
Працівниками ЛМНУ отримано 14 свідоцтв  

про реєстрацію авторського права на твір 2019р. 
 

 

1. Мацюра О.І., Беш Л.В. Переклад з англійської мови наукового твору «FAQLQ-PFT. 
Опитувальник якості життя дітей при харчовій алергії – Форма для батьків - Підлітки 13 - 17 років 

Food Allergy Quality of Life Questionnaire – Parent Form – Adolescents aged 13 - 17».  – Свідоцтво 

про реєстрацію авторського права на твір № 83655 від 14.12.2018 р. 

2. Мацюра О.І., Беш Л.В. Науковий твір «Таблиця розрахунку еквіваленту білка коров’ячого 

молока в різних молочних продуктах».  – Свідоцтво про реєстрацію авторського права на 

твір № 83656 від 14.12.2018 р.  

3. Мацюра О.І., Беш Л.В. Науковий твір «Алгоритм підготовки і проведення оральних 

провокаційних проб в педіатрії».  – Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 

83657 від 14.12.2018 р. 

4. Мацюра О.І., Беш Л.В. Переклад з англійської мови наукового твору «FAQLQ-TF. 
Опитувальник якості життя при харчовій алергії – Форма для підлітків (13 - 17 років) Food Allergy 

Quality of Life Questionnaire - Teenager Form (13 - 17 years».  – Свідоцтво про реєстрацію 

авторського права на твір № 83658 від 14.12.2018 р. 

5. Мацюра О.І., Беш Л.В. Переклад з англійської мови наукового твору «FAQLQ-СF. 
Опитувальник якості життя при харчовій алергії – Форма для дітей (8 - 12 років) Food Allergy 

Quality of Life Questionnaire - Child Form (8 - 12 years».  – Свідоцтво про реєстрацію авторського 

права на твір № 83659 від 14.12.2018 р. 

6. Мацюра О.І., Беш Л.В. Переклад з англійської мови наукового твору «FAQLQ-PF. 
Опитувальник якості життя при харчовій алергії – Форма для батьків (0 - 12 років) Food Allergy 

Quality of Life Questionnaire - Parent Form (0 - 12 years».  – Свідоцтво про реєстрацію 

авторського права на твір № 83660 від 14.12.2018 р.  

7. Москвяк Н.В., Мудра І.Г. Науковий твір «Особливості секулярного тренду формування 

фізичного розвитку дітей у різних країнах Європи». – Свідоцтво про реєстрацію 

авторського права на твір № 84890 від 25.01.2019 р.  

8. Москвяк Н.В., Мудра І.Г. Науковий твір «Порівняльна характеристика формування 

фізичного розвитку молодших школярів у навчальних закладах різного типу». – Свідоцтво 

про реєстрацію авторського права на твір № 84891 від 25.01.2019 р.  

9. Виноград Н.О. Науковий твір «General Epidemiology: study  guide». – Свідоцтво про 

реєстрацію авторського права на твір № 86501 від 01.03.2019 р.  

10. Виноград Н.О., Василишин З.П., Козак Л.П. Науковий твір «Навчальний посібник 

«Загальна епідеміологія». – Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 86502 

від 01.03.2019 р. 

11. Виноград Н.О., Василишин З.П., Козак Л.П. Науковий твір «Навчальний посібник 

«Військова епідеміологія». – Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 86503 

від 01.03.2019 р. 

12. Виноград Н.О., Василишин З.П., Козак Л.П. Науковий твір «Учебное пособие «Общая 

эпидемиология». – Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 86504 від 

01.03.2019 р. 

13. Виноград Н.О., Василишин З.П., Козак Л.П. Науковий твір «Навчальний посібник 

«Спеціальна епідеміологія». – Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 

86505 від 01.03.2019 р. 

14. Виноград Н.О. Науковий твір «Термінологічний словник: епідеміологія, біологічна 

безпека». – Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 86506 від 01.03.2019 р. 

 

 

 

 


