
МЕТОДИЧНА ВКАЗІВКА ДО ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ № 6 

Модуль 3. Шляхи впровадження (поширення) в практику охорони здоров’я 

результатів власного наукового дослідження. Інформаційний супровід 

ефективних форм впровадження. Стандарти оформлення наукових робіт. 

Змістовий модуль 1. Види впровадження (поширення) сучасних технологій. 

Ефективні та інші форми впровадження результатів власного наукового 

дослідження. Технологія написання статей у національні наукові видання. 

Тема 1. Види впровадження (поширення) сучасних технологій. Ефективні 

та інші форми впровадження результатів власного наукового дослідження. 

Технологія написання статей у національні наукові видання. 

Сутність процесу впровадження наукових результатів. Види впровадження 

(поширення) сучасних технологій. Форми впровадження результатів власного 

наукового дослідження. Роль впровадження результатів власного наукового 

дослідження у навчальний процес та лікувальну діяльність. Організація 

впровадження отриманих наукових результатів. 

Наукова публікація: поняття, функції, основні види. Стаття як форма 

впровадження результатів власного наукового дослідження. Структура статті. 

Вимоги до написання та оформлення наукових статей. Перелік основних 

національних наукових видань.  Технологія написання статей у національні 

наукові видання. 

 Знати: 

1. Сутність процесу впровадження наукових результатів. 

2. Види впровадження (поширення) сучасних технологій. 

3. Форми впровадження результатів власного наукового дослідження. 

4. Поняття, функції, основні види публікації. 

5. Структуру наукової статті. 

6. Вимоги до написання та оформлення наукових статей. 

Уміти: 

1. Впроваджувати результати власного наукового дослідження. 

2. Викладати результати власного наукового дослідження у формі наукової 

статті. 

3. Дотримуватись вимог до написання та оформлення наукових статей. 

4. Готувати матеріали до публікації результатів дослідження в наукових 

фахових виданнях, рекомендованих ДАК України та журналах, які 

внесені до міжнародних наукометричних баз. 
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