РОЗПОРЯДЖЕННЯ
проректора з наукової роботи
від “___” ________

2015 р.

№ ______

Про підготовку звіту
за IV квартал 2015 року.
Просимо Вас відповідно до «Індивідуального плану роботи здобувача» усіх
дисертантів, здобувачів наукового ступеня «кандидат наук» ОБОВ’ЯЗКОВО подати у
науковий відділ звіт про хід виконання їх роботи та витяг з протоколу засідання
кафедри із зазначенням у ньому висновків щодо атестації.
Для подання інформації у МОЗ України та для формування статистичної звітності про
стан наукової роботи в університеті, прошу до 25 грудня 2015 року подати в науковий
відділ в паперовому та електронному примірниках дані за IV квартал поточного року
за вказаною формою:
1. Число опублікованих всього статей __, окремо у фахових виданнях _____, тез ____ , в
тому числі за кордоном.
2. Список виданих книг і брошур за формою (1 прим.):
№
Назва роботи і вид. –
П. І. П.
Посада
Рік
Обсяг друк. арк.
за/п
брошури, монографії,
видання
підручника, посібника
3. Перелік виданих методичних рекомендацій з грифом МОЗ, інформаційних листів, рац.
пропозицій, нововведень, вказівок та ін. (П.І.П. виконавця, назва).
4. Число доповідей на з‘їздах, конгресах, конференціях та ін., окремо на вітчизняних та за
кордоном.
5. Відомості про впровадження результатів НДР кафедри методичних рекомендацій,
інформаційних листів представляються в формі актів впровадження та ін. форм.
6. Список співробітників, які виїжджали за кордон для участі у конференціях, семінарах.
Дата і термін перебування.
7. Список дисертантів, що пройшли апробацію (П.І.П., дата апробації).
8. Список дисертантів, що подали роботу у спец. раду до офіційного захисту (П.І.П., дата).
9. Кількість захищених докторських і кандидатських дисертацій (П.І.П., дата захисту).
Науковий керівник чи науковий консультант.
10. На виконання наказу ректора № 532 від 10.09.2012 р. «Про публікації в журналах з
імпакт-фактором», прошу подати перелік публікацій результатів досліджень (дисертації,
НДР) в наукових журналах, які мають імпакт-фактор та інформацію про статті, опубліковані
у зарубіжних наукових виданнях за вказаною формою:
№
Назва
Назва
П.І.П. автора,
Посада
Рік
№
Обсяг
Імпактза/п журналу
статті
П.І.П.
видання ISSN друк. арк. фактор
співавторів
(тираж)
або
науковометричн
а база
цього
видання

Керівник наукового відділу

доц. О.О. Шевчук

