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	Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України
	Д 64.700.03
	Бесчастний Віктор Миколайович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; 
	кримінально-виконавче право»
	ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
	Запорізький національний університет
	Д 17.051.09
	Безкоровайна Лариса Вікторівна, 13.00.04  «Теорія і методика професійної освіти»
	Круглик Владислав Сергійович, 13.00.04  «Теорія і методика професійної освіти»
	Інститут професійно-технічної освіти НАПН України
	Д 26.458.01
	Білянська Марія Михайлівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Київський університет імені Бориса Грінченка
	Д 26.133.05
	Грона Наталія Вікторівна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (українська мова)»
	Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
	Д 26.053.07
	Нежива Людмила Львівна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (українська література)»
	Д 26.053.08
	Зайцева Алла Віталіївна, 13.00.02 «Теорія та методика музичного навчання»
	Малашевська Ірина Анатоліївна, 13.00.02 «Теорія та методика музичного навчання»
	Рівненський державний гуманітарний університет
	Д 47.053.01
	Безлюдна Віта Валеріївна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»,     13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Шевців Зоя Михайлівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
	Д 58.053.01
	Тихонова Тетяна Валентинівна, 13.00.09 «Теорія навчання»
	Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
	Д 64.053.04
	Дегтярьова Галина Анатоліївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Кабусь Наталя Дмитрівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Хмельницький національний університет
	Д 70.052.05
	Ткач Юлія Миколаївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	МЕДИЧНІ НАУКИ
	Державна установа «Інститут дерматології та венерології НАМН України»
	Д 64.603.01
	Макуріна Галина Іванівна, 14.01.20 «Шкірні та венеричні хвороби»
	Державна установа «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України»
	Д 64.566.01
	Муратова Тетяна Миколаївна, 14.01.15 «Нервові хвороби»
	Державна установа «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України»
	Д 26.553.01
	Корнієнко Світлана Михайлівна, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»
	Державна установа «Інститут проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського НАМН 
	України»
	Д 64.564.01
	Місюра Катерина Василівна, 14.01.14 «Ендокринологія»
	Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України»
	Д 26.562.02
	Веропотвелян Микола Петрович, 03.00.15 «Генетика»
	Державний вищий навчальний заклад «Тернопільський державний медичний університет
 імені І. Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України»
	Д 58.601.01
	Турчин Микола Васильович, 14.03.04 «Патологічна фізіологія»
	Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України
	Д 26.613.01
	Оржешковський Василь Володимирович, 14.01.15 «Нервові хвороби»
	Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України
	Д 26.003.01
	Вежновець Тетяна Андріївна, 14.02.03 «Соціальна медицина»
	Д 26.003.03
	Диндар Олена Анатоліївна, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»
	Д 26.003.08
	Богдан Тетяна Вікторівна, 14.01.11 «Кардіологія»
	Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України
	Д 64.609.03
	Ткаченко Ольга Віталіївна, 19.00.04 «Медична психологія»
	Харківський національний медичний університет МОЗ України
	Д 64.600.04
	Лозинський Сергій Едуардович, 14.01.11 «Кардіологія»
	ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ
	Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України
	Д 26.453.02
	Литвинчук Леся Михайлівна, 19.00.04 «Медична психологія»
	Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
	Д 29.051.11
	Михайлишин Уляна Богданівна, 19.00.05 «Соціальна психологія; психологія соціальної 
	роботи»
	СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ
	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
	Д 26.001.30
	Нечітайло Ірина Сергіївна, 22.00.04 «Спеціальні та галузеві соціології»


	Класичний приватний університет
	Д 17.127.02
	Піронкова Оксана Феліксівна, 22.00.04  «Спеціальні та галузеві соціології»
	ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
	Національний університет цивільного захисту України Державної служби України з 
	надзвичайних ситуацій
	Д 64.707.03
	Ортіна Ганна Володимирівна, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Полторак Степан Тимофійович, 25.00.02 «Механізми державного управління»
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