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VІІІ. Список наукових праць, які мають імпакт-фактор
IX. Тези доповідей на конференціях
X. Статті, прийняті редакцією до друку
Науково педагогічний працівник

_________________

Примітки:
Авторський аркуш  одиниця виміру обсягу твору, яка дорівнює 40 тис. друкованих знаків
(літер, розділових знаків, цифр і всіх пробілів).
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Копії 1-ї, 2-ї і останньої сторінок монографії подаються до відділу наукової роботи та
міжнародних зв'язків.
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