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науково-популярні видання      -    

2. Інформаційні листи: всього  - ___-__
3. Методичні рекомендації затверджені МОЗ України: всього____0____
4. Методичні рекомендації, розробки для навчального процесу: всього - 3   
5. Опубліковано наукових статей (всього) __5__
в тому числі:
в іноземних журналах, які включені до міжнародних наукометричних баз____-_____
в інших іноземних журналах____-____
в українських журналах, які включені до міжнародних наукометричних баз___-_____
в українських фахових журналах (перелік ДАК)__5___
в інших українських журналах _____-_____
6. Опубліковано тез доповідей: (всього)  ___13___
в тому числі:
в українських виданнях___11____
в іноземних виданнях___2_____
7.  Об’єкти інтелектуальної власності.
- патентів на винахід___-___
- патентів на корисну модель______
- закордонних патентів ___-____
 - свідоцтв на авторський твір__-____
8. Впровадження наукових досягнень 
- нововведень____-______
- заявок на нововведення___-____
-  актів впровадження на наукову продукцію (копії подати при здачі звітів)___12___
9. Наукові форуми, (наук.-практ. конференції, з'їзди, симпозіуми та ін.), 
Кількість:___1___
-  наукових  форумів  без  міжнародної  участі  (де  організатором  є  співробітники
університету)____-____
-  наукових форумів з міжнародною участю ___1___
- наукових форумів, що проводились за кордоном, у яких особисто взяли участь співробітники
кафедри____-____



10. Виступи співробітників у наукових конференціях (з'їзди, симпозіуми та ін.), 
кількість:
-  виступів,  що  підтверджені  відповідними  документами  (програмами),  які  відбувались  в
Україні___18_____
-  виступів,  що  підтверджені  відповідними  документами  (програмами),  які  відбувались  за
кордоном___2____
Участь у наукових конференціях співробітників:
-  що брали участь у вітчизняних конференціях___7___
-  що брали участь у міжнародних конференціях___8__
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