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	політичних і правових вчень»
	Національний університет «Львівська політехніка»
	Д 35.052.19
	Легенький Микола Іванович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Національний університет «Одеська юридична академія»
	Д 41.086.03
	Андронов Ігор Володимирович, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне 
	право; міжнародне приватне право»
	Сафончик Оксана Іванівна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне 
	право; міжнародне приватне право»
	Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
	Д 64.086.02
	Мухін Віталій Володимирович, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія 
	політичних і правових вчень»
	Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія 
	управління персоналом»
	Д 26.142.02
	Веклич Владислав Олександрович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; 
	фінансове право; інформаційне право»
	Москаленко Сергій Іванович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Шкляр Сергій Володимирович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Приватний вищий навчальний заклад «Львівський університет бізнесу та права»
	Д 35.140.02
	Заяць Роман Ярославович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Університет державної фіскальної служби України
	Д 27.855.03
	Катеринчук Катерина Володимирівна, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; 
	кримінально-виконавче право»


	Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України
	Д 64.700.01
	Чорна Вікторія Григорівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Д 64.700.02
	Дурнов Євген Сергійович, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія 
	політичних і правових вчень»
	Д 64.700.03
	Данильченко Юрій Броніславович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; 
	кримінально-виконавче право»
	Шеремет Олег Семенович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-
	виконавче право»
	ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
	Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
	Д 05.053.01
	Повстин Оксана Вікторівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Шевченко Людмила Станіславівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка
	Д 56.146.01
	Луценко Галина Василівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти» НАПН України
	Д 26.455.03
	Міровська Маріола Станіслава, 13.00.06 «Теорія і методика управління освітою»
	Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет
 імені К. Д. Ушинського»
	Д 41.053.01
	Галущак Ірина Євгенівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Лесіна Тетяна Миколаївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти», 
13.00.08 «Дошкільна педагогіка»
	Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
	Д 36.053.01
	Розлуцька Галина Миколаївна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»
	Житомирський державний університет імені Івана Франка
	Д 14.053.01
	Бацуровська Ілона Вікторівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Запорізький національний університет
	Д 17.051.09
	Андрєєв Андрій Миколайович, 13.00.04  «Теорія і методика професійної освіти»
	Інститут педагогіки НАПН України
	Д 26.452.05
	Блажко Олег Анатолійович, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (хімія)»
	Інститут проблем виховання НАПН України
	Д 26.454.01
	Данченко Ірина Олексіївна, 13.00.07 «Теорія і методика виховання»
	Журба Катерина Олександрівна, 13.00.07 «Теорія і методика виховання»

	Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького
	Д 70.705.03
	Білявець Сергій Якович, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (загальновійськові та 
військово-спеціальні дисципліни)», 13.00. 04 «Теорія і методика професійної освіти»	

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
	Д 26.053.01
	Данилевич Мирослава Василівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Дудка Тетяна Юріївна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»
	Д 26.053.03
	Підгорна Тетяна Володимирівна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (інформатика)»
	Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
	Д 58.053.01
	Біницька Катерина Миколаївна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»
	Ляшкевич Антоніна Іванівна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»
	Д 58.053.03
	Бриндіков Юрій Леонідович, 13.00.05 «Соціальна педагогіка»
	Данильчук Лариса Олексіївна, 13.00.05 «Соціальна педагогіка»
	Калаур Світлана Миколаївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
	Д 64.053.04
	Андрієвська Віра Михайлівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Ткачов Артем Сергійович, 13.00.09 «Теорія навчання»
	Хмельницький національний університет
	Д 70.052.05
	Браніцька Тетяна Ромуальдівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Сідоров Вадим Ігоревич, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	
МЕДИЧНІ НАУКИ
	Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний 
	університет» МОЗ України
	Д 76.600.02
	Бабінцева Анастасія Генадіївна, 14.01.10 «Педіатрія»
	Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова МОЗ України
	Д 05.600.01
	Панасенко Сергій Іванович, 14.01.03 «Хірургія»
	Державна установа «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України»
	Д 26.553.01
	Бутіна Людмила Іванівна, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»
	Державна установа «Інститут травматології та ортопедії НАМН України»
	Д 26.606.01
	Бурлука Володимир Володимирович, 14.01.21 «Травматологія та ортопедія»
	Державна установа «Національний інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова»
	НАМН України
	Д 26.561.01
	Кондратюк Вадим Анатолійович, 14.01.03 «Хірургія»
	

Державний вищий навчальний заклад «Тернопільський державний медичний університет 
	імені І. Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України»
	Д 58.601.01
	Васюк Валентина Леонідівна, 14.03.04 «Патологічна фізіологія»
	Фурдичко Любомир Орестович, 14.03.04 «Патологічна фізіологія»
	Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет»
	Д 61.051.08
	Попович Ярослав Михайлович, 14.01.03 «Хірургія»
	Державний заклад «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»
	Д 17.613.02
	Борисова Інна Станіславівна, 14.01.02 «Внутрішні хвороби»
	Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України
	Д 26.613.02
	Шурпяк Сергій Олександрович, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»
	Д 26.613.03
	Козань Наталія Миколаївна, 14.01.25 «Судова медицина»
	Д 26.613.07
	Кравченко Василь Віталійович, 14.02.03 «Соціальна медицина»
	Д 26.613.11
	Орищин Неля Дмитрівна, 14.01.23 «Променева діагностика та променева терапія»
	Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України
	Д 64.609.01
	Діденко Сергій Миколайович, 14.01.03 «Хірургія»
	Харківський національний медичний університет МОЗ України
	Д 64.600.01
	Лазирський Вячеслав Олексійович, 14.01.03 «Хірургія»
	Д 64.600.06
	Ковтун Михайло Іванович, 14.01.18 «Офтальмологія», 14.02.03 «Соціальна медицина»
	Теренда Наталія Олександрівна, 14.02.03 «Соціальна медицина»
	ФАРМАЦЕВТИЧНІ НАУКИ
	Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України
	Д 35.600.02
	Логойда Лілія Святославівна, 15.00.02 «Фармацевтична хімія та фармакогнозія»
	Саїдов Нарзулло Бобоєвич, 15.00.02 «Фармацевтична хімія та фармакогнозія»
	ВЕТЕРИНАРНІ НАУКИ
	Білоцерківський національний аграрний університет
	Д 27.821.02
	Білий Дмитро Дмитрович, 16.00.05 «Ветеринарна хірургія»
	Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій
 ім. С. З. Ґжицького
	Д 35.826.03
	Пеленьо Руслан Андрійович, 16.00.11 «Паразитологія», 16.00.03 «Ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія»
	Щебентовська Ольга Миколаївна, 16.00.02 «Патологія, онкологія і морфологія тварин»
	Національний університет біоресурсів і природокористування України
	Д 26.004.03
	Грушанська Наталія Геннадіївна, 16.00.01  «Діагностика і терапія тварин»

	Сумський національний аграрний університет
	Д 55.859.04
	Салата Володимир Зеновійович, 16.00.06 «Гігієна тварин та ветеринарна санітарія»
	МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО
	Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
	Д 26.227.02
	Фіалко Валерій Олексійович, 17.00.02 «Театральне мистецтво»
	Національна музична академія України імені П. І. Чайковського Міністерства культури України
	Д 26.005.02
	Гамалія Катерина Миколаївна, 26.00.01 «Теорія та історія культури»
	Харківська державна академія культури Міністерства культури України
	Д 64.807.01
	Миславський Володимир Наумович, 17.00.04 «Кіномистецтво. Телебачення»
	ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ
	Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України
	Д 26.453.01
	Яблонський Андрій Іванович, 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології»
	Яковицька Лада Савеліївна, 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології»
	Д 26.453.02
	Ткач Богдан Миколайович, 19.00.04 «Медична психологія»
	Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
	Д 29.051.11
	Литвиненко Ольга Дмитрівна, 19.00.05 «Соціальна психологія; психологія соціальної 
	роботи»
	Спицька Ліана Вікторівна, 19.00.05 «Соціальна психологія; психологія соціальної 
	роботи»
ВІЙСЬКОВІ  НАУКИ 
Національна академія Національної гвардії України
СРД 64.726.01
Бацамут  Володимир Миколайович, 21.07.05  «Службова-бойова діяльність сил охорони правопорядку»
СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ
	Інститут соціології НАН України
	Д 26.229.01
	Паращевін Максим Анатолійович, 22.00.04 «Спеціальні та галузеві соціології»
	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
	Д 26.001.30
	Мельніков Андрій Сергійович, 22.00.01 «Теорія та історія соціології»
	ПОЛІТИЧНІ НАУКИ
	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
	Д 26.001.29
	Кан Ден Сік, 23.00.04 «Політичні проблеми міжнародних систем та глобального 
	розвитку»
	Кондратенко Олег Юрійович, 21.03.03 «Геополітика»

	Львівський національний університет імені Івана Франка
	Д 35.051.17
	Шипунов Геннадій Володимирович, 23.00.01 «Теорія та історія політичної науки»
	Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
	Д 26.053.12
	Тімашова Вікторія Михайлівна, 23.00.01 «Теорія та історія політичної науки»
	ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
	Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії 
	державного управління при Президентові України
	Д 08.866.01
	Євмешкіна Олена Леонідівна, 25.00.01 «Теорія та історія державного управління»
	Національна академія державного управління при Президентові України
	Д 26.810.02
	Орлів Мар’яна Степанівна, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Національний університет цивільного захисту України
	Д 64.707.03
	Омаров Азад Енвер огли, 25.00.05 «Державне управління у сфері державної безпеки та
	охорони громадського порядку»
	Федорчак Віктор Васильович, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія 
	управління персоналом»
	Д 26.142.04
	Пасічник Василь Миколайович, 25.00.01 «Теорія та історія державного управління»
	КУЛЬТУРОЛОГІЯ
	Харківська державна академія культури Міністерства культури України
	Д 64.807.01
	Божко Любов Дмитрівна, 26.00.01 «Теорія та історія культури»
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