МЕТОДИЧНА ВКАЗІВКА ДО ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ № 7
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 2. Поняття про дифузію інновацій. Передача або
трансфер інноваційних технологій.
Тема 2. Поняття про дифузію інновацій. Передача або трансфер
інноваційних технологій.
Сутність процесу дифузії інновацій. Теорія дифузії інновацій, її елементи. Типи
рішень про адаптацію інновації за Е. Роджерсом. Етапи адаптації інновацій та
канали комунікації для адаптації інновацій.
Поняття трансферу інноваційних технологій. Форми трансферу технологій.
Етапи трансферу технологій.
Знати:
1. Дефініцію термінів «дифузія інновацій» та «трансфер інноваційних
технологій».
2. Елементи теорії дифузії інновацій.
3. Концепцію Е. Роджерса про адаптацію інновацій.
4. Форми трансферу технологій.
5. Етапи трансферу технологій.
Уміти:
1. Впроваджувати результати закінчених наукових досліджень
передавати наукову продукцію у практичне використання.
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