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	Бонтлаб Василь Васильович, 12.00.05 «Трудове право; право соціального 
	Панченко Максим Вадимович, 12.00.05 «Трудове право; право соціального 
	забезпечення»
	Львівський національний університет імені Івана Франка
	Д 35.051.27
	Якубівський Ігор Євгенович, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне 
	право; міжнародне приватне право»
	Національна академія внутрішніх справ МВС України
	Д 26.007.04
	Мінченко Ольга Василівна, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія 
	політичних і правових учень»
	Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
	Д 64.086.03
	Яковлєв Олександр Анатолійович, 12.00.05 «Трудове право; право соціального 
	забезпечення»
	Д 64.086.04
	Анісімова Ганна Валеріївна, 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне 
	право; природоресурсне право»
	Тернопільський національний економічний університет
	Д 58.082.04
	Гречанюк Роксолана Володимирівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; 
	фінансове право; інформаційне право»
	Книш Сергій Володимирович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Марченко Олеся Володимирівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Університет державної фіскальної служби України
	Д 27.855.03
	Карпенко Микола Іванович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; 
	кримінально-виконавче право»

	Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України
	Д 64.700.01
	Бугайчук Костянтин Леонідович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Слінько Дмитро Сергійович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова
	 експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Д 64.700.02
	Кудін Сергій Володимирович, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія 
	політичних і правових учень»
	Токарчук Ольга Володимирівна, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія 
	політичних і правових учень»

	ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
	Інститут професійно-технічної освіти НАПН України
	Д 26.458.01
	Кулалаєва Наталя Валеріївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Київський університет імені Бориса Грінченка
	Д 26.133.06
	Загородня Алла Анатоліївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького
	Д 70.705.03
	Мельніков Андрій Вікторович , 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Національний авіаційний університет
	Д 26.062.05
	Кирда-Омелян Алла Григорівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
	Д 29.051.06
	Джус Оксана Володимирівна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»
	Молчанюк Ольга Василівна, 13.00.07 «Теорія і методика виховання»
	Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
	Д 70.145.01
	Томашевський Володимир Володимирович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної 
	освіти»
	Хвалибога Тетяна Ігорівна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»
	Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
	Д 23.053.02
	Фурсикова Тетяна Володимирівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Чередніченко Наталя Юріївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	МЕДИЧНІ НАУКИ
	Державна установа «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН
	 України»
	Д 26.558.01
	Гуда Богдан Богданович, 14.01.14 «Ендокринологія»

	Державна установа «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського 
	НАМН України»
	Д 26.614.01
	Маркович Ірина Григорівна, 14.02.02 «Епідеміологія»
	Державна установа «Інститут патології хребта та суглобів імені професора М. І. Ситенка 
	НАМН України»
	Д 64.607.01
	Омельченко Тарас Миколайович, 14.01.21 «Травматологія та ортопедія»
	Державна установа «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України»
	Д 26.553.01
	Вакуленко Людмила Іванівна, 14.01.10 «Педіатрія»
	Державна установа «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМН України»
	Д 41.563.01
	Варжапетян Сурен Діасович, 14.01.22 «Стоматологія»
	Державна установа «Національний науковий центр «Інститут кардіології
 імені академіка М. Д. Стражеска» НАМН України
	Д 26.616.01
	Чернюк Сергій Володимирович, 14.01.11 «Кардіологія»
	Державний заклад «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»
	Д 08.601.01
	Дука Руслан Вікторович, 14.01.03 «Хірургія»
	Кріштафор Артур Анатолійович, 14.01.30 «Анестезіологія та інтенсивна терапія»
	Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України
	Д 35.600.03
	Гаврилюк Олена Михайлівна, 14.03.02 «Патологічна анатомія»
	Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України
	Д 26.613.02
	Грек Людмила Прокофіївна, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»
	Дружина Олександр Миколайович, 14.01.30 «Анестезіологія та інтенсивна терапія»
	Д 26.613.05
	Цибульська Таміла Євгенівна, 14.01.18 «Офтальмологія»
	Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського Міністерства
	охорони здоров’я України
	Д 58.601.02
	Левицька Лариса Володимирівна, 14.01.02 «Внутрішні хвороби»
	Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України
	Д 64.609.01
	Оклей Денис Вікторович, 14.01.03 «Хірургія»
	ФАРМАЦЕВТИЧНІ НАУКИ
	Національний фармацевтичний університет МОЗ України
	Д 64.605.02
	Федоровська Мар’яна Іванівна, 15.00.01 «Технологія ліків, організація фармацевтичної
	справи та судова фармація»

	ВЕТЕРИНАРНІ НАУКИ
	Національний університет біоресурсів і природокористування України
	Д 26.004.14
	Кручиненко Олег Вікторович, 16.00.11  «Паразитологія»
	МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО
	Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
	Д 26.227.02
	Гарбузюк Майя Володимирівна, 17.00.02 «Театральне мистецтво»
	Граб Уляна Богданівна, 26.00.01 «Теорія та історія культури»
	Дундяк Ірина Миколаївна, 26.00.01 «Теорія та історія культури»
	Костюк Наталія Олександрівна, 26.00.01 «Теорія та історія культури»
	ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ
	Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України
	Д 26.453.01
	Волинець Наталія Валентинівна, 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології»
	Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
	Д 26.053.10
	Улунова Ганна Євгенівна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»
	ПОЛІТИЧНІ НАУКИ
	Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
	Д 26.053.12
	Григор Олег Олександрович, 23.00.03 «Політична культура та ідеологія»
	ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
	Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії 
	державного управління при Президентові України
	Д 08.866.01
	Квеліашвілі Ірина Миколаївна, 25.00.01 «Теорія та історія державного управління»
	Класичний приватний університет
	Д 17.127.03
	Ажажа Марина Андріївна, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Національний університет цивільного захисту України
	Д 64.707.03
	Помаза-Пономаренко Аліна Леонідівна, 25.00.05 «Державне управління у сфері 
	державної безпеки та охорони громадського порядку»
	Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія 
	управління персоналом»
	Д 26.142.04
	Твердохліб Олександр Степанович, 25.00.01 «Теорія та історія державного управління»
	Чорна Катерина Павлівна, 25.00.01 «Теорія та історія державного управління»
	СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ
	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
	Д 26.852.15
	Чернявська Людмила Віталіївна, 27.00.01 «Теорія та історія соціальних комунікацій»

	Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського НАН України
	Д 26.165.01
	Половинчак Юлія Миколаївна, 27.00.03 «Книгознавство, бібліотекознавство, 
	бібліографознавство»
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