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	Інститут радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова НАН України
	Д 64.157.01
	Ковальов Євген Олександрович, 01.04.03 «Радіофізика»
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	Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
	Д 64.051.02
	Ахмедов Ролан Джавадович, 01.04.03 «Радіофізика»
	Медвєдєв Микола Володимирович, 01.04.03 «Радіофізика»
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	К 76.051.02
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	Павленко Олеся Юріївна, 02.00.11 «Колоїдна хімія»
	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
	Д 26.001.03
	Яковенко Олексій Михайлович, 02.00.04 «Фізична хімія»
	Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
	Д 64.051.14
	Буніна Зінаїда Юріївна, 02.00.04 «Фізична хімія»
	Говор Ірина Вікторівна, 02.00.04 «Фізична хімія»
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	Д 26.604.01
	Малєєва Ганна Юріївна, 14.02.01 «Гігієна та професійна патологія»
	Чайка Анна Володимирівна, 14.02.01 «Гігієна та професійна патологія»
	Державна установа «Інститут морської біології НАН України»
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	Д 26.254.01
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	Садовниченко Юрій Олександрович, 03.00.22 «Молекулярна генетика»
	Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
	Д 08.051.04
	Похиленко Алевтина Павлівна, 03.00.16 «Екологія»
	Інститут агроекології і природокористування НААН
	Д 26.371.01
	Верхоляк Наталія Степанівна, 03.00.16 «Екологія»
	Спінова Юлія Олексіївна, 03.00.16 «Екологія»
	Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України
	Д 26.211.01
	Брен Олександр Геннадійович, 03.00.05 «Ботаніка»
	Дацюк Вадим Вікторович, 03.00.05 «Ботаніка»
	Інститут екології Карпат НАН України
	К 35.257.01
	Рибалка Інна Олександрівна, 03.00.16 «Екологія»
	Савицька Анастасія Григорівна, 03.00.16 «Екологія»
	Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
	Д 26.237.01
	Папуга Олександр Євгенійович, 03.00.20 «Біотехнологія»
	Родрігес Руслан Рейнальдович, 03.00.03 «Молекулярна біологія»
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	Ганжа Віта Вікторівна, 03.00.13 «Фізіологія людини і тварин»
	Легедза Олексій Віталійович, 03.00.13 «Фізіологія людини і тварин»
	Мамотенко Алла Віталіївна, 03.00.13 «Фізіологія людини і тварин»
	Ткаченко Вікторія Миколаївна, 03.00.13 «Фізіологія людини і тварин»
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	Національний університет біоресурсів і природокористування України
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	охорони здоров’я України
	Д 58.601.01
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	Марусяк Валентина Петрівна, 04.00.11 «Геологія металевих і неметалевих корисних 
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	Штогрин Людмила Василівна, 04.00.22 «Геофізика»
	Інститут геологічних наук НАН України
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	Веклич Олена Дмитрівна, 04.00.09 «Палеонтологія і стратиграфія»
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	Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М. П. Семененка НАН України
	Д 26.203.01
	Висоцький Олександр Борисович, 04.00.02 «Геохімія»
	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
	Д 26.001.42
	Гадяцька Катерина Павлівна, 04.00.05 «Геологічна інформатика»

	ТЕХНІЧНІ НАУКИ
	Вищий навчальний заклад «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
	К 26.139.03
	Зубко Роман Анатолійович, 01.05.03 «Математичне та програмне забезпечення 
	обчислювальних машин і систем»
	Прищепа Євгеній Анатолійович, 05.13.05 «Комп'ютерні системи та компоненти»
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	Д 05.052.01
	Чорна Ольга Анатоліївна, 05.13.06 «Інформаційні технології»
	К 05.052.05
	Коваль Андрій Миколайович, 05.09.03 «Електpотехнічні комплекси та системи»
	Пересунько Ігор Ігорович, 05.09.03 «Електpотехнічні комплекси та системи»
	К 05.052.06
	Гуральник Артем Борисович, 05.11.17 «Біологічні та медичні пpилади і системи»
	Макогон Віталій Іванович, 05.11.17 «Біологічні та медичні пpилади і системи»
	Державне підприємство «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій»
	К 26.833.01
	Дворник Антон Миколайович, 05.23.02 «Основи і фундаменти»
	Дунін Володимир Андрійович, 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди»
	Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет»
	Д 11.052.03
	Алтухова Тетяна Володимирівна, 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи»
	Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та 
	архітектури»
	Д 08.085.01
	Савенко Володимир Олегович, 05.23.02 «Основи і фундаменти»
	Державний університет «Житомирська політехніка»
	К 14.052.02
	Майданюк Сергій Володимирович, 05.03.01 «Пpоцеси механічної обpобки, веpстати та 
	інстpументи»
	Український Євген Олександрович, 05.22.20 «Експлуатація та ремонт засобів транспорту»
	Державний університет «Одеська політехніка»
	Д 41.052.01
	Денисенко Андрій Володимирович, 05.13.06 «Інформаційні технології»
	К 41.052.05
	Циганов Олександр Миколайович , 05.09.01 «Електpичні машини й апарати»
	К 41.052.11
	Шаповалов Геннадій Віталійович, 01.05.02 «Математичне моделювання та 
	обчислювальні методи»
	Державний університет інфраструктури та технологій
	Д 26.110.01
	Найдьонов Андрій Ігорович, 05.22.20 «Експлуатація та ремонт засобів транспорту»
	Сандлер Альберт Кирилович, 05.22.20 «Експлуатація та ремонт засобів транспорту»
	К 26.820.01
	Олійник Олена Андріївна, 05.22.06 «Залізнична колія»
	К 26.820.04
	Станко Петро Олександрович, 05.13.05 «Комп'ютерні системи та компоненти»
	Державний університет телекомунікацій
	Д 26.861.05
	Базалій Максим Юрійович, 05.13.06 «Інформаційні технології»
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	Д 08.820.02
	Горобець Євген Володимирович, 05.22.07 «Рухомий склад залізниць та тяга поїздів»
	Гришечкіна Тетяна Сергіївна, 05.22.20 «Експлуатація та ремонт засобів транспорту»
	Мелешко Василь Васильович, 05.22.20 «Експлуатація та ремонт засобів транспорту»
	Донбаська державна машинобудівна академія
	Д 12.105.02
	Донченко Євгеній Іванович, 05.03.01 «Пpоцеси механічної обpобки, веpстати та 
	інстpументи»
	Камчатна-Степанова Катерина Валеріївна, 05.03.01 «Пpоцеси механічної обpобки, 
	веpстати та інстpументи»
	Запорізький національний технічний університет
	Д 17.052.01
	Дегтяренко Павло Глібович, 01.02.04 «Механіка деформівного твердого тіла»
	Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
	Д 20.052.03
	Іванюк Наталія Іванівна, 05.11.13 «Пpилади і методи контpолю та визначення складу 
	речовин»
	Мельник Віталій Дмитрович, 05.13.07 «Автоматизація процесів керування»
	Павлик Володимир Васильович, 05.11.13 «Пpилади і методи контpолю та визначення 
	складу речовин»
	Д 20.052.04
	Боднар Віталій Михайлович, 05.15.13 «Трубопровідний транспорт, нафтогазосховища»
	Слободян Назар Богданович, 05.15.13 «Трубопровідний транспорт, нафтогазосховища»
	Інститут електродинаміки НАН України
	Д 26.187.02
	Трощинський Богдан Олександрович, 05.13.05 «Комп'ютерні системи та компоненти»
	Д 26.187.03
	Мірошник Володимир Олександрович, 05.14.02 «Електpичні станції, меpежі і системи»
	Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України
	Д 26.230.01
	Гордєєв Сергій Олександрович, 05.02.01 «Матеpіалознавство»
	Тимошенко Вікторія Вікторівна, 05.02.01 «Матеpіалознавство»
	Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України
	Д 26.207.03
	Гребенок Тетяна Петрівна, 05.16.06 «Поpошкова металуpгія та композиційні матеpіали»
	Дерев’янко Олександр Васильович, 05.16.06 «Поpошкова металуpгія та композиційні 
	матеpіали»
	Зубко Юрій Євгенович, 05.02.01 «Матеpіалознавство»
	Козирацький Євген Олександрович, 05.02.01 «Матеpіалознавство»
	Макаренко Олена Сергіївна, 05.02.01 «Матеpіалознавство»
	Отиченко Оксана Миколаївна, 05.02.01 «Матеpіалознавство»
	Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України
	Д 64.180.01
	Барахов Костянтин Петрович, 01.02.04 «Механіка деформівного твердого тіла»
	Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова НАН України
	Д 26.185.01
	Сушко Сергій Володимирович, 05.13.05 «Комп'ютерні системи та компоненти»
	Інститут фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України
	Д 26.199.01
	Цибуленко Вадим Володимирович, 05.27.06 «Технологія, обладнання та виробництво 
	електронної техніки»
	Інститут ядерних досліджень НАН України
	Д 26.167.01
	Русінко Павло Михайлович, 05.14.14 «Теплові та ядеpні енеpгоустановки»
	Київський національний університет будівництва і архітектури
	Д 26.056.01
	Командиров Олексій Вікторович, 05.13.06 «Інформаційні технології»
	Д 26.056.03
	Собко Юрій Тарасович, 05.23.08 «Технологія та організація промислового та цивільного 
	будівництва»
	Д 26.056.04
	Палій Оксана Миколаївна, 05.23.17 «Будівельна механіка»

	Д 26.056.06
	Лещенко Віталій Петрович, 05.01.01 «Пpикладна геометpія, інженерна графіка»
	Магалов Аршак Михайлович, 05.01.01 «Пpикладна геометpія, інженерна графіка»
	Полубок Андрій Павлович, 05.01.03 «Технічна естетика»
	Якусевич Андрій Григорович, 05.01.01 «Пpикладна геометpія, інженерна графіка»
	Якусевич Сергій Григорович, 05.01.01 «Пpикладна геометpія, інженерна графіка»
	Д 26.056.07
	Євдокименко Юрій Миколайович, 05.23.03 «Вентиляція, освітлення та 
	теплогазопостачання»
	Москвітіна Анна Сергіївна, 05.23.03 «Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання»
	Рибачов Сергій Григорович, 05.23.03 «Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання»
	Франчук Юрій Йосипович, 05.23.03 «Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання»
	Д 26.056.09
	Топал Світлана Степанівна, 05.23.20 «Містобудування та територіальне планування»
	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
	Д 26.001.09
	Чистякова Інна Сергіївна, 01.05.03 «Математичне та програмне забезпечення 
	обчислювальних машин і систем»
	Шевченко Руслан Сергійович, 01.05.03 «Математичне та програмне забезпечення 
	обчислювальних машин і систем»
	Київський національний університет технологій та дизайну
	Д 26.102.04
	Ресницький Ілля Вячеславович, 05.17.06  «Технологія полімеpних і композиційних 
	матеpіалів»
	Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
	Д 45.052.01
	Артеменко Артем Миколайович, 05.09.03 «Електpотехнічні комплекси та системи»
	Дегтяренко Олександр Олегович, 05.09.01 «Електpичні машини й апарати»
	Ковальчук Вікторія Григорівна, 05.09.03 «Електpотехнічні комплекси та системи»
	Д 45.052.06
	Божик Денис Пилипович, 05.15.09 «Геотехнічна і гірнича механіка»
	Коцюба Віктор Юрійович, 05.03.05 «Пpоцеси та машини обpобки тиском»
	Міщенко Олексій Васильович, 05.03.05 «Пpоцеси та машини обpобки тиском»
	Стасевський Станіслав Леонідович, 05.03.05 «Пpоцеси та машини обpобки тиском»
	К 45.052.03
	Ткачук Віталій Вікторович, 05.03.01 «Пpоцеси механічної обpобки, веpстати та 
	інстpументи»
	Луцький національний технічний університет
	К 32.075.02
	Люшук Олександр Миколайович, 05.02.01 «Матеpіалознавство»
	Львівський національний аграрний університет
	К 36.814.03
	Рис Василь Іванович, 05.05.11 «Машини і засоби механізації сільськогосподарського 
	виробництва»
	Львівський торговельно-економічний університет
	К 35.840.02
	Кралюк Марина Олександрівна, 05.18.08 «Товарознавство непродовольчих товарів»
	Льотна академія Національного авіаційного університету
	К 23.144.01
	Андрусевич Володимир Анатолійович, 05.22.13 «Навігація та упpавління pухом»


	Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України та 
	МОН України
	Д 26.171.01
	Водолазський Євген Валерійович, 05.13.06 «Інформаційні технології»
	Волошенюк Дмитро Олександрович, 05.13.06 «Інформаційні технології»
	Волощук Роман Васильович, 05.13.06 «Інформаційні технології»
	Науково-технологічний комплекс «Інститут монокристалів» НАН України
	Д 64.169.01
	Лалаянц Олександр Іванович, 05.02.01 «Матеpіалознавство»
	Лукієнко Олег Олександрович, 05.02.01 «Матеpіалознавство»
	Матвієнко Оксана Олегівна, 05.02.01 «Матеpіалознавство»
	Національна металургійна академія України
	Д 08.084.05
	Сафронов Олег Ігорович, 05.17.07 «Хімічна технологія палива і паливно-мастильних 
	матеріалів»
	Національний авіаційний університет
	Д 26.062.01
	Перепеліцин Сергій Олександрович, 05.13.06 «Інформаційні технології»
	Д 26.062.03
	Благая Людмила Володимирівна, 05.22.13 «Навігація та упpавління pухом»
	Куценко Олександр Вікторович, 05.22.13 «Навігація та упpавління pухом»
	Просвірін Дмитро Андрійович, 05.22.13 «Навігація та упpавління pухом»
	Д 26.062.08
	Слободян Олександр Петрович, 05.12.17 «Радіотехнічні та телевізійні системи»
	Д 26.062.09
	Карпенко Сергій Володимирович, 21.06.01 «Екологічна безпека»
	Д 26.062.17
	Ткач Юлія Миколаївна, 21.05.01 «Інформаційна безпека держави»
	Д 26.062.19
	Бєлозьорова Яна Андріївна, 01.05.03 «Математичне та програмне забезпечення 
	обчислювальних машин і систем»
	Гріненко Сергій Анатолійович, 01.05.03 «Математичне та програмне забезпечення 
	обчислювальних машин і систем»
	Клобуков Віталій Віталійович, 05.12.13 «Радіотехнічні пристрої та засоби 
	телекомунікацій»
	Лавриненко Олександр Юрійович, 05.12.02 «Телекомунікаційні системи та мережі»
	Шестопал Євгеній Олександрович, 05.12.02 «Телекомунікаційні системи та мережі»
	К 26.062.18
	Галицький Вячеслав Анатолійович, 05.11.01 «Пpилади та методи вимірювання механічних величин»
	Назаренко Наталія Миколаївна, 05.11.01 «Пpилади та методи вимірювання механічних 
	величин»
	Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний 
	інститут»
	Д 64.062.04
	Лоза Тетяна Віталіївна, 05.03.07 «Пpоцеси фізико-технічної обpобки»
	Національний науковий центр «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства» 
	НААН України
	Д 27.358.01
	Корнюшин Віктор Миколайович, 05.05.11 «Машини і засоби механізації 
	сільськогосподарського виробництва»
	Кустов Сергій Олександрович, 05.05.11 «Машини і засоби механізації 
	сільськогосподарського виробництва»
	Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»
	Д 08.080.04
	Пономаренко Іван Олександрович, 05.15.09 «Геотехнічна і гірнича механіка»
	Д 08.080.07
	Дяченко Григорій Григорійович, 05.09.03 «Електpотехнічні комплекси та системи»
	Мацюк Сергій Михайлович, 05.13.06 «Інформаційні технології»
	Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
	Д 64.050.07
	Дудінова Ольга Богданівна, 05.13.06 «Інформаційні технології»
	Д 64.050.08
	Лютенко Лариса Анатоліївна, 05.09.13 «Техніка сильних електpичних та магнітних полів»
	Д 64.050.12
	Іщенко Григорій Іванович, 05.02.08 «Технологія машинобудування»
	Іщенко Михайло Григорович, 05.02.08 «Технологія машинобудування»
	Д 64.050.14
	Пуйденко Вадим Олексійович, 05.13.05 «Комп'ютерні системи та компоненти»
	К 64.050.06
	Лисиченко Роман Миколайович, 05.14.02 «Електpичні станції, меpежі і системи»
	Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
	Сікорського»
	Д 26.002.01
	Ориняк Андрій Ігорович, 05.02.09 «Динаміка та міцність машин»
	Д 26.002.08
	Воронько Андрій Олександрович, 05.27.01 «Твеpдотільна електpоніка»
	Королевич Любомир Миколайович, 05.27.01 «Твеpдотільна електpоніка»
	Д 26.002.24
	Білоусов Олег Юрійович, 05.17.11 «Технологія тугоплавких неметалічних матеpіалів»
	Д 26.002.28
	Драпой Дарина Ігорівна, 03.00.20 «Біотехнологія»
	Національний транспортний університет
	Д 26.059.01
	Гладка Мирослава Вікторівна, 05.13.22 «Управління проектами і програмами»
	Лущай Юрій Володимирович, 05.13.22 «Управління проектами і програмами»
	Д 26.059.03
	Молоштан Дмитро Васильович, 05.22.20 «Експлуатація та ремонт засобів транспорту»
	Садовник Іван Іванович, 05.22.20 «Експлуатація та ремонт засобів транспорту»
	Національний університет «Львівська політехніка»
	Д 35.052.04
	Варищук Василь Ігорович, 05.11.01 «Пpилади та методи вимірювання механічних величин»
	Д 35.052.05
	Хомицька Ірина Юріївна, 10.02.21 «Структурна, прикладна та математична лінгвістика»
	Д 35.052.14
	Антонів Володимир Ярославович, 05.13.06 «Інформаційні технології»
	Д 35.052.17
	Пелех Андрій Богданович, 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди»
	Турба Юрій Васильович, 05.23.05 «Будівельні матеpіали та виpоби»
	К 35.052.22
	Піндер Володимир Федорович, 21.06.01 «Екологічна безпека»
	Національний університет «Полтавська  політехніка  імені Юрія Кондратюка»
	Д 44.052.02
	Распопов Євгеній Анатолійович, 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди»

	Національний університет «Чернігівська політехніка»
	К 79.051.03
	Карпачев Ігор Ігорович, 05.13.06 «Інформаційні технології»
	Ткач Володимир Іванович, 05.09.03 «Електpотехнічні комплекси та системи»
	Національний університет біоресурсів і природокористування України
	Д 26.004.06
	Дворник Андрій Віталійович, 05.05.11 «Машини і засоби механізації 
	сільськогосподарського виробництва»
	Д 26.004.07
	Кожан Дмитро Петрович, 05.09.03 «Електpотехнічні комплекси та системи»
	К 26.004.22
	Володько Олексій Іванович, 03.00.20 «Біотехнологія»
	Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
	Д 38.060.01
	Кудін Олег Олексійович, 05.13.22 «Управління проектами і програмами»
	Д 38.060.02
	Боднарчук Юлія Сергіївна, 05.08.03 «Конструювання та будування суден»
	Кочанов Володимир Юрійович, 05.08.03 «Конструювання та будування суден»
	Національний університет харчових технологій
	Д 26.058.07
	Польовик Володимир Вікторович, 05.18.16 «Технологія хаpчової продукції»
	Одеська національна академія харчових технологій
	Д 41.088.03
	Зубарев Анатолій Анатолійович, 05.05.14 «Холодильна, вакуумна та компресорна техніка, системи кондиціонування»
	Кобалава Галина Олександрівна, 05.14.06 «Технічна теплофізика та промислова 
	теплоенергетика»
	Козловський Сергій Володимирович, 05.14.06 «Технічна теплофізика та промислова 
	теплоенергетика»
	Осадчук Євген Олександрович, 05.14.06 «Технічна теплофізика та промислова 
	теплоенергетика»
	Петушенко Сергій Миколайович, 05.05.14 «Холодильна, вакуумна та компресорна 
	техніка, системи кондиціонування»
	Пирисунько Максим Андрійович, 05.05.14 «Холодильна, вакуумна та компресорна 
	техніка, системи кондиціонування»
	Одеський національний морський університет
	Д 41.060.01
	Верещака Микола Анатолійович, 05.13.22 «Управління проектами і програмами»
	Зінченко Ганна Валеріївна, 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди»
	Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
	Д 18.819.01
	Бойко Владислав Борисович, 05.05.11 «Машини і засоби механізації 
	сільськогосподарського виробництва»
	Українська академія друкарства
	Д 35.101.01
	Максимів Олексій Петрович, 05.13.06 «Інформаційні технології»
	Харів Мар’ян Стефанович, 05.05.01 «Машини і пpоцеси полігpафічного виpобництва»
	Українська інженерно-педагогічна академія
	К 64.108.04
	Тріщ Андрій Романович, 05.01.02 «Стандартизація, сертифікація та метрологічне 
	забезпечення»

	Український державний університет залізничного транспорту
	Д 64.820.01
	Алнаері Фрхат Алі (громадянин Лівії), 05.12.02 «Телекомунікаційні системи та мережі»
	Д 64.820.02
	Дериземля Світлана Володимирівна, 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди»
	Звєрєва Аліна Сергіївна, 05.23.05 «Будівельні матеpіали та виpоби»
	Лейбук Ярослав Сергійович, 05.22.06 «Залізнична колія»
	Д 64.820.04
	Бульба Владислав Ігорович, 05.22.07 «Рухомий склад залізниць та тяга поїздів»
	Харківський національний автомобільно-дорожній університет
	Д 64.059.01
	Новаковська Вікторія Яківна, 05.22.11 «Автомобільні шляхи та аеpодpоми»
	Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра 
	Василенка
	Д 64.832.01
	Цибух Андрій Володимирович, 05.11.17 «Біологічні та медичні пpилади і системи»
	Д 64.832.03
	Лівіцький Олександр Миколайович, 05.22.20 «Експлуатація та ремонт засобів 
	транспорту»
	Мальцев Тарас Віталійович, 05.02.04 «Теpтя та зношування в машинах»
	Слонь Віктор Вікторович, 05.22.20 «Експлуатація та ремонт засобів транспорту»
	Д 64.832.04
	Волошина Людмила Володимирівна, 05.02.01 «Матеpіалознавство»
	Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
	Д 64.051.29
	Ігнатенко Сергій Михайлович, 05.13.21 «Системи захисту інформації»
	Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
	Д 64.089.04
	Зарицький Олександр Васильович, 05.13.06 «Інформаційні технології»
	К 64.089.05
	Гряник Володимир Олександрович, 05.24.04 «Кадастр та моніторинг земель»
	Харківський національний університет радіоелектроніки
	Д 64.052.01
	Власенко Олександр Миколайович, 05.13.23 «Системи та засоби штучного інтелекту»
	Д 64.052.02
	Погорелов Артем Віталійович, 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні 
	методи»
	Д 64.052.04
	Непокупна Тетяна Анатоліївна, 05.27.06 «Технологія, обладнання та виробництво 
	електронної техніки»
	Д 64.052.08
	Бронніков Артем Ігорович, 05.13.07 «Автоматизація процесів керування»
	Чиркова Катерина Сергіївна, 05.13.06 «Інформаційні технології»
	Черкаський державний технологічний університет
	Д 73.052.04
	Дубовик Денис Дмитрович, 05.13.06 «Інформаційні технології»
	Кришталь Василь Миколайович, 05.13.06 «Інформаційні технології»
	Рахімі Яшар , 05.13.06 «Інформаційні технології»
	Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
	К 76.051.09
	Пристай Тарас Віталійович, 05.27.01 «Твеpдотільна електpоніка»


	Науково-дослідний інститут Головного управління розвідки
	СРК 26.739.01
	Годлевський Сергій Миколайович, 20.02.14 «Озброєння і військова техніка»
	Масленко Олег Володимирович, 20.02.14 «Озброєння і військова техніка»
	Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного
	СРК 35.735.01
	Баранов Юрій Миколайович, 20.02.14 «Озброєння і військова техніка»
	Національний університет оборони України імені Івана Черняховського
	СРД 26.709.12
	Лесечко Дмитро Васильович, 21.02.03 «Цивільний захист»
	Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України
	СРД 26.712.01
	Веретнов Андрій Олександрович, 20.02.14 «Озброєння і військова техніка»

	СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ
	Білоцерківський національний аграрний університет
	Д 27.821.01
	Безпалий Іван Федорович, 03.00.20 «Біотехнологія»
	Державна установа Інститут зернових культур Національної академії аграрних наук України
	Д 08.353.01
	Єрашова Маргарита Валеріївна, 06.01.09 «Рослинництво»
	Купар Юлія Юріївна, 06.01.05 «Селекція і насінництво»
	Державний вищий навчальний заклад Національний лісотехнічний університет України
	Д 35.072.02
	Галевич Оксана Євгеніївна, 06.03.01 «Лісові культури та фітомеліорація»
	Дніпровський державний аграрно-економічний університет
	Д 08.804.02
	Галицька Марина Анатоліївна, 03.00.16 «Екологія»
	Інститут захисту рослин НААН України
	Д 26.376.01
	Венгер Олег Володимирович, 03.00.16 «Екологія»
	Інститут зрошуваного землеробства НААН
	Д 67.379.01
	Андрієнко Ігор Олегович, 06.01.02 «Сільськогосподарські меліорації»
	Вискуб Роман Станіславович, 06.01.05 «Селекція і насінництво»
	Інститут розведення і генетики тварин імені М. В. Зубця НААН України
	Д 27.355.01
	Ващенко Олександр Валерійович, 06.02.01 «Розведення та селекція тварин»
	Динько Юрій Павлович, 06.02.01 «Розведення та селекція тварин»
	Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН
	Д 64.366.01
	Гусенкова Олеся Володимирівна, 06.01.05 «Селекція і насінництво»
	Докукіна Ксенія Іванівна, 06.01.05 «Селекція і насінництво»
	Понуренко Сергій Геннадійович, 06.01.05 «Селекція і насінництво»
	Миколаївський національний аграрний університет
	К 38.806.03
	Резніченко Надія Дмитрівна, 06.01.09 «Рослинництво»
	Миронівський інститут пшениці імені В. М. Ремесла НААН України
	К 27.380.01
	Бочарова Марина Іванівна, 06.01.05 «Селекція і насінництво»
	Тромсюк Валентина Дмитрівна, 06.01.05 «Селекція і насінництво»
	Національний науковий центр «Інститут землеробства Національної академії аграрних наук 
	України»
	Д 27.361.01
	Сокирко Дмитро Петрович, 06.01.09 «Рослинництво»
	Фурман Олег Валерійович, 06.01.09 «Рослинництво»
	Національний університет біоресурсів і природокористування України
	Д 26.004.02
	Горновська Світлана Володимирівна, 16.00.10  «Ентомологія»
	Гудзь Сергій Олександрович, 03.00.07 «Мікробіологія»
	Камінська Олена Василівна, 06.01.11 «Фітопатологія»
	Карпович Марина Сергіївна, 16.00.10  «Ентомологія»
	Коренчук Євген Володимирович, 16.00.10  «Ентомологія»
	Д 26.004.04
	Забалуєв Сергій Вікторович, 06.01.03 «Агроґрунтознавство і агрофізика»
	Д 26.004.05
	Плиска Анастасія Юріївна, 06.02.02 «Годівля тварин і технологія кормів»
	Д 26.004.09
	Кривохатько Ганна Анатоліївна, 06.03.01 «Лісові культури та фітомеліорація»
	Д 26.004.15
	Шкопинська Тетяна Євгенівна, 03.00.20 «Біотехнологія»
	Д 26.004.21
	Гриник Святослав Ігорович, 06.01.01 «Загальне землеробство»
	Національний університет водного господарства та природокористування
	К 47.104.05
	Єлісавенко Юрій Анатолійович, 03.00.16 «Екологія»
	Ковальчук Сергій Володимирович, 03.00.16 «Екологія»
	Подільський  державний аграрно-технічний університет
	Д 71.831.01
	Федорук Інна Василівна, 06.01.09 «Рослинництво»

	ІСТОРИЧНІ НАУКИ
	Запорізький національний університет
	Д 17.051.01
	Артюшенко Ігор Андрійович, 07.00.01 «Історія України»
	Інститут історії України НАН України
	Д 26.235.01
	Андріяка Ганна Олександрівна, 07.00.01 «Історія України»
	Черняхівська Олена Михайлівна, 07.00.01 «Історія України»
	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
	Д 26.001.01
	Кукоба Лєна Іванівна, 07.00.02 «Всесвітня історія»
	Київський університет імені Бориса Грінченка
	К 26.133.02
	Силка Ольга Сергіївна, 07.00.01 «Історія України»


	Львівський національний університет імені Івана Франка
	Д 35.051.12
	Майороші Марія Андріївна, 07.00.01 «Історія України»
	Маріупольський державний університет
	К 12.093.04
	Редька Сергій Іванович, 07.00.01 «Історія України»
	Національний університет "Чернігівський  колегіум"  імені Т. Г. Шевченка
	К 79.053.01
	Шуміло Віталій Вікторович, 07.00.01 «Історія України»
	Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
	Д 41.051.08
	Лісунець Людмила Ігорівна, 07.00.02 «Всесвітня історія»
	Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
	Д 58.053.04
	Діденко Катерина Володимирівна, 07.00.01 «Історія України»
	Дідух Тарас Григорович, 07.00.01 «Історія України»
	Центр пам’яткознавства НАН України і Українського товариства охорони пам’яток історії та 
	культури
	К 26.252.01
	Назарова Віра Валеріївна, 26.00.05 «Музеєзнавство. Пам'яткознавство»

	ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
	Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК»
	Д 26.130.01
	Дуб Богдана Станіславівна, 21.04.02 «Економічна безпека суб'єктів господарської 
	діяльності»
	Сумбаєва Людмила Петрівна, 21.04.02 «Економічна безпека суб'єктів господарської 
	діяльності»
	Волинський національний університет імені Лесі Українки
	К 32.051.06
	Цимбалюк Сергій Миколайович, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна 
	економіка»
	Державна установа «Інститут економіки та прогнозування» НАН України
	Д 26.239.01
	Гончаренко Дарʼя Олегівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Дейнеко Олександр Турсунбайович, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені 
	Вадима Гетьмана»
	Д 26.006.01
	Щербак Сергій Михайлович, 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки»
	Д 26.006.02
	Дворник Ірина Вікторівна, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні 
	відносини»
	Шевцов Єгор Дмитрович, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні 
	відносини»
	Д 26.006.04
	Білоцька Інна Анатоліївна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Білявська Ольга Борисівна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Демченко Віталія Олександрівна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Д 26.006.07
	Семашко Катерина Анатоліївна, 08.00.11  «Математичні методи, моделі та інформаційні 
	технології в економіці»
	Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний університет»
	Д 12.052.02
	Ліхота Олександр Валерійович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за 
	видами економічної діяльності)»
	Піскульова Ілона Володимирівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за 
	видами економічної діяльності)»
	Державний університет «Одеська політехніка»
	Д 41.052.10
	Діордієв Віктор Олександрович, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Новак Надія Георгіївна, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»
	Дніпровський державний аграрно-економічний університет
	Д 08.804.01
	Юрченко Сергій Васильович, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
	Д 08.820.03
	Приходченко Оксана Юріївна, 08.00.11 «Математичні методи, моделі та інформаційні 
	технології в економіці»
	Донецький національний університет імені Василя Стуса
	Д 11.051.03
	Лукʼяненко Олександр Дмитрович, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні 
	економічні відносини»
	Заклад вищої освіти «Львівський університет бізнесу та права»
	Д 35.140.01
	Медвідь Лариса Іванівна, 08.00.07 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і 
	політика»
	Західноукраїнський національний університет
	Д 58.082.03
	Палковський Євген Станіславович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»
	Шаповалов Роман Анатолійович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за 
	видами економічної діяльності)»
	Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України
	Д 41.177.02
	Лозова Тетяна Петрівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Київський національний торговельно-економічний університет
	Д 26.055.03
	Тимощук Ольга Валеріївна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Київський національний університет будівництва і архітектури
	Д 26.056.10
	Малашкін Максим Анатолійович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за 
	видами економічної діяльності)»
	Січний Сергій Борисович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами 
	економічної діяльності)»
	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
	Д 26.001.02
	Адамі Карло (громадянин Італійської Республіки), 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»
	Класичний приватний університет
	Д 17.127.01
	Дробот Сергій Анатолійович, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Литвин Катерина Валентинівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Торопченко Наталія Володимирівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
	К 45.052.02
	Білик Марина Юріївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами 
	економічної діяльності)»
	Львівський національний аграрний університет
	Д 36.814.02
	Дидів Ірина Богданівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами 
	економічної діяльності)»
	Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України
	Д 64.251.01
	Нечипорук Оксана Василівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Свічко Сергій Олександрович, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна 
	економіка»
	Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»
	Д 26.350.01
	Крамарьов Олександр Сергійович, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Д 26.350.02
	Бурденюк Світлана Вікторівна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
	Д 64.050.02
	Івахненко Андрій Володимирович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»
	Національний транспортний університет
	Д 26.059.04
	Амеліна Наталія Костянтинівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за 
	видами економічної діяльності)»
	Національний університет «Львівська політехніка»
	Д 35.052.03
	Баланська Олена Ігорівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Рикованова Ірина Сергіївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за 
	видами економічної діяльності)»
	Національний університет біоресурсів і природокористування України
	Д 26.004.01
	Саяпін Сергій Петрович, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Одеська національна академія харчових технологій
	Д 41.088.05
	Авершин Сергій Володимирович, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна 
	економіка»
	Носар Анатолій Анатолійович, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна 
	економіка»
	Одеський національний економічний університет
	Д 41.055.01
	Іорга Світлана Миколаївна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Д 41.055.03
	Федорова Тетяна Олександрівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за 
	видами економічної діяльності)»
	Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
	Д 41.051.11
	Білах Іван Богданович, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»
	Коротун Ольга Петрівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»

	Поліський національний університет
	Д 14.083.02
	Чорненька Людмила Миколаївна, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія 
	управління персоналом»
	Д 26.142.03
	Малярчук Наталія Миколаївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за 
	видами економічної діяльності)»
	Мельниченко Олена Василівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за 
	видами економічної діяльності)»
	Фейчер Оксана Олександрівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за 
	видами економічної діяльності)»
	Шуляр Наталія Миколаївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за 
	видами економічної діяльності)»
	Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет»
	Д 26.063.01
	Кучерявий Андрій Михайлович, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Сумський національний аграрний університет
	Д 55.859.01
	Афанасьєв Ігор Петрович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами 
	економічної діяльності)»
	Стиранка Анна Петрівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами 
	економічної діяльності)»
	Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського
	Д 52.051.06
	Степанець Іван Володимирович, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна 
	економіка»
	Шафієва Лейла Гачаївна, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»
	Українська інженерно-педагогічна академія
	К 64.108.05
	Шелест Тетяна Миколаївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за 
	видами економічної діяльності)»
	Університет митної справи та фінансів
	Д 08.893.01
	Гапоненко Світлана Олександрівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
	(за видами економічної діяльності)»
	Жидик Андрій Іванович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами 
	економічної діяльності)»
	Левченко Ганна Петрівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами 
	економічної діяльності)»
	Острініна Олена Петрівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»
	Фісун Юлія Володимирівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за 
	видами економічної діяльності)»
	Чимшир Ганна Володимирівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за 
	видами економічної діяльності)»
	Шрам Поліна Ігорівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами 
	економічної діяльності)»
	Харківський державний університет харчування і торгівлі
	Д 64.088.02
	Ченцова Оксана Борисівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

	Центральноукраїнський національний технічний університет
	К 23.073.03
	Старовойт Людмила Леонідівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»

	ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ
	Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. 
	Ушинського»
	Д 41.053.02
	Рахім Амір Хуссейн Рахім (Громадянин Іраку), 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії»
	Інститут філософії імені Г. С. Сковороди НАН України
	Д 26.161.03
	Коваленко Юрій Іванович, 09.00.11 «Релігієзнавство»
	Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
	К 26.053.13
	Мурга Тетяна Анатоліївна, 09.00.05 «Історія філософії»
	Сукенніков Олексій Вячеславович, 09.00.05 «Історія філософії»

	ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ
	Бердянський державний педагогічний університет
	К 18.092.02
	Шульга Олена Олексіївна, 10.01.01 «Українська література»
	Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
	Д 08.051.12
	Сластьон Сабріє Едемівна, 10.01.04 «Література зарубіжних країн»
	Запорізький національний університет
	Д 17.051.02
	Братиця Ганна Георгіївна, 10.02.04 «Германські мови»
	Заблоцький Юрій Валерійович, 10.02.04 «Германські мови»
	Мусійчук Тетяна Ігорівна, 10.02.04 «Германські мови»
	Радіонова Катерина Сергіївна, 10.02.04 «Германські мови»
	Шкамарда Оксана Андріївна, 10.02.04 «Германські мови»
	Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України
	Д 26.178.01
	Бай Олена Сергіївна, 10.01.05 «Порівняльне літературознавство»
	Єгорченко Маргарита Олегівна, 10.01.01 «Українська література»
	Когут Софія Несторівна, 10.01.01 «Українська література»
	Панько Оксана Іванівна, 10.01.04 «Література зарубіжних країн»
	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
	Д 26.001.11
	Бойко Ірина Анатоліївна, 10.02.05 «Романські мови»
	Д 26.001.15
	Гарасим Леся Орестівна, 10.01.07 «Фольклористика»
	Го Юаньпен (громадянин Республіки Китай), 10.01.01 «Українська література»
	Степчук Юлія Петрівна, 10.01.01 «Українська література»
	Д 26.001.19
	Давиденко Наталія Вікторівна, 10.02.14 «Класичні мови. Окремі індоєвропейські мови»
	Д 26.001.39
	Климець Мар’яна Юріївна, 10.01.03 «Література слов'янських народів»
	Львівський національний університет імені Івана Франка
	Д 35.051.13
	Рурак Юлія Василівна, 10.01.01 «Українська література»
	К 35.051.15
	Білинська Ольга Омелянівна, 10.02.04 «Германські мови»
	Лукащук Михайло Володимирович, 10.02.04 «Германські мови»
	К 35.051.23
	Германович Галина Остапівна, 10.02.01 «Українська мова»
	Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
	К 58.053.02
	Осяк Світлана Вікторівна, 10.01.01 «Українська література»
	Херсонський державний університет
	К 67.051.05
	Доронкіна Надія Євгеніївна, 10.02.04 «Германські мови»
	Нісаноглу Наталя Георгіївна, 10.02.04 «Германські мови»
	Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
	К 73.053.03
	Величковська Юлія Федорівна, 10.01.01 «Українська література»
	К 73.053.07
	Карлова Надія Миколаївна, 10.02.01 «Українська мова»
	Кисляк Леся Несторівна, 10.02.01 «Українська мова»

	ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ
	Волинський національний університет імені Лесі Українки
	К 32.051.08
	Мельник Олег Володимирович, 11.00.11 «Конструктивна географія і раціональне 
	використання природних ресурсів»
	Смілий Павло Миколайович, 11.00.11 «Конструктивна географія і раціональне 
	використання природних ресурсів»
	Цесьців Діана Степанівна, 11.00.11 «Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів»
	Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
	К 64.051.04
	Зюзін Святослав Юрійович, 11.00.11 «Конструктивна географія і раціональне 
	використання природних ресурсів»
	Клєщ Анастасія Анатоліївна, 11.00.11 «Конструктивна географія і раціональне 
	використання природних ресурсів»
	Шумілова Алла Вікторівна, 11.00.11 «Конструктивна географія і раціональне 
	використання природних ресурсів»

	ЮРИДИЧНІ НАУКИ
	Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК»
	К 26.130.03
	Вайнагій Михайло Васильович, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія 
	політичних і правових учень»
	Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені 
	Вадима Гетьмана»
	К 26.006.09
	Борисочева Наталія Миколаївна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Маркарян Марина Валеріївна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»
	Уложенко Вадим Миколайович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»


	Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет»
	Д 61.051.07
	Куманська-Нор Оксана Павлівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Державний науково-дослідний інститут МВС України
	Д 26.732.01
	Вересенко Юрій Віталійович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»
	Краснопольська Людмила Петрівна, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; 
	кримінально-виконавче право»
	Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ МВС України
	Д 08.727.04
	Марейченко Олександр Миколайович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; 
	кримінально-виконавче право»
	Свірець Вячеслав Володимирович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; 
	кримінально-виконавче право»
	Донецький національний університет імені Василя Стуса
	К 11.051.12
	Бляхарський Ярослав Станіславович, 12.00.04 «Господарське право, господарсько-
	процесуальне право»
	Часовников Дмитро Валерійович, 12.00.04 «Господарське право, господарсько-
	процесуальне право»
	Донецький юридичний інститут МВС України
	К 11.737.01
	Безгинський Юрій Сергійович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Семенишина-Фіголь Богдана Миколаївна, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; 
	кримінально-виконавче право»
	К 11.737.02
	Гоптарєв Олександр Ігорович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Лелеко Андрій Миколайович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»
	Заклад вищої освіти «Львівський університет бізнесу та права»
	Д 35.140.02
	Гудима Віталій Валерійович, 12.00.10 «Судоустрій; прокуратура та адвокатура»
	Любарський Валентин Олександрович, 12.00.10 «Судоустрій; прокуратура та адвокатура»
	Запорізький національний університет
	Д 17.051.07
	Бакаїм Марія Василівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Бондарчук Руслан Анатолійович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Гуменюк Валерій Євгенович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»
	Капинос Оксана Валентинівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Лавренчук Ольга Володимирівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Ліжевський Андрій Леонідович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Онуфрієв Віктор Миколайович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Пилипів Василь Іванович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Чернявська Оксана Михайлівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Західноукраїнський національний університет
	Д 58.082.04
	Будзик Богдан Васильович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Довгань Юлія Анатоліївна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Лещишин Руслан Миколайович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Содомора Роман Орестович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Шевчук Олександр Петрович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України
	Д 26.236.02
	Ждиняк Наталія Петрівна, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-
	виконавче право»
	Михайлов Михайло Володимирович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; 
	кримінально-виконавче право»
	Д 26.236.03
	Бондаренко Євгенія Ігорівна, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія 
	політичних і правових учень»
	Очколяс Дмитро Вікторович, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія 
	політичних і правових учень»
	Чиж Іван Сергійович, 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право»
	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
	Д 26.001.04
	Доротюк Ольга Геннадіївна, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія 
	політичних і правових учень»
	Д 26.001.06
	Коцюруба Анна Іванівна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; 
	міжнародне приватне право»
	Д 26.001.10
	Гладштейн Анна Леонідівна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»
	Жорницький Владислав Михайлович, 12.00.11 «Міжнародне право»
	Класичний приватний університет
	Д 17.127.07
	Литвиненко Жанна Миколаївна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Попельнюк Тарас Вікторович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; 
	кримінально-виконавче право»
	Стецюк Вікторія Володимирівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Львівський національний університет імені Івана Франка
	Д 35.051.03
	Винарчик Олег Павлович, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень»
	Міжнародний гуманітарний університет
	Д 41.136.01
	Борисова Юлія Євгенівна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; 
	міжнародне приватне право»
	Науково-дослідний  інститут публічного права
	К 26.503.01
	Гресько Олег Романович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Дончик Віталій Володимирович , 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Друзенко Антоніна Василівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»
	Жук Тарас Іванович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Коренькова Валерія Сергіївна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Махаринець Дмитро Євгенійович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Омельченко Леонід Володимирович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; 
	фінансове право; інформаційне право»
	Павлюк Ірина Юріївна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Таланчук Ірина Володимирівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Щиголь Юрій Федорович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності НАПрН України
	К 26.504.01
	Федорова Надія Вікторівна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; 
	міжнародне приватне право»
	Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака 
	НАПрН України
	Д 26.500.01
	Спасибо Валентин Валентинович , 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне 
	право; міжнародне приватне право»
	Федчишин Андрій Анатолійович, 12.00.04 «Господарське право, господарсько-
	процесуальне право»
	Національна академія внутрішніх справ МВС України
	Д 26.007.01
	Бордун-Комар Наталія Ігорівна, 12.00.12 «Філософія права»
	Мамчин Петро Ігорович, 12.00.12 «Філософія права»
	Д 26.007.03
	Мельничук Роман Васильович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Сингаєвська Марина Іванівна, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право»
	Шаркова Віта Володимирівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Д 26.007.04
	Сергєєв Кирило Олександрович, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія 
	політичних і правових учень»
	Д 26.007.05
	Чичиркін Андрій Олександрович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; 
	судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Національний авіаційний університет
	Д 26.062.16
	Мартиновський Дмитро Павлович, 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право»
	Садовенко Артем Іванович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» 
	Міністерства юстиції України
	К 64.896.01
	Дмитренко Олена Дмитрівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»
	Мельниченко Андрій Михайлович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Федоренко Ігор Люсикович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова 
	експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Національний університет «Києво-Могилянська академія»
	К 26.008.04
	Кістяник Володимир Іванович, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія 
	політичних і правових учень»
	Шаповал Тарас Володимирович, 12.00.11 «Міжнародне право»
	Національний університет «Львівська політехніка»
	Д 35.052.19
	Гачак-Величко Лілія Андріївна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Думанівська Алла Ярославівна, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія 
	політичних і правових учень»
	Кравчук Остап Леонідович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Сидор Наталія Теодозіївна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	К 35.052.23
	Нос Степан Петрович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-
	виконавче право»
	Романенко Роман Романович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова 
	експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Національний університет «Одеська юридична академія»
	Д 41.086.01
	Батан Юрій Дмитрович, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і 
	правових учень»
	Громовий Олександр Олегович, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія 
	політичних і правових учень»
	Д 41.086.03
	Герелюк Тарас Богданович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-
	виконавче право»
	Логвинський Георгій Володимирович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; 
	кримінально-виконавче право»
	Пасечнік Ольга Володимирівна, 12.00.05 «Трудове право; право соціального 
	забезпечення»
	Покора Ірина Євгенівна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; 
	міжнародне приватне право»
	Сабура Світлана Олександрівна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне 
	право; міжнародне приватне право»
	Швед Анна Юріївна, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-
	виконавче право»
	Д 41.086.04
	Крилов Максим Анатолійович, 12.00.11 «Міжнародне право»
	Ляшенко Андрій Артурович, 12.00.04 «Господарське право, господарсько-процесуальне 
	право»
	Сіюшов Денис Юрійович, 12.00.04 «Господарське право, господарсько-процесуальне 
	право»
	Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
	Д 64.086.01
	Посвистак Олександр Миколайович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; 
	судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Сохікян Анна Суренівна, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-
	виконавче право»
	Д 64.086.03
	Кондратьєва Ірина Ігорівна, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»
	Таможанський Олексій Валерійович, 12.00.05 «Трудове право; право соціального 
	забезпечення»
	Удовенко Олександр Валерійович, 12.00.05 «Трудове право; право соціального 
	забезпечення»
	Д 64.086.04
	Пузікова Валентина Сергіївна, 12.00.04 «Господарське право, господарсько-
	процесуальне право»
	Савчук Олександра Олександрівна, 12.00.04 «Господарське право, господарсько-
	процесуальне право»
	Чубенко Віра Анатоліївна, 12.00.04 «Господарське право, господарсько-процесуальне 
	право»
	Шміло Ірина Олегівна, 12.00.04 «Господарське право, господарсько-процесуальне право»
	Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія 
	управління персоналом»
	К 26.142.01
	Прихожанов Валерій Олександрович, 12.00.04 «Господарське право, господарсько-
	процесуальне право»
	К 26.142.05
	Акіфзаде Світлана Миколаївна, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Захарова Ганна Вікторівна, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова 
	експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Коршун Олександр Вікторович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Ліченко Ігор Володимирович, 21.07.01 «Забезпечення державної безпеки України»
	Сиводєд Іван Сергійович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова 
	експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Талах Анатолій Миколайович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право»
	Приватний вищий навчальний заклад Університет Короля Данила
	Д 20.149.01
	Воронько Олексій Олексійович, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне 
	право; міжнародне приватне право»
	Іваничук Руслана Антонівна, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія 
	політичних і правових учень»
	Мусіловський Ігор Михайлович, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія 
	політичних і правових учень»
	Скіченко Альона Анатоліївна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне 
	право; міжнародне приватне право»
	Сумський державний університет
	Д 55.051.07
	Кушнір Дар’я Михайлівна , 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Пєтухов Андрій Юрійович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Старовойтова Світлана Миколаївна , 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»
	Хайнацький Євген Сергійович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Швагер Ольга Андріївна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Університет державної фіскальної служби України
	Д 27.855.03
	Бахуринський Віталій Станіславович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; 
	кримінально-виконавче право»
	Білько Тетяна Олександрівна, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова 
	експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Голишева Уляна Іванівна, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова 
	експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Шаховніна Марина Олегівна, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова 
	експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Університет митної справи та фінансів
	Д 08.893.03
	Агеєнко Тетяна Миколаївна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Батманова Вікторія Віталіївна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Васильєва Леся Олександрівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Гусейнов Кімал Анатолійович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Іванов Сергій Миколайович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Манько Геннадій Валерійович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Побережна Надія Петрівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України
	Д 64.700.01
	Бережна Євгенія Вікторівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Бурбело Богдан Анатолійович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Строк Інна Анатоліївна, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова 
	експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Д 64.700.02
	Апанаскович Людмила Вікторівна, 12.00.05 «Трудове право; право соціального 
	забезпечення»
	Байбак Анастасія Геннадіївна, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія 
	політичних і правових учень»
	Бондаренко Сергій Миколайович, 12.00.05 «Трудове право; право соціального 
	забезпечення»
	Гайдаренко Людмила Олександрівна, 12.00.05 «Трудове право; право соціального 
	забезпечення»
	Голенко Ірина Петрівна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; 
	міжнародне приватне право»
	Данило Сергій Михайлович, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія 
	політичних і правових учень»
	Заїкін Анатолій Павлович, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень»
	Земскова Ольга Вікторівна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; 
	міжнародне приватне право»
	Калараш Андрій Андрійович, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія 
	політичних і правових учень»
	Корольчук Богдан Леонідович, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»
	Пономаренко Павло Олександрович, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія 
	політичних і правових учень»
	Пряміцин Вячеслав Юрійович, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія 
	політичних і правових учень»
	Національна академія внутрішніх справ МВС України
	СРД 26.007.02
	Костогриз Ярослав Олегович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова 
	експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України
	СРД 64.700.07
	Авагімов Ашот Аркадійович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова 
	експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Воліков Тарас Анатолійович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова 
	експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Дзюбинський Вадим Володимирович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Малюк Василь Васильович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова 
	експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Потильчак Антон Олександрович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; 
	судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Ткаленко Олег Валерійович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова 
	експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Цибульник Вадим Вікторович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»

	ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
	Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
	Д 05.053.01
	Задворняк Людмила Сергіївна, 13.00.07 «Теорія і методика виховання»
	Онищенко Неля Григорівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Остапенко Емілія Миколаївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Поп Олена Юріївна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»
	Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»
	Д 29.053.01
	Зозуля Оксана Вікторівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Чала Ольга Василівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. 
	Ушинського»
	Д 41.053.01
	Онищук Світлана Олександрівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України
	Д 26.459.01
	Тукало Сергій Миколайович, 13.00.10 «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті»

	Інститут педагогіки НАПН України
	Д 26.452.01
	Бєлова Вікторія Володимирівна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»
	Д 26.452.05
	Безносюк Наталія Сафронівна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (хімія)»
	Стаднюк Юлія Юріївна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (географія)»
	Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України
	Д 26.451.01
	Воробйова Лоліта Валеріївна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»
	Мартиненко Людмила Василівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Інститут проблем виховання НАПН України
	Д 26.454.01
	Колодько Інна Миколаївна, 13.00.07 «Теорія і методика виховання»
	Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України
	Д 26.450.01
	Нагорна Олена Василівна, 13.00.03 «Корекційна педагогіка»
	Київський університет імені Бориса Грінченка
	Д 26.133.05
	Галаєвська Людмила Вікторівна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (українська мова)»
	Д 26.133.06
	Малахова Маргарита Олександрівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Класичний приватний університет
	Д 17.127.04
	Зайцева Ольга Леонідівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Захаріна Аліса Геннадіївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
	К 45.052.07
	Поддубей Олена Вікторівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Криворізький державний педагогічний університет
	К 09.053.01
	Рогова Віра Борисівна, 13.00.09 «Теорія навчання»
	Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
	К 18.053.01
	Мартьянова Марія Євгеніївна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»
	Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України
	К 26.003.10
	Гриценко Наталія Леонідівна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (медичні та фармацевтичні дисципліни)»
	Новікова Ірина Миколаївна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (медичні та фармацевтичні дисципліни)»
	Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
	Д 26.053.03
	Вакуленко Ірина Вікторівна, 13.00.02  «Теорія та методика навчання (інформатика)»
	Галицький Олександр Вадимович, 13.00.02  «Теорія та методика навчання (інформатика)»
	Д 26.053.19
	Васильєва Галина Іванівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Національний університет "Чернігівський  колегіум"  імені Т. Г. Шевченка
	Д 79.053.02
	Вітченко Альона Миколаївна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я)»
	Житовоз Микола Петрович, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я)»
	Національний університет біоресурсів і природокористування України
	Д 26.004.18
	Березова Лідія Сергіївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Дзюба Ганна Ігорівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Костенко Микола Петрович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Пархоменко Олександра В’ячеславівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Рудницька Наталія Анатоліївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
	Д 44.053.01
	Агєєва Ольга Олександрівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Д 44.053.03
	Шарлай Наталія Миколаївна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»
	Рівненський державний гуманітарний університет
	Д 47.053.01
	Апшай Федір Васильович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Євсович Роман Васильович, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»
	Пилюк Наталія Вікторівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Пікон Катерина Сергіївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Свищ Лілія Осипівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Синіцька Наталія Вікторівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка
	Д 55.053.01
	Лєснік Олена Степанівна, 13.00.02 «Теорія та методика музичного навчання»
	У Сінмей (громадянка КНР), 13.00.02 «Теорія та методика музичного навчання»
	Чжоу Лянлян (громадянка КНР), 13.00.02 «Теорія та методика музичного навчання»
	Чжу Пен (громадянин КНР), 13.00.02 «Теорія та методика музичного навчання»
	К 55.053.03
	Кода Світлана Василівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Чернявська Олена Анатоліївна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я)»
	Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
	Д 29.051.06
	Грицюта Оксана Федорівна, 13.00.07 «Теорія і методика виховання»
	Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
	К 58.053.05
	Подановська Галина Володимирівна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (українська мова)»
	Університет Григорія Сковороди в Переяславі
	Д 27.053.03
	Бобовський Роман Петрович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Рибченко Кесер Тетяна Миколаївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Херсонський державний університет
	Д 67.051.03
	Шалаєва Валерія Станіславівна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (російська мова)»
	Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
	Д 70.145.01
	Богуцька Анастасія Анатоліївна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»
	Дундюк Артем Юрійович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Хмельницький національний університет
	Д 70.052.05
	Дзюба Маргарита Ігорівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Дудова Діна Олександрівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Колодій Наталія Вікторівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

	Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
	Д 23.053.02
	Данилов Сергій Олександрович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
	Д 73.053.02
	Юрков Анатолій Вікторович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

	МЕДИЧНІ НАУКИ
	Буковинський державний медичний університет МОЗ України
	Д 76.600.02
	Луців Ігор Ігорович, 14.03.04 «Патологічна фізіологія»
	Стрельбицька Ірина Василівна, 14.03.04 «Патологічна фізіологія»
	Державна установа «Інститут громадського здоров'я ім. О. М. Марзєєва НАМН України»
	Д 26.604.01
	Авдієвська Олена Георгіївна, 14.02.01 «Гігієна та професійна патологія»
	Ковальчук Марія Петрівна, 14.02.01 «Гігієна та професійна патологія»
	Державна установа «Інститут мікробіології та імунології ім. І. І. Мечникова НАМН України»
	Д 64.618.01
	Невмержицький Віталій Васильович, 03.00.07 «Мікробіологія»
	Державна установа «Інститут нефрології НАМН України»
	Д 26.565.01
	Чайковська Мар’яна Ігорівна, 14.01.37 «Нефрологія»
	Державна установа «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В. П. Філатова НАМН України»
	Д 41.556.01
	Мухіна Ганна Юріївна, 14.01.18 «Офтальмологія»
	Назаретян Рудольф Едуардович (громадянин Грузії), 14.01.18 «Офтальмологія»
	Державна установа «Інститут патології хребта та суглобів імені професора М. І. Ситенка НАМН України»
	Д 64.607.01
	Прудніков Юрій Вікторович, 14.01.21 «Травматологія та ортопедія»
	Державна установа «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. 
	Лук'янової Національної академії медичних наук України»
	Д 26.553.01
	Букулова Нана Юріївна, 14.01.10 «Педіатрія»
	Романько Марія Романівна, 14.01.10 «Педіатрія»
	Державна установа «Інститут урології НАМН України»
	Д 26.615.01
	Жуковський Дмитро Олександрович, 14.01.06 «Урологія»
	Кравченко Олександр Вікторович, 14.01.06 «Урологія»
	Мєх Віктор Анатолійович, 14.01.06 «Урологія»
	Новіков Михайло В’ячеславович, 14.01.06 «Урологія»
	Державна установа «Науково-дослідний інститут психіатрії Міністерства охорони здоров'я 
	України»
	К 26.620.01
	Зубатюк Оксана Вікторівна, 14.01.16 «Психіатрія»
	Коваленко Наталя Володимирівна, 14.01.16 «Психіатрія»
	Державна установа «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф. Г. Яновського 
	НАМН України»
	Д 26.552.01
	Чередніченко Наталія Анатоліївна, 14.01.27 «Пульмонологія»

	Дніпровський державний медичний університет
	Д 08.601.01
	Соколов Олександр Володимирович, 14.01.03 «Хірургія»
	Д 08.601.04
	Гапонова Олена Вадимівна, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»
	Давиденко Наталія Василівна, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»
	Запорізький державний медичний університет МОЗ України
	Д 17.600.04
	Ромак Олег Ігорович, 14.03.04 «Патологічна фізіологія»
	Івано-Франківський національний медичний університет МОЗ України
	Д 20.601.02
	Шамрай Дмитро Вікторович, 14.03.09 «Гістологія, цитологія, ембріологія»
	К 20.601.04
	Решетило Віталій Анатолійович, 14.01.03 «Хірургія»
	Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН 
	України
	Д 26.155.01
	Собченко Сергій Олександрович, 14.01.07 «Онкологія»
	Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України
	Д 35.600.01
	Мигаль Остап Орестович, 14.01.22 «Стоматологія»
	Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України
	Д 26.003.04
	Школьна Ірина Іванівна, 14.01.10 «Педіатрія»
	Д 26.003.08
	Надюк Алла Вадимівна, 14.01.02 «Внутрішні хвороби»
	Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика
	Д 26.613.02
	Антонюк Христина Вікторівна, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»
	Д 26.613.08
	Лерчук Орест Михайлович, 14.01.03 «Хірургія»
	Національний фармацевтичний університет МОЗ України
	Д 64.605.03
	Стефанів Іван Володимирович, 14.03.05 «Фармакологія»
	Одеський національний медичний університет МОЗ України
	Д 41.600.02
	Філоненко Олена В’ячеславівна, 14.01.33 «Медична реабілітація, фізіотерапія та 
	курортологія»
	Сумський державний університет
	Д 55.051.05
	Капталан Алла Олегівна, 14.03.04 «Патологічна фізіологія»
	Петренко Олександр Андрійович, 14.03.04 «Патологічна фізіологія»
	Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського Міністерства 
	охорони здоров’я України
	Д 58.601.01
	Лоза Євген Олександрович, 14.03.04 «Патологічна фізіологія»
	Попадинець Олександр Олексійович, 14.03.04 «Патологічна фізіологія»
	Рубас Леся Василівна, 14.03.01 «Нормальна анатомія»
	Сікіринська Діана Олегівна, 14.03.04 «Патологічна фізіологія»
	Яворська Ірина Володимирівна, 14.03.04 «Патологічна фізіологія»
	Д 58.601.02
	Гаврилюк Надія Михайлівна, 14.01.02 «Внутрішні хвороби»
	Мельник Лариса Павлівна, 14.01.13 «Інфекційні хвороби»

	Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України
	Д 64.609.05
	Зоц Яна Вікторівна, 14.01.13 «Інфекційні хвороби»
	Харківський національний медичний університет МОЗ України
	Д 64.600.01
	Березна Тетяна Володимирівна, 14.01.06 «Урологія»
	Лавріненко Артем Сергійович, 14.01.03 «Хірургія»
	Набойченко Яніна Вікторівна, 14.01.03 «Хірургія»
	Д 64.600.03
	Попович Андрій Іванович, 14.03.02 «Патологічна анатомія»
	Слива Андрій Федорович, 14.03.02 «Патологічна анатомія»
	Трач Ольга Олександрівна, 14.03.01 «Нормальна анатомія»
	Д 64.600.06
	Алієва Тарана Джафар кизи, 14.02.03 «Соціальна медицина»
	Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
	Д 64.051.33
	Айкян Артем Завенович, 14.03.08 «Імунологія та алергологія»
	Ніколенко Олена Євгенівна, 14.01.02 «Внутрішні хвороби»

	ФАРМАЦЕВТИЧНІ НАУКИ
	Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України
	Д 35.600.02
	Гордієнко Ольга Іванівна, 15.00.01 «Технологія ліків, організація фармацевтичної справи 
	та судова фармація»
	Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика
	Д 26.613.04
	Корольов Марат Валентинович, 15.00.01 «Технологія ліків, організація фармацевтичної 
	справи та судова фармація»
	Філіпська Анна Михайлівна, 15.00.01 «Технологія ліків, організація фармацевтичної 
	справи та судова фармація»
	Національний фармацевтичний університет МОЗ України
	Д 64.605.02
	Барковська Оксана Яківна, 15.00.01 «Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація»

	ВЕТЕРИНАРНІ НАУКИ
	Національний університет біоресурсів і природокористування України
	Д 26.004.03
	Козицька Тамара Григорівна, 16.00.03 «Ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, 
	інфекційні хвороби та імунологія»
	Д 26.004.08
	Пушкова Алла Григорівна, 16.00.06 «Гігієна тварин та ветеринарна санітарія»
	Д 26.004.14
	Азиркіна Ілона Михайлівна, 16.00.09 «Ветеринарно-санітарна експертиза»
	Лінійчук Наталія Василівна, 16.00.09 «Ветеринарно-санітарна експертиза»
	Омельчук Олексій Віталійович, 03.00.13 «Фізіологія людини і тварин»
	Скальчук Віталій Володимирович, 16.00.11 «Паразитологія»
	Ткачик Людмила Віталіївна, 16.00.09 «Ветеринарно-санітарна експертиза»
	Хомутенко Вікторія Ігорівна, 16.00.09 «Ветеринарно-санітарна експертиза»



	МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО
	Київський національний університет культури і мистецтв Міністерства культури України
	Д 26.807.02
	Журба Володимир Валерійович, 26.00.01 «Теорія та історія культури»
	Журба Яніна Олексіївна, 26.00.01 «Теорія та історія культури»
	К 26.807.03
	Кулик Андрій Віталійович, 17.00.07 «Дизайн»
	Лєжнєв Олександр Олександрович, 17.00.07 «Дизайн»
	Яремчук Олег Михайлович, 17.00.07 «Дизайн»
	Київський національний університет технологій та дизайну
	Д 26.102.07
	Баранова Алла Ігорівна, 17.00.07 «Дизайн»
	Львівська національна академія мистецтв
	Д 35.103.01
	Грідяєва Тамара Олександрівна, 17.00.05 «Образотворче мистецтво»
	Ткачук Ілона Львівна, 17.00.05 «Образотворче мистецтво»
	Львівська національна музична академія імені М. В. Лисенка Міністерства культури України
	К 35.869.01
	Закопець Лев Миронович, 17.00.03 «Музичне мистецтво»
	Самострокова Наталія Олександрівна, 17.00.03 «Музичне мистецтво»
	Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв Міністерства культури України
	Д 26.850.01
	Квецко Ольга Ярославівна, 26.00.01 «Теорія та історія культури»
	Климчук Ірина Сергіївна, 26.00.01 «Теорія та історія культури»
	Сосік Ольга Даніїлівна, 26.00.01 «Теорія та історія культури»
	Національна музична академія України імені П. І. Чайковського Міністерства культури та 
	інформаційної політики України
	Д 26.005.01
	Варданян Ольга Іванівна, 17.00.03 «Музичне мистецтво»
	Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової Міністерства культури України
	Д 41.857.01
	Шан Юн (громадянин КНР), 17.00.03 «Музичне мистецтво»
	Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка
	К 55.053.04
	Коденко Ірина Іванівна, 17.00.03 «Музичне мистецтво»
	Шиленко Лада Анатоліївна, 17.00.03 «Музичне мистецтво»
	Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського Міністерства 
	культури України
	К 64.871.01
	Григор’єва Ольга Борисівна, 17.00.03 «Музичне мистецтво»
	Рудь Поліна Валентинівна, 17.00.03 «Музичне мистецтво»

	АРХІТЕКТУРА
	Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
	К 64.089.06
	Самойленко Євгенія Віталіївна, 18.00.04 «Містобудування та ландшафтна аpхітектуpа»

	ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ
	Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК»
	К 26.130.02
	Тесленко Віта Миколаївна, 19.00.10 «Організаційна психологія; економічна психологія»


	Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. 
	Ушинського»
	Д 41.053.03
	Тор Катерина Анатоліївна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»
	Цимбал Михайло Романович, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»
	Цумарєва Наталя Вікторівна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»
	Яцишина Анастасія Миколаївна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»
	Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України
	К 26.451.02
	Бєлік Наталія Олексіївна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»
	Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України
	Д 26.453.01
	Науменко Оксана Анатоліївна, 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології»
	Д 26.453.02
	Березюк Тетяна Петрівна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»
	Григор’єва Світлана Вікторівна, 19.00.04 «Медична психологія»
	Зброжик Євгенія Володимирівна, 19.00.04 «Медична психологія»
	Удод Максим Олександрович, 19.00.04 «Медична психологія»
	Хомич Іванна Сергіївна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»
	Київський університет імені Бориса Грінченка
	К 26.133.04
	Лашко Олена Вікторівна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»
	Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
	Д 26.053.23
	Шульженко Олександр Євгенович, 19.00.08 «Спеціальна психологія»
	Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
	К 41.051.07
	Войтович Ганна Вікторівна, 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології»
	Гудкін Леонід Маркович (Громадянин РФ), 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології»
	Колоколов Сергій Ігоревич, 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології»
	Мидько Андрій Анатолійович, 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології»
	Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
	Д 29.051.11
	Волченко Євген Євгенович, 19.00.05 «Соціальна психологія; психологія соціальної 
	роботи»
	Родченкова Ірина Валеріївна, 19.00.05 «Соціальна психологія; психологія соціальної 
	роботи»

	СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ
	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
	Д 26.001.30
	Костюченко Тетяна Сергіївна, 22.00.03 «Соціальні структури та соціальні відносини»
	Яворська Євгенія Феліксівна, 22.00.01 «Теорія та історія соціології»
	Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
	Д 64.051.15
	Кізілова Ксенія Олександрівна, 22.00.04 «Спеціальні та галузеві соціології»

	ПОЛІТИЧНІ НАУКИ
	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
	Д 26.001.41
	Носовець Вікторія Олексіївна, 23.00.02 «Політичні інститути та процеси»


	Львівський національний університет імені Івана Франка
	Д 35.051.17
	Данько-Сліпцова Анна Анатоліївна, 23.00.02 «Політичні інститути та процеси»
	Савка Віталій Янович, 23.00.02 «Політичні інститути та процеси»
	Національний інститут стратегічних досліджень
	Д 26.718.03
	Хомей Оксана Дмитрівна, 21.01.01 «Основи національної безпеки держави»
	Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
	Д 76.051.03
	Баканова Анастасія Олександрівна, 23.00.04 «Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку»
	Саврук Марія Володимирівна, 23.00.04 «Політичні проблеми міжнародних систем та 
	глобального розвитку»
	Семенкова Марина Анатоліївна, 23.00.04 «Політичні проблеми міжнародних систем та 
	глобального розвитку»
	Воєнно-дипломатична академія імені Євгенія Березняка
	СРК 26.716.02
	Зайцев Віктор Вікторович, 21.07.02 «Розвідувальна діяльність органів державної безпеки»
	Куценко Світлана Володимирівна, 21.07.02 «Розвідувальна діяльність органів державної 
	безпеки»
	Соколюк Олег Дмитрович, 21.07.02 «Розвідувальна діяльність органів державної 
	безпеки»

	ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА СПОРТ
	Національний університет фізичного виховання і спорту України
	Д 26.829.02
	Без’язична Ольга Володимирівна, 24.00.03 «Фізична реабілітація»
	Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту
	К 08.881.01
	Потапова Олена Володимирівна, 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних 
	груп населення»
	Циганок Владислав Іванович, 24.00.01 «Олімпійський і професійний спорт»

	ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
	Державний університет «Житомирська політехніка»
	К 14.052.03
	Коваленко Ольга Олександрівна, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Шопша Микола Миколайович, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Інститут законодавства Верховної Ради України
	Д 26.867.03
	Голяшкіна Олена Анатоліївна, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України
	Д 26.891.02
	Головко Юлія Григорівна, 25.00.01 «Теорія та історія державного управління»
	Ємельянов Володимир Романович, 25.00.01 «Теорія та історія державного управління»
	Кіпіані Майя Віталіївна, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Колеснікова Віта Вікторівна, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Класичний приватний університет
	Д 17.127.03
	Вошко Інна Василівна, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Давидова Вікторія Анатоліївна, 25.00.04 «Місцеве самоврядування»
	Заболотна Наталя Михайлівна, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Мостовий Валерій Олександрович, 25.00.04 «Місцеве самоврядування»
	Сірик Владислав Вікторович, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Целуйко Олексій Іванович, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Національний університет «Чернігівська політехніка»
	К 79.051.05
	Міщенко Роман Іванович, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Мурашко Антоніна Миколаївна, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Ситюк Антоніна Анатоліївна, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Національний університет цивільного захисту України
	Д 64.707.03
	Бестюк Андрій Іванович, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Колісник Роман Миколайович, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Кононович Вячеслав Генріхович, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Микитюк Юлія Миколаївна, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Ситник Тарас Ігорович, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Слободян Олександр Станіславович, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Стукан Тетяна Миколаївна, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Федоров Іван Сергійович, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія 
	управління персоналом»
	К 26.142.06
	Галицька Наталія Валеріївна, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Житник Олександр Миколайович, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Іжутова Ірина Володимирівна, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського
	К 52.051.11
	Фетіщенко Євгенія Миколаївна, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного 
	управління при Президентові України
	Д 64.858.01
	Зарецька Наталія Євгенівна, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Іванов Дмитро Валерійович, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Прасол Владислав Петрович, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Чорноморський національний університет імені Петра Могили
	Д 38.053.03
	Шляхтіна Ганна Володимирівна, 25.00.02 «Механізми державного управління»
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