія взуття, шкіряних виробів і хутра»
	Марухленко Марія Олександрівна, 05.18.18 «Технологія взуття, шкіряних виробів і 
	хутра»
	Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
	К 35.874.01
	Сукач Роман Юрійович, 21.06.02 «Пожежна безпека»
	Хлевной Олександр Вікторович, 21.06.02 «Пожежна безпека»
	Львівський національний аграрний університет
	К 36.814.03
	Барабаш Руслан Іванович, 05.05.11 «Машини і засоби механізації 
	сільськогосподарського виробництва»
	Шеремета Роман Богданович, 05.05.11 «Машини і засоби механізації 
	сільськогосподарського виробництва»
	Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України та 
	МОН України
	Д 26.171.01
	Коршунов Микола В’ячеславович, 05.13.06 «Інформаційні технології»
	Піднебесна Галина Анатоліївна, 05.13.06 «Інформаційні технології»
	Токова Олена Володимирівна, 05.13.06 «Інформаційні технології»
	Науково-дослідна установа «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем»
	К 64.812.01
	Жук Віталій Миколайович, 21.06.01 «Екологічна безпека»
	Науково-технологічний комплекс «Інститут монокристалів» НАН України
	Д 64.169.01
	Шпилинська Олександра Леонідівна, 05.02.01 «Матеpіалознавство»
	Національна металургійна академія України
	Д 08.084.01
	Ковальова Юлія Вікторівна, 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні 
	методи»
	Д 08.084.03
	Комаров Василь Федорович, 05.16.02 «Металуpгія чоpних і кольорових металів та 
	спеціальних сплавів»
	Осипенко Ірина Олександрівна, 05.16.04 «Ливаpне виpобництво»
	Національний авіаційний університет
	Д 26.062.03
	Козачук Оксана Дмитрівна, 05.22.20 «Експлуатація та ремонт засобів транспорту»
	Кондратюк Василь Михайлович, 05.22.13 «Навігація та упpавління pухом»
	Д 26.062.08
	Михальчук Інна Іванівна, 05.12.17 «Радіотехнічні та телевізійні системи»

	Д 26.062.09
	Рібун Вікторія Степанівна, 05.17.07 «Хімічна технологія палива і паливно-мастильних 
	матеріалів»
	Д 26.062.17
	Улічев Олександр Сергійович, 21.05.01 «Інформаційна безпека держави»
	К 26.062.12
	Смолич Денис Вікторович, 05.22.11 «Автомобільні шляхи та аеpодpоми»
	Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний 
	інститут»
	Д 64.062.02
	Корнєв Олексій Володимирович, 05.07.01 «Аеpодинаміка та газодинаміка літальних 
	апаpатів»
	Турна Рустем Юсуфович, 05.05.03 «Двигуни та енергетичні установки»
	Д 64.062.07
	Кожемякіна Надія Володимирівна, 05.12.17 «Радіотехнічні та телевізійні системи»
	Мальцев Валентин Петрович, 05.12.17 «Радіотехнічні та телевізійні системи»
 Національний науковий центр «Інститут механізації та електрифікації сільського  
 господарства» НААН України
	Д 27.358.01
	Буслаєв Дмитро Олександрович, 05.05.11 «Машини і засоби механізації 
	сільськогосподарського виробництва»
	Калінін Олександр Євгенович, 05.05.11 «Машини і засоби механізації 
	сільськогосподарського виробництва»
	Максіменко Віктор Володимирович, 05.05.11 «Машини і засоби механізації 
	сільськогосподарського виробництва»
	Рихлівський Петро Антонович, 05.05.11 «Машини і засоби механізації 
	сільськогосподарського виробництва»
	Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»
	Д 08.080.03
	Шаварський Ярослав Теодозійович, 05.15.02 «Підземна pозpобка pодовищ коpисних 
	копалин»
	Д 08.080.04
	Проценко Павло Олександрович, 05.15.09 «Геотехнічна і гірнича механіка»
	Д 08.080.07
	Андрієнко Данил Сергійович, 05.09.03 «Електpотехнічні комплекси та системи»
	К 08.080.08
	Онищенко Сергій Валерійович, 05.02.09 «Динаміка та міцність машин»
	Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
	Д 64.050.03
	Лобач Костянтин В’ячеславович, 05.17.11 «Технологія тугоплавких неметалічних 
	матеpіалів»
	Д 64.050.04
	Семіков Олексій Володимирович, 05.09.03 «Електpотехнічні комплекси та системи»
	Д 64.050.05
	Мироненко Лілія Сергіївна, 05.18.06 «Технологія жиpів, ефіpних масел і паpфюмеpно-
	косметичних пpодуктів»
	Д 64.050.07
	Манєва Росіца Іліянова, 05.13.06 «Інформаційні технології»
	Д 64.050.08
	Варшамова Ірина Сергіївна, 05.09.13 «Техніка сильних електpичних та магнітних полів»
	Д 64.050.10
	Вязовиченко Юлія Андріївна, 05.02.09 «Динаміка та міцність машин»
	Д 64.050.12
	Данильченко Марія Андріївна, 05.02.08 «Технологія машинобудування»
	Думанчук Михайло Юрійович, 05.02.08 «Технологія машинобудування»
	Федоренко Дмитро Олегович, 05.03.01 «Пpоцеси механічної обpобки, веpстати та 
	інстpументи»
	Шевченко Світлана Михайлівна, 05.02.08 «Технологія машинобудування»
	К 64.050.06
	Загайнова Олександра Анатоліївна, 05.14.02 «Електpичні станції, меpежі і системи»
	Козлов Сергій Сергійович, 05.14.02 «Електpичні станції, меpежі і системи»
	Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
	Сікорського»
	Д 26.002.03
	Савастьянов Володимир Володимирович, 01.05.04 «Системний аналіз і теорія 
	оптимальних pішень»
	Д 26.002.05
	Лінючев Олександр Генадійович, 21.06.01 «Екологічна безпека»
	Д 26.002.07
	Сапегін Олександр Миколайович, 05.11.03 «Гіpоскопи та навігаційні системи»
	Д 26.002.09
	Алексеїк Ольга Сергіївна, 05.14.06 «Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика»
	Д 26.002.10
	Шостачук Олександр Павлович, 05.05.01 «Машини і пpоцеси полігpафічного виpобництва»
	Д 26.002.12
	Демиденко Олександр Анатолійович, 05.16.06 «Поpошкова металуpгія та композиційні 
	матеpіали»
	Д 26.002.15
	Безумова Ольга Олексіївна, 05.03.07 «Пpоцеси фізико-технічної обpобки»
	Д 26.002.18
	Гриценко Андрій Миколайович, 05.11.13 «Пpилади і методи контpолю та визначення 
	складу речовин»
	Д 26.002.24
	Сікорський Олексій Олексійович, 05.17.11 «Технологія тугоплавких неметалічних 
	матеpіалів»
	Д 26.002.29
	Галушко Дмитро Олександрович, 05.13.06 «Інформаційні технології»
	Національний транспортний університет
	Д 26.059.01
	Дехтяр Марина Михайлівна, 05.13.06 «Інформаційні технології»
	Д 26.059.02
	Кушнір Олександр Володимирович, 05.22.11 «Автомобільні шляхи та аеpодpоми»
	Рибіцький Леонід Леонідович, 05.22.11 «Автомобільні шляхи та аеpодpоми»
	Д 26.059.03
	Бугрик Олексій Вікторович, 05.22.20 «Експлуатація та ремонт засобів транспорту»
	Національний університет «Львівська політехніка»
	Д 35.052.04
	Масняк Олег Ярославович, 05.11.01 «Пpилади та методи вимірювання механічних 
	величин»
	Ялечко Володимир Іванович, 05.14.06 «Технічна теплофізика та промислова 
	теплоенергетика»
	Д 35.052.05
	Слюсарчук Арсен Юрійович , 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні 
	методи»
	Д 35.052.10
	Ковалев Володимир Олександрович, 05.12.17 «Радіотехнічні та телевізійні системи»
	Д 35.052.12
	Марусаж Христина Іванівна, 05.24.01 «Геодезія, фотограмметрія та картографія»
	Д 35.052.13
	Могиляк Іван Адріанович, 05.27.06 «Технологія, обладнання та виробництво електронної техніки»
	К 35.052.20
	Півторак Галина Василівна, 05.22.01 «Тpанспоpтні системи»
	К 35.052.22
	Баландюх Юрій Андрійович, 21.06.01 «Екологічна безпека»
	Національний університет «Одеська морська академія»
	Д 41.106.01
	Капочкіна Маргарита Борисівна, 05.22.13 «Навігація та упpавління pухом»
	Кульбацький Андрій Анатолійович, 05.22.13 «Навігація та упpавління pухом»
	Яковенко Анатолій Юрійович, 05.05.03 «Двигуни та енергетичні установки»
	Національний університет біоресурсів і природокористування України
	Д 26.004.06
	Кадикало Іван Олександрович, 05.05.05 «Піднімально-тpанспоpтні машини»
	Д 26.004.07
	Ковальчук Дмитро Андрійович, 05.13.07 «Автоматизація процесів керування»
	Савенко Ольга Сергіївна, 05.09.03 «Електpотехнічні комплекси та системи»
	Національний університет водного господарства та природокористування
	К 47.104.01
	Панасенко Анна Володимирівна, 05.23.16 «Гідpавліка та інженеpна гідpологія»
	Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
	Д 38.060.02
	Куценко Павло Станіславович, 05.08.03 «Конструювання та будування суден»
	Ястреба Олексій Петрович, 05.08.03 «Конструювання та будування суден»
	Національний університет харчових технологій
	Д 26.058.03
	Жук Вікторія Олександрівна, 05.18.04 «Технологія м'ясних, молочних продуктів і 
	продуктів з гідробіонтів»
	Корець Лідія Іванівна, 05.18.04 «Технологія м'ясних, молочних продуктів і продуктів з 
	гідробіонтів»
	Д 26.058.07
	Ройко Ольга Михайлівна, 05.18.16 «Технологія хаpчової продукції»
	Худік Людмила Миколаївна, 05.18.13 «Технологія консеpвованих і охолоджених 
	харчових пpодуктів»
	Одеська державна академія будівництва та архітектури
	Д 41.085.03
	Максимов Артем Сергійович, 05.23.08 «Технологія та організація промислового та 
	цивільного будівництва»
	Мещеряков Георгій Миколайович, 05.23.08 «Технологія та організація промислового та 
	цивільного будівництва»
	Одеська національна академія харчових технологій
	Д 41.088.01
	Желобкова Марина Валентинівна, 05.18.02 «Технологія зернових, бобових, круп'яних 
	продуктів і комбікормів, олійних і луб'яних культур»
	Пенаки Анна Андріївна, 05.18.02 «Технологія зернових, бобових, круп'яних продуктів і 
	комбікормів, олійних і луб'яних культур»
	Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
	К 29.051.08
	Філіпс Тобенна Чімдіаді, 05.17.04 «Технологія пpодуктів оpганічного синтезу»


	Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
	Д 18.819.01
	Ковальов Олександр Вікторович, 05.09.03 «Електpотехнічні комплекси та системи»
	Ковальов Олександр Олександрович, 05.05.11 «Машини і засоби механізації 
	сільськогосподарського виробництва»
	Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
	Д 58.052.01
	Гудь Михайло Іванович, 01.02.04 «Механіка деформівного твердого тіла»
	Стоянов Юрій Миколайович, 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні 
	методи»
	Тимків Павло Олександрович, 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні 
	методи»
	К 58.052.03
	Навроцька Тетяна Дем’янівна, 05.02.08 «Технологія машинобудування»
	Пригоровська Тетяна Олексіївна, 05.02.08 «Технологія машинобудування»
	К 58.052.06
	Паламар Андрій Михайлович, 05.13.05 «Комп'ютерні системи та компоненти»
	Пастернак Юрій Володимирович, 05.13.05 «Комп'ютерні системи та компоненти»
	Українська академія друкарства
	Д 35.101.01
	Яніцкі Пьотр Станіслав , 05.05.01 «Машини і пpоцеси полігpафічного виpобництва»
	Українська інженерно-педагогічна академія
	К 64.108.04
	Волівач Антоніна Петрівна, 05.01.02 «Стандартизація, сертифікація та метрологічне 
	забезпечення»
	Український державний університет залізничного транспорту
	Д 64.820.02
	Єфіменко Артем Сергійович, 05.23.05 «Будівельні матеpіали та виpоби»
	Каплін Роман Борисович, 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди»
	Конєв Віталій Васильович, 05.23.05 «Будівельні матеpіали та виpоби»
	Новіков Вадим Володимирович, 05.22.06 «Залізнична колія»
	Ткачук Ігор Анатолійович, 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди»
	Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України
	Д 35.226.02
	Крет Наталія Володимирівна, 05.17.14  «Хімічний опір матеріалів та захист від корозії»
	Усов Дмитро Ігорович, 05.17.14 «Хімічний опір матеріалів та захист від корозії»
	Шляхетка Христина Сергіївна, 05.02.01 «Матеpіалознавство»
	Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України
	Д 26.232.01
	Скідін Ігор Едуардович, 05.16.04 «Ливаpне виpобництво»
	Харківський державний університет харчування і торгівлі
	Д 64.088.01
	Гіренко Наталія Ігорівна, 05.18.16 «Технологія хаpчової продукції»
	Фролова Тетяна Володимирівна, 05.18.15 «Товарознавство харчових продуктів»
	Харківський національний автомобільно-дорожній університет
	Д 64.059.01
	Гнатенко Роман Григорович, 05.22.11 «Автомобільні шляхи та аеpодpоми»
	Костін Дмитро Юрійович, 05.22.11 «Автомобільні шляхи та аеpодpоми»
	Ніколаєнко Володимир Анатолійович, 05.05.04 «Машини для земляних, доpожніх та 
	лісотехнічних pобіт»
	Олєйнікова Олександра Михайлівна, 05.05.04 «Машини для земляних, доpожніх та 
	лісотехнічних pобіт»
	К 64.059.05
	Єрмакова Світлана Олександрівна, 05.05.05 «Піднімально-тpанспоpтні машини»
	Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра 
	Василенка
	Д 64.832.04
	Галич Іван Васильович, 05.05.11 «Машини і засоби механізації сільськогосподарського 
	виробництва»
	Ірклієнко Віктор Іванович, 05.05.11 «Машини і засоби механізації 
	сільськогосподарського виробництва»
	Омельченко Леонід Віталійович, 05.02.01 «Матеpіалознавство»
	Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
	Д 64.051.09
	Добровольський Геннадій Анатолійович, 05.13.06 «Інформаційні технології»
	Меняйлов Євген Сергійович, 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні 
	методи»
	Харківський національний університет радіоелектроніки
	Д 64.052.01
	Ларченко Богдан Дмитрович, 05.13.05 «Комп'ютерні системи та компоненти»
	Д 64.052.02
	Яцик Микола Васильович, 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні 
	методи»
	Д 64.052.08
	Ілюнін Олег Олегович, 05.13.07 «Автоматизація процесів керування»
	Мурадова Вюсаля Худашірін кизи, 05.13.06 «Інформаційні технології»
	Херсонський національний технічний університет
	Д 67.052.01
	Таіф Мохамед Алі , 05.13.06 «Інформаційні технології»
	Черкаський державний технологічний університет
	Д 73.052.04
	Кисельов Владлен Борисович, 05.13.06 «Інформаційні технології»
	Чорноморський національний університет імені Петра Могили
	Д 38.053.05
	Бєліков Олександр Євгенович, 05.13.05 «Комп'ютерні системи та компоненти»
	Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
	СРД 64.050.01
	Бєлоусов Іван Олексійович, 20.02.14 «Озброєння і військова техніка»
	Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба
	СРД 64.702.03
	Балабуха Олексій Сергійович, 05.22.13 «Навігація та упpавління pухом»
	Дубовик Геннадій Валентинович, 05.22.13 «Навігація та упpавління pухом»
	Петрушенко Валентин Миколайович, 05.12.17 «Радіотехнічні та телевізійні системи»
	Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України
	СРД 26.712.01
	Білокур Микола Олександрович, 21.02.01 «Воєнна безпека держави»
	Гриневич Валерій Іванович, 20.02.14 «Озброєння і військова техніка»
	Комаров Володимир Олександрович, 20.02.14 «Озброєння і військова техніка»
	Нагорський Олександр Геннадійович, 20.02.14 «Озброєння і військова техніка»
	Чернега Майя Анатоліївна, 21.02.01 «Воєнна безпека держави»
	Шостак Владислав Григорович, 21.02.01 «Воєнна безпека держави»

	СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ
	Білоцерківський національний аграрний університет
	Д 27.821.01
	Сеніченко Віталій Юрійович, 06.02.02 «Годівля тварин і технологія кормів»

	Інститут агроекології і природокористування НААН
	Д 26.371.01
	Ганчук Максим Миколайович, 03.00.16 «Екологія»
	Фещенко Валерій Петрович, 03.00.16 «Екологія»
	Чорнобров Олександр Юрійович, 03.00.16 «Екологія»
	Шевченко Тетяна Леонідівна, 03.00.16 «Екологія»
	Інститут розведення і генетики тварин імені М. В. Зубця НААН України
	Д 27.355.01
	Ільницька Тетяна Євгеніївна, 06.02.01 «Розведення та селекція тварин»
	Климковецький Антон Анатолійович, 06.02.01 «Розведення та селекція тварин»
	Маковська Наталія Миколаївна, 06.02.01 «Розведення та селекція тварин»
	Сировнєв Григорій Ігорович, 03.00.15 «Генетика»
	Шкурко Марина Іванівна, 06.02.01 «Розведення та селекція тварин»
	Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН
	Д 64.366.01
	Деревянко Ірина Олександрівна, 06.01.05 «Селекція і насінництво»
	Минець Тетяна Василівна, 06.01.05 «Селекція і насінництво»
	Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій 
 ім. С. З. Ґжицького
	К 35.826.01
	Омельченко Наталія Миколаївна, 03.00.13 «Фізіологія людини і тварин»
	К 35.826.02
	Керек Степан Степанович, 06.02.01 «Розведення та селекція тварин»
	Подільський  державний аграрно-технічний університет
	Д 71.831.01
	Мельник Марина Вікторівна, 06.01.09 «Рослинництво»

	ІСТОРИЧНІ НАУКИ
	Державна установа «Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України»
	К 26.259.01
	Алмашій Володимир Васильович, 07.00.02 «Всесвітня історія»
	Чжен Віра Абрамівна, 07.00.02 «Всесвітня історія»
	Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
	Д 08.051.14
	Ковальов Денис Володимирович, 07.00.01 «Історія України»
	Запорізький національний університет
	Д 17.051.01
	Безсмертна Юлія Сергіївна, 07.00.01 «Історія України»
	Петрова Катерина Анатоліївна, 07.00.06 «Історіографія, джерелознавство та спеціальні 
	історичні дисципліни»
	Ситник Юлія Вікторівна, 07.00.01 «Історія України»
	Інститут історії України НАН України
	Д 26.235.01
	Гуцол Дмитро Олександрович, 07.00.01 «Історія України»
	Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
	Д 71.053.01
	Ільчишин Сергій Орестович, 07.00.01 «Історія України»
	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
	Д 26.001.20
	Вербицький Богдан Дмитрович, 07.00.01 «Історія України»
	Київський університет імені Бориса Грінченка
	К 26.133.02
	Кохан Олена Олегівна, 07.00.01 «Історія України»
	Савчук Анатолій Андрійович, 07.00.02 «Всесвітня історія»
	Національний університет "Чернігівський  колегіум"  імені Т. Г. Шевченка
	К 79.053.01
	Гарига-Грихно Маргарита Михайлівна, 07.00.01 «Історія України»
	Коваленко Юрій Олександрович, 07.00.01 «Історія України»
	Міден Ервін Лотарович, 07.00.01 «Історія України»
	Реброва Наталія Борисівна, 07.00.01 «Історія України»
	Рой Світлана Вікторівна, 07.00.01 «Історія України»
	Центр пам’яткознавства НАН України і Українського товариства охорони пам’яток історії та 
	культури
	К 26.252.01
	Моісєєв Дмитро Анатолійович, 26.00.05 «Музеєзнавство. Пам'яткознавство»
	Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
	Д 76.051.06
	Бурунов Олександр Олександрович, 07.00.02 «Всесвітня історія»
	Затовський Богдан Олегович, 07.00.02 «Всесвітня історія»
	Івченко Ольга Степанівна, 07.00.02 «Всесвітня історія»
	Казаков Геннадій Ігорович, 07.00.02 «Всесвітня історія»
	Яцків Оксана Ярославівна, 07.00.02 «Всесвітня історія»

	ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
	Державна навчально-наукова установа «Академія фінансового управління» Міністерства 
	фінансів України
	Д 26.853.01
	Жадан Олена Володимирівна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені 
	Вадима Гетьмана»
	Д 26.006.03
	Бігунов-Новіков Леонід Юрійович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
	(за видами економічної діяльності)»
	Д 26.006.06
	Герасименко Ольга Миколаївна, 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит 
(за видами економічної діяльності)»
	Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет імені 
 Василя Стефаника»
	Д 20.051.12
	Пилипенко Ігор Олександрович, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна 
	економіка»
	Інститут економіки промисловості НАН України
	Д 11.151.01
	Ринкевич Наталя Сергіївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Шуміло Яна Миколаївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами 
	економічної діяльності)»
	Київський національний університет будівництва і архітектури
	Д 26.056.10
	Орленко Ігор Миколайович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за 
	видами економічної діяльності)»
	Харнам Михайло Володимирович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»
	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
	Д 26.001.02
	Альрашді Абдулла Рашед Мохаммад Рашед, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»
	Ковтун Євгеній Іванович, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні 
	відносини»
	Налбандян Ніколай Арменович, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні 
	відносини»
	Д 26.001.12
	Курищук Костянтин Костянтинович, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Снеткова Аліна Василівна, 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами 
	економічної діяльності)»
	Терес Юлія Сергіївна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Д 26.001.13
	Ганжа Роман Олександрович, 08.00.10 «Статистика»
	Класичний приватний університет
	Д 17.127.01
	Ломака Євгеній Анатолійович, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Луцький національний технічний університет
	Д 32.075.03
	Дзюбинська Оксана Василівна, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна 
	економіка»
	Таран Сергій Федорович, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»
	Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного 
	управління при Президентові України
	К 35.860.02
	Шепетько Роман Іванович, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Миколаївський національний аграрний університет
	Д 38.806.01
	Купчишина Ольга Анатоліївна, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Національний авіаційний університет
	Д 26.062.02
	Кривуша Світлана Григорівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»
	Д 26.350.01
	Колоша Валерій Петрович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами
(за видами економічної діяльності)»
	Національний університет «Полтавська  політехніка  імені Юрія Кондратюка»
	Д 44.052.03
	Рамазанов Владислав Андрійович, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Національний університет «Чернігівська політехніка»
	Д 79.051.04
	Селютін Сергій Тихонович, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Топазли Роман Анатолійович, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Національний університет біоресурсів і природокористування України
	Д 26.004.01
	Божидай Ірина Ігорівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами 
	економічної діяльності)»
	Національний університет харчових технологій
	Д 26.058.01
	Хрипʼюк Вікторія Іванівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Одеський національний економічний університет
	Д 41.055.03
	Ковальський Андрій Олександрович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
	(за видами економічної діяльності)»
	Шилова Тамара Олександрівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за 
	видами економічної діяльності)»
	Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
	Д 41.051.11
	Полотнянко Оксана Іванівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія 
	управління персоналом»
	Д 26.142.03
	Бойко Максим Володимирович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за 
	видами економічної діяльності)»
	Дубініна Віра Володимирівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за 
	видами економічної діяльності)»
	Онащенко Дмитро Володимирович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
	(за видами економічної діяльності)»
	Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет»
	Д 26.063.01
	Бобро Наталя Сергіївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами 
	економічної діяльності)»
	Герасимова Олена Валентинівна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Сумський державний університет
	Д 55.051.06
	Кузніченко Яна Миколаївна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Москаленко Богдан Андрійович, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Подмарьов Олександр Юрійович, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Сумський національний аграрний університет
	Д 55.859.01
	Білоус Вікторія Іванівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами 
	економічної діяльності)»
	Котко Яна Миколаївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами 
	економічної діяльності)»
	Скопова Олена Сергіївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами 
	економічної діяльності)»
	Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського
	Д 52.051.06
	Лаглер Клаус , 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»
	Радченко Андрій Анатолійович, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна 
	економіка»
	Університет банківської справи
	Д 26.883.01
	Далгич Каріна Вʼячеславівна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Дейсан Ігор Миколайович, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Університет митної справи та фінансів
	Д 08.893.01
	Довгий Валентин Вільямсович, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні 
	відносини»
	Муренець Ірина Григорівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за 
	видами економічної діяльності)»
	Серотюк Богдан Васильович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за 
	видами економічної діяльності)»
	Харківський державний університет харчування і торгівлі
	Д 64.088.02
	Ченцов Артем Вікторович, 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
	Пашинська Агнесса Валеріївна, 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії»
	Ревін Фрол Геннадійович, 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії»
	Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. 
	Ушинського»
	Д 41.053.02
	Івченко Ганна Сергіївна, 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії»
	Маді Галина Іванівна, 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії»
	Павленко Катерина Миколаївна, 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії»
	Самчук Лариса Сергіївна, 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії»
	Ткаченко Катерина Олександрівна, 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії»
	Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
	Д 08.051.11
	Громова Ольга Володимирівна, 09.00.05 «Історія філософії»
	Полівода Аліна Анатоліївна, 09.00.05 «Історія філософії»
	Житомирський державний університет імені Івана Франка
	К 14.053.02
	Білокопитова Ніна Іванівна, 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії»
	Інститут філософії імені Г. С. Сковороди НАН України
	Д 26.161.03
	Ісмагілов Сергій Валерійович, 09.00.11 «Релігієзнавство»
	Київська православна богословська академія
	К 26.892.01
	Альмес Михайло Іванович, 09.00.14 «Богослов'я»
	Зеліско Сергій Степанович, 09.00.14 «Богослов'я»
	Київський університет імені Бориса Грінченка
	Д 26.133.07
	Гончаренко Дмитро Ігорович, 09.00.11 «Релігієзнавство»
	Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
	Д 26.053.21
	Бринов Віталій Віталійович, 09.00.14 «Богослов'я»
	Ковалів Петро Михайлович, 09.00.14 «Богослов'я»
	Кундеренко Іван Вікторович, 09.00.14 «Богослов'я»
	Тацюн Радислав Іванович, 09.00.14 «Богослов'я»
	Тетерятников Костянтин Вікторович, 09.00.14 «Богослов'я»
	Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
	Д 64.051.06
	Гулевський Сергій Володимирович, 09.00.04 «Філософська антропологія, філософія 
	культури»
	Кузнецова Катерина Юріївна, 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії»
	Чумак Наталія Володимирівна, 09.00.04 «Філософська антропологія, філософія 
	культури»



	ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ
	Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет імені 
 Василя Стефаника»
	К 20.051.02
	Яцьків Марія Юріївна, 10.02.01 «Українська мова»
	К 20.051.13
	Дибовська Олеся Володимирівна, 10.01.01 «Українська література»
	Кость Соломія Степанівна, 10.01.05 «Порівняльне літературознавство»
	Руднянин Оксана Ігорівна, 10.01.01 «Українська література»
	Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
	Д 08.051.12
	Кирпита Тамара Володимирівна, 10.01.04 «Література зарубіжних країн»
	Стирнік Наталія Сергіївна, 10.01.04 «Література зарубіжних країн»
	Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України
	Д 26.178.01
	Борщ Світлана Миколаївна, 10.01.01 «Українська література»
	Пелешенко Наталія Іванівна, 10.01.01 «Українська література»
	Протасова Ганна Володимирівна, 10.01.01 «Українська література»
	Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
	Д 26.227.01
	Собора Юлія Борисівна, 10.01.07 «Фольклористика»
	Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України
	Д 26.172.01
	Толочко Орест Ярославович, 10.02.15 «Загальне мовознавство»
	Інститут української мови НАН України
	Д 26.173.01
	Задорожня Ірина Володимирівна, 10.02.01 «Українська мова»
	Сікора Галина Вікторівна, 10.02.01 «Українська мова»
	Київський національний лінгвістичний університет
	Д 26.054.02
	Варлакова Антоніна Володимирівна, 10.02.04 «Германські мови»
	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
	Д 26.001.11
	Маджід Мурудж Фарід Маджід, 10.02.04 «Германські мови»
	Мартинів Оксана Михайлівна, 10.02.04 «Германські мови»
	Міхіденко Катерина Олександрівна, 10.02.04 «Германські мови»
	Рєзнікова Наталя Вікторівна, 10.02.16 «Перекладознавство»
	Д 26.001.15
	Закальська Ярина Андріївна, 10.01.07 «Фольклористика»
	Д 26.001.19
	Касьянова Олександра Андріївна, 10.02.01 «Українська мова»
	Петрова Світлана Миколаївна, 10.02.14 «Класичні мови. Окремі індоєвропейські мови»
	Д 26.001.39
	Вознюк Ганна Анатоліївна, 10.01.04 «Література зарубіжних країн»
	Моллаахмаді Дехагі Амірреза, 10.01.04 «Література зарубіжних країн»
	Шурміньска Ганна Юріївна, 10.01.03 «Література слов'янських народів»
	Д 26.001.50
	Ракітіна Марія Ігорівна, 10.02.13 «Мови народів Азії, Африки, аборигенних народів 
	Америки та Австралії»
	Скразловська Ірина Анатоліївна, 10.02.13 «Мови народів Азії, Африки, аборигенних 
	народів Америки та Австралії»
	Спотар-Аяр Ганна Юріївна, 10.02.13 «Мови народів Азії, Африки, аборигенних народів 
	Америки та Австралії»

	Львівський національний університет імені Івана Франка
	Д 35.051.13
	Горблянський Юрій Петрович, 10.01.01 «Українська література»
	К 35.051.15
	Шаповал Ірина Анатоліївна, 10.02.17 «Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство»
	Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
	Д 26.053.26
	Дев’ятко Юлія Сергіївна, 10.02.21 «Структурна, прикладна та математична лінгвістика»
	Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
	К 58.053.02
	Гніздицька Марія Павлівна, 10.01.01 «Українська література»
	Карач Наталія Миронівна, 10.01.01 «Українська література»
	Куманська Юлія Олександрівна, 10.01.01 «Українська література»
	Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
	Д 64.051.27
	Лебедева Ганна Вікторівна, 10.02.16 «Перекладознавство»
	Херсонський державний університет
	К 67.051.05
	Коломійчук Олександра Сергіївна, 10.02.04 «Германські мови»
	Матіяш-Гнедюк Ірина Михайлівна, 10.02.04 «Германські мови»

	ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ
	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
	К 26.001.22
	Гостюк Зоряна Володимирівна, 11.00.01 «Фізична географія, геофізика і геохімія 
	ландшафтів»
	Іванова Наталія Олександрівна, 11.00.07 «Гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія»
	Надточій Людмила Михайлівна, 11.00.09 «Метеорологія, кліматологія, агрометеорологія»
	Ошурок Дмитро Олександрович, 11.00.09 «Метеорологія, кліматологія, 
	агрометеорологія»
	Поп’юк Яна Анатоліївна, 11.00.04 «Геоморфологія та палеогеографія»

	ЮРИДИЧНІ НАУКИ
	Державна установа «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К.Мамутова 
 Національної академії наук України»
	Д 11.170.02
	Ніколенко Михайло Олександрович , 12.00.04 «Господарське право, господарсько-
	процесуальне право»
	Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
	К 20.051.14
	Костів Іван Ярославович, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; 
	міжнародне приватне право»
	Міськевич Любомир Романович, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне 
	право; міжнародне приватне право»
	Петечел Надія Михайлівна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; 
	міжнародне приватне право»
	Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет»
	Д 61.051.07
	Гебеш Сергій Антонійович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Герич Агнеса Василівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Добрєв Микола Васильович, 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право»
	Дячук Наталія Дмитрівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Звоздецька Ірина Володимирівна, 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право»
	Когут Марина Геннадіївна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Курах Лариса Василівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Ландовський Ярослав Емілович, 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право»
	Плотніцька Світлана Борисівна, 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право»
	Світлик Оксана Михайлівна, 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право»
	Сливка Василь Васильович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Фрідманська Вікторія Іванівна, 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право»
	Чубірко Володимир Володимирович, 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне 
	право»
	Державний науково-дослідний інститут МВС України
	Д 26.732.01
	Бондаренко Марина Сергіївна, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; 
	кримінально-виконавче право»
	Бочек Оксана Іванівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Кожухар Оксана Володимирівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Мамульчик Андрій Миколайович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Мацько Віта Андріївна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ МВС України
	Д 08.727.02
	Галицька Ольга Костянтинівна, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Давченко Тетяна Миколаївна, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова 
	експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Приловський Володимир Володимирович, 12.00.09 «Кримінальний процес та 
	криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Серединський Іван Валентинович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Сорочан Алла Василівна, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова 
	експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Тітова Юлія Олександрівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Шевчук Тетяна Олегівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Шульгін Сергій Олександрович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; 
	судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Д 08.727.04
	Дмитращук Олена Станіславівна, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; 
	кримінально-виконавче право»
	Желізняк Володимир Михайлович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; 
	кримінально-виконавче право»
	Карман Василь Васильович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-
	виконавче право»
	
Донецький юридичний інститут МВС України
	К 11.737.01
	Бабенко Ірина Юріївна, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова 
	експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Боровик Анна Миколаївна, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова 
	експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Закревська Тамара Олексіївна, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова 
	експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Комарницький Олег Леонідович, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія 
	політичних і правових учень»
	Котова Вікторія Валеріївна, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова 
	експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Кузьменко Сергій Сергійович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; 
	кримінально-виконавче право»
	Лучко Оксана Анатоліївна, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова 
	експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	К 11.737.02
	Григоренко Олексій Вікторович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Дегтяр Яна Русланівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Крічфалушій-Степанова Крістіна Михайлівна, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»
	Інститут законодавства Верховної Ради України
	Д 26.867.01
	Зулгарін Вадим Геннадійович, 12.00.11 «Міжнародне право»
	Телешецький Олександр Іванович, 12.00.11 «Міжнародне право»
	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
	Д 26.001.04
	Бабінська Аліса Володимирівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Нікіфорова Марія Олександрівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Форсюк Віта Леонідівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Д 26.001.05
	Холоденко Наталія Олександрівна, 12.00.10 «Судоустрій; прокуратура та адвокатура»
	Д 26.001.10
	Гандзюра Аліса Володимирівна, 12.00.11 «Міжнародне право»
	Класичний приватний університет
	Д 17.127.07
	Зінухова Вікторія Михайлівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Чалий Ігор Сергійович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-
	виконавче право»
	Науково-дослідний  інститут публічного права
	К 26.503.01
	Болдирєва Юліана Сергіївна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»
	Вишнева Аліна Володимирівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Ізотов Віталій Валерійович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Ковальчук Микола Олександрович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Кононенко Сергій Васильович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Котенко Лариса Вікторівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Кузьмишина Олена Миколаївна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Лапіка Антон Олександрович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»
	Маслов Олексій Ігорович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Махніцький Олег Ігорович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Оксютенко Костянтин Володимирович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; 
	фінансове право; інформаційне право»
	Олійник Олександр Олександрович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»
	Омельян Олена Павлівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Павчук Сергій Славійович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Приварський Юрій Юрійович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»
	Сорочко наталія Вікторівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Томчук Андрій Валерійович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»
	Трофіменко Олег Володимирович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Франтовський Євгеній Миколайович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; 
	фінансове право; інформаційне право»
	Чернюк Алла Юріївна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Чорней Василь Степанович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності НАПрН України
	К 26.504.01
	Бенедисюк Ігор Михайлович, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»
	Кононенко Денис Федорович, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне 
	право; міжнародне приватне право»
	Ордулі Евеліна Євгеніївна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; 
	міжнародне приватне право»
	Осипова Юлія Вікторівна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; 
	міжнародне приватне право»
	Пекар Анастасія Олексіївна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»
	Семчик Віталій Олександрович, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне 
	право; міжнародне приватне право»
	Тверезенко Олена Олексіївна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне 
	право; міжнародне приватне право»
	Чернюк Віталій Іванович, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; 
	міжнародне приватне право»

	Науково-дослідний інститут інформатики і права Національної академії правових наук 
 України
	Д 26.501.01
	Кравчук Ірина Михайлівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака 
	НАПрН України
	Д 26.500.01
	Яковлєва Людмила Володимирівна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»
	Національна академія внутрішніх справ МВС України
	Д 26.007.01
	Липовець Юлія Олександрівна, 12.00.12 «Філософія права»
	Паращук Лілія Георгіївна, 12.00.12 «Філософія права»
	Д 26.007.03
	Антипова Ірина Леонідівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Дмитрик Роман Валентинович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Довгунь Катерина Володимирівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Дубовий Євген Олександрович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Кідіна Наталія Володимирівна, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; 
	кримінально-виконавче право»
	Парагайло Віталій Олександрович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Щерблюк Ольга Василівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Д 26.007.04
	Пристайко Олена Володимирівна, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія 
	політичних і правових учень»
	Чабан Наталія Анатоліївна, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень»
	Д 26.007.05
	Бурлака Владислав Васильович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Національний авіаційний університет
	Д 26.062.16
	Горінов Павло Валерійович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Національний університет «Львівська політехніка»
	Д 35.052.19
	Марушій Олексій Антонович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»
	К 35.052.19
	Капуш Інна Ігорівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Національний університет «Одеська юридична академія»
	Д 41.086.01
	Міневич Олена Іванівна, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і 
	правових учень»
	Чекмарьова Лариса Юріївна, 12.00.10 «Судоустрій; прокуратура та адвокатура»

	Д 41.086.03
	Бойченко Віталій Петрович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-
	виконавче право»
	Вірт Анастасія Олександрівна, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; 
	кримінально-виконавче право»
	Галупова Лариса Ігорівна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; 
	міжнародне приватне право»
	Гуляков Костянтин Володимирович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; 
	кримінально-виконавче право»
	Кедик Вероніка Петрівна, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-
	виконавче право»
	Паламарчук Галина Вікторівна, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; 
	кримінально-виконавче право»
	Пономаренко Костянтин Даніїлович, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; 
	сімейне право; міжнародне приватне право»
	Спасова Катерина Іванівна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; 
	міжнародне приватне право»
	Станкова Ірина Михайлівна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»
	Д 41.086.04
	Грабинський Михайло Ігорович, 12.00.11 «Міжнародне право»
	Шевчук Лариса Миколаївна, 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; 
	природоресурсне право»
	Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
	Д 64.086.01
	В’юник Максим Вікторович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право»
	Глоба Максим Миколайович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право»
	Січко Сергій Олександрович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова 
	експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Д 64.086.02
	Бичков Ігор Геннадійович, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень»
	Ліснича Ольга Миколаївна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; 
	міжнародне приватне право»
	Сердюк Олександр Олександрович, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»
	Шимон Людмила Сергіївна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»
	Д 64.086.04
	Богацька Наталія Станіславівна, 12.00.04 «Господарське право, господарсько-
	процесуальне право»
	Говорун Олександр Володимирович, 12.00.04 «Господарське право, господарсько-
	процесуальне право»
	Кириченко Ігор Олегович, 12.00.04 «Господарське право, господарсько-процесуальне 
	право»
	Кролевецький Кирило Ігорович, 12.00.04 «Господарське право, господарсько-
	процесуальне право»
	Курашова Інна Миколаївна, 12.00.04 «Господарське право, господарсько-процесуальне 
	право»
	Савченко Станіслав Вадимович, 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне 
	право; природоресурсне право»
	Шпаков Владислав Володимирович, 12.00.04 «Господарське право, господарсько-
	процесуальне право»
	Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія 
	управління персоналом»
	Д 26.142.02
	Іванов Антон Володимирович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Кускова Тетяна Вікторівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Перова Людмила Вікторівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»
	Шаповал Валентин Олександрович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»
	К 26.142.01
	Курінський Олександр Георгійович, 12.00.04 «Господарське право, господарсько-
	процесуальне право»
	Мамченко Юлія Андріївна , 12.00.04 «Господарське право, господарсько-процесуальне 
	право»
	К 26.142.05
	Веселовська Наталія Олександрівна, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; 
	кримінально-виконавче право»
	Гальона Інеса Іванівна, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова 
	експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Козарійчук Дмитро Васильович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; 
	судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Марчук Валерій Трохимович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право»
	Рудніченко Оксана Миколаївна, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Університет державної фіскальної служби України
	Д 27.855.02
	Яворський Іван Іванович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Д 27.855.03
	Богаченко Сергій Іванович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-
	виконавче право»
	Гіряк Світлана Іванівна, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-
	виконавче право»
	Карпова Вікторія Григорівна, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право»
	Качмар Володимир Ярославович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; 
	кримінально-виконавче право»
	Мотовилець Владислав Володимирович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; 
	кримінально-виконавче право»
	Нікітін Денис Юрійович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-
	виконавче право»
	Софієв Сергій Олександрович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; 
	кримінально-виконавче право»
	Університет митної справи та фінансів
	Д 08.893.03
	Солошенко Юлія Володимирівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»

	Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України
	Д 64.700.01
	Балита Роман Іванович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова 
	експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Гончарук Геннадій Олексійович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; 
	судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Костюк Тетяна Василівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Котелевський Руслан Іванович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Орлова Маріанна Ігорівна, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова 
	експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Савченко Світлана Віталіївна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»
	Смирнов В’ячеслав Анатолійович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; 
	судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Шевцова Катерина Володимирівна, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; 
	судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Д 64.700.03
	Константінов Костянтин Валентинович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; 
	кримінально-виконавче право»
	Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
	Д 64.051.28
	Мурзенко Максим Володимирович, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»
	Петренко Катерина Русланівна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне 
	право; міжнародне приватне право»
	Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова
	К 70.895.02
	Громова Альона Олегівна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; 
	міжнародне приватне право»
	Демчик Надія Петрівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Польний Денис Анатолійович, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне 
	право; міжнародне приватне право»
	Семенюк Олександр Сергійович, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне 
	право; міжнародне приватне право»
	Шевчук Михайло Олександрович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького
	СРД 70.705.04
	Блистів Тетяна Іванівна, 21.07.05 «Службово-бойова діяльність сил охорони 
	правопорядку»

	ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
	Бердянський державний педагогічний університет
	Д 18.092.01
	Єфименко Світлана Миколаївна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізика)»
	Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
	Д 05.053.01
	Сагадіна Оксана Юріївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

	Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 
	університет імені Григорія Сковороди»
	Д 27.053.03
	Кравець Михайло Володимирович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет імені 
 Василя Стефаника»
	Д 20.051.01
	Череп Андрій Дмитрович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені               К. Д. Ушинського»
	К 41.053.04
	Самоненко Наталія Василівна, 13.00.02 «Теорія та методика методика навчання (германські мови)»
	Запорізький національний університет
	Д 17.051.09
	Люта Дарина Анатоліївна, 13.00.04  «Теорія і методика професійної освіти»
	Микитів Олександр Михайлович, 13.00.04  «Теорія і методика професійної освіти»
	Муращенко Олена Валентинівна, 13.00.04  «Теорія і методика професійної освіти»
	Інститут вищої освіти НАПН України
	Д 26.456.02
	Ткаченко Вероніка Петрівна , 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України
	Д 26.451.01
	Бойчук Оксана Юхимівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Гулейкова Ірина Олександрівна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»
	Гуляєва Марія Мірчівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Штепура Алла Павлівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Інститут проблем виховання НАПН України
	Д 26.454.01
	Бойко Анна Едуардівна, 13.00.07 «Теорія і методика виховання»
	Вахняк Надія Вікторівна, 13.00.08 «Дошкільна педагогіка»
	Солонська Альона Артурівна, 13.00.07 «Теорія і методика виховання»
	Інститут професійно-технічної освіти НАПН України
	Д 26.458.01
	Бакуменко Роман Олександрович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Єргідзей Ксенія Валеріївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Ткачук Ганна Едуардівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Шамралюк Олена Леонідівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Шпортько Володимир Олексійович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
	К 26.001.49
	Вайнагій Тетяна Миколаївна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (германські мови)»
 Київський університет імені Бориса Грінченка
	К 26.133.01
	Остролуцька Лариса Іванівна, 13.00.05 «Соціальна педагогіка»
	Петрухан-Щербакова Людмила Юріївна, 13.00.05 «Соціальна педагогіка»
	Пилипів Ольга Зеновіївна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»
	Класичний приватний університет
	Д 17.127.04
	Смоляк Володимир Мирославович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського
	К 38.134.02
	Тригуб Ірина Анатоліївна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (українська література)»

	Національний авіаційний університет
	Д 26.062.15
	Білоусова Наталя Анатоліївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Романов Леонід Анатолійович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
	Д 26.053.03
	Горбачук Василь Олександрович, 13.00.02  «Теорія та методика навчання (математика)»
 Д 26.053.06
	Колесникова Оксана Анатоліївна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізика)»
 Д 26.053.14
	Кісілюк Олександр Миколайович, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я)»
 Д 26.053.19
	Верьовкіна Жанна Леонідівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Домбровська Ольга Валеріївна, 13.00.02 «Теорія та методика музичного навчання»
	Літвінова Тетяна Вячеславівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Павленко Дмитро Григорович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Попова Людмила Миколаївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Слабецький Олександр Миколайович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Тарківська-Нагиналюк Олена Дмитрівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Шевченко Олена Володимирівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Д 26.053.23
	Золотарьова Тетяна Вікторівна, 13.00.03 «Корекційна педагогіка»
	К 26.053.09
	Кірсанова Світлана Станіславівна, 13.00.07 «Теорія і методика виховання»
	Національний університет "Чернігівський  колегіум"  імені Т. Г. Шевченка
	Д 79.053.02
	Голя Наталія Григорівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Максимова Катерина Володимирівна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я)»
	Шолох Олена Анатоліївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Д 79.053.04
	Яссін Мохамед Алі Абде, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»
	Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
	Д 44.053.01
	Асєєва Ірина Володимирівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Дзекун Юрій Олексійович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Прилипко Вікторія Михайлівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Д 44.053.03
	Бородай Едуард Миколайович, 13.00.09 «Теорія навчання»
	Рівненський державний гуманітарний університет
	Д 47.053.01
	Ковач Аттіла Іштванович, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»
	Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка
	Д 55.053.01
	Дацко Ольга Василівна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»
	Хуан Чанхао, 13.00.02 «Теорія та методика музичного навчання»
	Чжан Юй, 13.00.02 «Теорія та методика музичного навчання»
	Шатайло Наталія Вікторівна, 13.00.02 «Теорія та методика музичного навчання»
	К 55.053.03
	Кисельов Валерій Олександрович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
	Д 74.053.01
	Костенко Дмитро Вікторович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

	Хмельницький національний університет
	Д 70.052.05
	Височан Зоряна Юріївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
	Д 23.053.04
	Руденко Євгеній Володимирович, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізика)»

	МЕДИЧНІ НАУКИ
	Буковинський державний медичний університет МОЗ України
	Д 76.600.02
	Ленік Руслан Григорович, 14.03.04 «Патологічна фізіологія»
	Унгурян Тетяна Миколаївна, 14.03.04 «Патологічна фізіологія»
	Худолій Сергій Олександрович, 14.03.04 «Патологічна фізіологія»
	Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова МОЗ України
	Д 05.600.05
	Бондаренко Ольга Володимирівна, 03.00.07 «Мікробіологія»
	Державна установа «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України»
	Д 64.566.01
	Кольцова Галина Геннадіївна, 14.01.16 «Психіатрія»
	Піддубна Олександра Олегівна, 14.01.15 «Нервові хвороби»
	Державна установа «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В. П. Філатова НАМН 
 України»
	Д 41.556.01
	Цуканова Інна Веніамінівна, 14.01.18 «Офтальмологія»
	Державна установа «Інститут патології хребта та суглобів імені професора М. І. Ситенка 
 НАМН України»
	Д 64.607.01
	Григор’єв Віталій Вікторович, 14.01.21 «Травматологія та ортопедія»
	Державна установа «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України»
	Д 26.553.01
	Грибанов Андрій Володимирович, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»
	Савка Тарас Романович, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»
	Державна установа «Інститут травматології та ортопедії НАМН України»
	Д 26.606.01
	Ковальчук Віталій Миколайович, 14.01.21 «Травматологія та ортопедія»
	Державна установа «Інститут урології НАМН України»
	Д 26.615.01
	Нашеда Сергій Васильович, 14.01.06 «Урологія»
	Державна установа «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова 
	НАМН України»
	Д 26.555.01
	Чорненька Єкатерина Миколаївна, 14.01.04 «Серцево-судинна хірургія»
	Державна установа «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф. Г. Яновського 
	НАМН України»
	Д 26.552.01
	Канарський Олександр Анатолійович, 14.01.27 «Пульмонологія»
	Капрош Антоніна Вікторівна, 14.01.26 «Фтизіатрія»
	Державна установа «Національний інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова» 
	НАМН України
	Д 26.561.01
	Гриненко Олександр Валентинович, 14.01.03 «Хірургія»
	Оліник Юрій Васильович, 14.01.03 «Хірургія»
	Савін Володимир Васильович, 14.01.03 «Хірургія»

	Державна установа «Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М. Д. 
	Стражеска» НАМН України
	Д 26.616.01
	Нудченко Олександр Олегович, 14.01.11 «Кардіологія»
	Сербенюк Катерина Ігорівна, 14.01.11 «Кардіологія»
	Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет»
	К 61.051.09
	Борисенко Оксана Анатоліївна, 14.01.15 «Нервові хвороби»
	Гирявець Мирослава Василівна, 14.01.15 «Нервові хвороби»
	Луц Віталій Васильович, 14.01.15 «Нервові хвороби»
	Студеняк Тарас Олександрович, 14.01.15 «Нервові хвороби»
	Державний заклад «Дніпропетровська медична академія  МОЗ України» та Державна установа 
	«Інститут гастроентерології НАМН України»
	Д 08.601.02
	Косова Ганна Анатоліївна, 14.01.11  «Кардіологія»
	Подлужний Сергій Георгійович, 14.01.11  «Кардіологія»
	Дніпровський державний медичний університет
	Д 08.601.01
	Ліснича Валентина Миколаївна, 14.01.30 «Анестезіологія та інтенсивна терапія»
	Д 08.601.04
	Фінкова Олена Петрівна, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»
	Шевченко Анна Олександрівна, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»
	Донецький національний медичний університет МОЗ України
	Д 11.600.04
	Беспаленко Артем Анатолійович, 14.01.21 «Травматологія та ортопедія»
	Зубач Остап Богданович, 14.01.21 «Травматологія та ортопедія»
	Приткова Ганна Вадимівна, 14.01.12 «Ревматологія»
	Запорізький державний медичний університет МОЗ України
	Д 17.600.02
	Левчук-Воронцова Тетяна Олегівна, 14.01.10 «Педіатрія»
	Потапенко Сергій Валерійович, 14.01.10 «Педіатрія»
	Д 17.600.04
	Варакута Ольга Анатоліївна, 14.03.01 «Нормальна анатомія»
	Івано-Франківський національний медичний університет МОЗ України
	Д 20.601.01
	Притуляк Оксана Михайлівна, 14.01.11 «Кардіологія»
	Інститут фізіології імені О. О. Богомольця НАН України
	Д 26.198.01
	Гончаров Сергій Вікторович, 14.03.04 «Патологічна фізіологія»
	Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України
	Д 35.600.05
	Діденко Оксана Зіновіївна, 14.01.02 «Внутрішні хвороби»
	Національний інститут раку МОЗ України
	Д 26.560.01
	Даниленко Вікторія Вікторівна, 14.01.23 «Променева діагностика та променева терапія»
	Ібрагімова Конул Нізамі кизи, 14.01.23 «Променева діагностика та променева терапія»
	Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України
	Д 26.003.01
	Побережна Наталія Михайлівна, 14.02.01 «Гігієна та професійна патологія»
	Д 26.003.04
	Кривонос Юрій Миколайович, 14.01.10 «Педіатрія»
	Д 26.003.08
	Войнаровська Галина Петрівна, 14.01.02 «Внутрішні хвороби»
	Ковбаснюк Юрій Васильович, 14.01.11 «Кардіологія»
	Ксенчин Олег Олександрович, 14.01.02 «Внутрішні хвороби»
	Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика
	Д 26.613.05
	Якименко Ірина Василівна, 14.01.18 «Офтальмологія»
	Д 26.613.06
	Кухарчук Христина Миколаївна, 14.01.38 «Загальна практика - сімейна медицина»
	Рудь Оксана Михайлівна, 14.01.38 «Загальна практика - сімейна медицина»
	Д 26.613.08
	Дадаян Варсік Ашотівна, 14.01.03 «Хірургія»
	Облещук Уляна Ігорівна, 14.01.03 «Хірургія»
	Д 26.613.09
	Гудименко Олена Олександрівна, 14.01.22 «Стоматологія»
	Д 26.613.11
	Дереш Наталія Володимирівна, 14.01.23 «Променева діагностика та променева терапія»
	Кручок Ірина Володимирівна, 14.01.23 «Променева діагностика та променева терапія»
	Шаповал Людмила Анатоліївна, 14.01.23 «Променева діагностика та променева терапія»
	Одеський національний медичний університет МОЗ України
	Д 41.600.02
	Бикова Наталя Андріївна, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»
	Бутакова Маріанна Анатоліївна, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»
	Кучеренко Олена Юріївна, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»
	Синенко Віталій Володимирович, 14.01.10 «Педіатрія»
	Полтавський державний медичний університет
	Д 44.601.02
	Молодцов Валерій Євгенійович, 14.01.02 «Внутрішні хвороби»
	Пархоменко Вікторія Володимирівна, 14.01.02 «Внутрішні хвороби»
	Сумський державний університет
	Д 55.051.05
	Кузнецова Ганна Сергіївна, 14.03.04 «Патологічна фізіологія»
	Марченко Ірина Василівна, 14.03.04 «Патологічна фізіологія»
	Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського Міністерства 
	охорони здоров’я України
	Д 58.601.01
	Кицюк Наталія Ігорівна, 14.03.04 «Патологічна фізіологія»
	Д 58.601.02
	Кібар Ольга Дмитрівна, 14.01.10 «Педіатрія»
	Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України
	Д 64.609.01
	Фетісов Сергій Андрійович, 14.01.03 «Хірургія»
	Д 64.609.02
	Онікієнко Олександр Леонідович, 14.01.10  «Педіатрія»
	Шелевицька Вікторія Анатоліївна, 14.01.10  «Педіатрія»
	Д 64.609.03
	Кривицький Віталій Олександрович, 19.00.04 «Медична психологія»
	Д 64.609.05
	Гуз Людмила Олександрівна, 16.00.11 «Паразитологія»
	Кушнєрова Олена Анатоліївна, 14.01.13 «Інфекційні хвороби»
	Шевельова Олена Володимирівна, 14.01.13 «Інфекційні хвороби»
	Харківський національний медичний університет МОЗ України
	Д 64.600.01
	Кірієнко Денис Олександрович, 14.01.03 «Хірургія»
	Д 64.600.03
	Звєрєва Ірина Сергіївна, 14.03.02 «Патологічна анатомія»
	Д 64.600.04
	Тесленко Тетяна Олександрівна, 14.01.10 «Педіатрія»
	Д 64.600.06
	Швець Аліна Миколаївна, 14.02.01 «Гігієна та професійна патологія»
	Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
	Д 64.051.33
	Вороненко Олена Сергіївна, 14.01.02 «Внутрішні хвороби»
	Горбаль Наталя Миронівна, 14.03.08 «Імунологія та алергологія»
	Кузнецов Олексій Геннадійович, 14.03.08 «Імунологія та алергологія»
	Ломіковська Марта Павлівна, 14.03.08 «Імунологія та алергологія»

	ФАРМАЦЕВТИЧНІ НАУКИ
	Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України
	Д 35.600.02
	Врубель Ольга Романівна, 15.00.02 «Фармацевтична хімія та фармакогнозія»
	Лисюк Роман Миколайович, 15.00.02 «Фармацевтична хімія та фармакогнозія»
	Фролов Дмитро Артурович, 15.00.02 «Фармацевтична хімія та фармакогнозія»
	Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика
	Д 26.613.04
	Осьодло Віталій Васильович, 15.00.01 «Технологія ліків, організація фармацевтичної 
	справи та судова фармація»
	Національний фармацевтичний університет МОЗ України
	Д 64.605.01
	Ткаченко Павло Володимирович, 15.00.02 «Фармацевтична хімія та фармакогнозія»
	Томаровська Людмила Юріївна, 15.00.02 «Фармацевтична хімія та фармакогнозія»
	Чорний Василь Анатолійович, 15.00.02 «Фармацевтична хімія та фармакогнозія»
	Д 64.605.02
	Горяча Лариса Олександрівна, 15.00.01 «Технологія ліків, організація фармацевтичної 
	справи та судова фармація»
	Заїка Сергій Валерійович, 15.00.01 «Технологія ліків, організація фармацевтичної справи 
	та судова фармація»
	Захарко Наталія Володимирівна, 15.00.01 «Технологія ліків, організація фармацевтичної 
	справи та судова фармація»
	Фарес Рамі , 15.00.01 «Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова 
	фармація»
	Царьова Катерина Олександрівна, 15.00.01 «Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація»
	Щиковський Олександр Едуардович, 15.00.01 «Технологія ліків, організація 
	фармацевтичної справи та судова фармація»

	ВЕТЕРИНАРНІ НАУКИ
	Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. 
 Ґжицького
	К 35.826.01
	Басараб Тарас Петрович, 16.00.07 «Ветеринарне акушерство»
	Прус Василь Миколайович, 16.00.07 «Ветеринарне акушерство»
	Рошка Федір Георгійович, 16.00.07 «Ветеринарне акушерство»
	Середжимова Алла Григорівна, 16.00.07 «Ветеринарне акушерство»
	Національний університет біоресурсів і природокористування України
	Д 26.004.03
	Дробот Марина Вікторівна, 16.00.01 «Діагностика і терапія тварин»
	Луценко Поліна Олександрівна, 16.00.02 «Патологія, онкологія і морфологія тварин»


	МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО
	Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
	К 20.051.08
	Аметова Ліля Маметівна, 26.00.01 «Теорія та історія культури»
	Лампека Микола Геронтійович, 26.00.01 «Теорія та історія культури»
	Марченко Марія Олександрівна, 26.00.01 «Теорія та історія культури»
	Рублевська Наталія Володимирівна, 26.00.01 «Теорія та історія культури»
	Сапфірова Наталія Норіко Миколаївна, 26.00.01 «Теорія та історія культури»
	Харковина Євгенія Григорівна, 26.00.01 «Теорія та історія культури»
	Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
	Д 26.227.02
	Гданський Сергій Володимирович, 17.00.03 «Музичне мистецтво»
	Лаврентій Роман Ярославович, 26.00.01 «Теорія та історія культури»
	Пасічник Артем Юрійович, 26.00.01 «Теорія та історія культури»
	Чужинова Ірина Юріївна, 17.00.02 «Театральне мистецтво»
	Інститут проблем сучасного мистецтва НАМ України
	Д 26.460.01
	Кашшай Олена Степанівна, 26.00.01 «Теорія та історія культури»
	Кривушенко Ясміна Олегівна, 26.00.01 «Теорія та історія культури»
	Походзей Павло Іванович, 26.00.01 «Теорія та історія культури»
	Собкович Ольга Сергіївна, 26.00.01 «Теорія та історія культури»
	Чембержі Дар’я Андріївна, 26.00.01 «Теорія та історія культури»
	Київський національний університет культури і мистецтв Міністерства культури України
	К 26.807.03
	Кротевич Олександр Володимирович, 17.00.07 «Дизайн»
	Львівська національна академія мистецтв
	Д 35.103.01
	Лесів Тарас Васильович, 17.00.05 «Образотворче мистецтво»
	Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв Міністерства культури України
	Д 26.850.01
	Даценко Вікторія Петрівна, 26.00.01 «Теорія та історія культури»
	Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури
	К 26.103.02
	Соловей Олесь Васильович, 17.00.05 «Образотворче мистецтво»
	Національна музична академія України імені П. І. Чайковського Міністерства культури та 
	інформаційної політики України
	Д 26.005.01
	Білоусова Світлана Вікторівна, 17.00.03 «Музичне мистецтво»
	Дем’яненко Богдан Миколайович, 17.00.03 «Музичне мистецтво»
	Дробиш Анастасія Андріївна, 17.00.03 «Музичне мистецтво»
	Д 26.005.02
	Левкулич Євген Олександрович, 26.00.01 «Теорія та історія культури»
	Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського Міністерства 
	культури України
	К 64.871.01
	Геді Анастасія Іштванівна, 17.00.03 «Музичне мистецтво»
	Міц Оксана Романівна, 17.00.03 «Музичне мистецтво»
	Плющенко Максим Юрійович, 17.00.03 «Музичне мистецтво»
	Тищик Вадим Борисович, 17.00.03 «Музичне мистецтво»


	АРХІТЕКТУРА
	Національний університет «Львівська політехніка»
	Д 35.052.11
	Баб’як Володимир Іванович, 18.00.02 «Аpхітектуpа будівель та споpуд»
	Дмитраш Ольга Юріївна, 18.00.02 «Аpхітектуpа будівель та споpуд»
	Покладок Ольга Володимирівна, 18.00.01 «Теорія архітектури, реставрація пам'яток 
	архітектури»
	Романова Оксана Валеріївна, 18.00.01 «Теорія архітектури, реставрація пам'яток 
	архітектури»
	Харківський національний університет будівництва та архітектури
	Д 64.056.02
	Веприцька Катерина Дмитрівна, 18.00.01 «Теорія архітектури, реставрація пам'яток 
	архітектури»

	ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ
	Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України
	Д 26.453.01
	Зінченко Тетяна Петрівна, 19.00.05 «Соціальна психологія; психологія соціальної 
	роботи»
	Самощук Оксана Петрівна, 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології»
	Юдіна Аліна Валеріївна, 19.00.05 «Соціальна психологія; психологія соціальної роботи»
	Інститут соціальної та політичної психології НАПН України
	Д 26.457.01
	Умеренкова Наталія Федорівна, 19.00.05 «Соціальна психологія; психологія соціальної 
	роботи»
	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
	Д 26.001.26
	Дячок Ольга Володимирівна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»
	Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
	К 41.051.07
	Євланова Еліна Михайлівна, 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології»
	Жаровська Інна Володимирівна, 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології»
	Макарова Ірина Володимирівна, 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології»
	Мамко Володимир Петрович, 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології»
	Моісєєнко Каріна Олександрівна, 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології»
	Піщанська Ольга Олександрівна, 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології»
	Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України
	Д 64.609.03
	Беспека Ганна Станіславівна, 19.00.04 «Медична психологія»
	Білявська Олександра Дмитрівна, 19.00.04 «Медична психологія»
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	Бортнік Олена Володимирівна, 25.00.04 «Місцеве самоврядування»
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	Пилипенко Володимир Петрович, 25.00.02 «Механізми державного управління»
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	Олещенко Вероніка Юліанівна, 25.00.02 «Механізми державного управління»
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	Мазур Віталій Григорович, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного 
	управління при Президентові України
	К 41.863.01
	Войтович Катерина Геннадіївна, 25.00.01 «Теорія та історія державного управління»
	Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія 
	управління персоналом»
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	Бурик Мирослав Мирославович, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Височанський Михайло Рудольфович, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Гула Олена Ігорівна, 25.00.01 «Теорія та історія державного управління»
	Фіданян Олена Григорівна, 25.00.02 «Механізми державного управління»
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	Дабіжа Віра Василівна, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Капеліста Ірина Михайлівна, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Палій Світлана Анатоліївна, 25.00.02 «Механізми державного управління»
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	правопорядку»
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	правопорядку»
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