
 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 
 

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ №_____ 

Прийому результатів закінченої науково-дослідної роботи 

 

 

м. Львів                 «20» листопада 2017 р. 

 

 

1. Присутні: 

 а) члени Вченої ради: проректор з наукової роботи – проф., зав. кафедри  (яка подає звіт), 

вчений секретар Ягело С._____________________________________________  

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 б) виконавці роботи: перерахувати згідно до списку виконавців (з вказанням наукового 

супеня, вченого звання , посади)__________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

в) рецензенти, консультанти: прізвище та вчене звання рецензента______________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

  

2. Основні дані роботи, що розглядаються: 

 а) точна назва теми та її шифр за затвердженим планом: Назва теми____Шифр теми: ІН…...____  

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

б) термін закінчення роботи за планом  12.2016 р.______________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 в) термін фактичного закінчення роботи  12.2016 р._____________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 г) фактична тривалість проведення досліджень за темою  5 років_____________________ 

 д) заплановані витрати на проведення науково-дослідної роботи  983, 9 тис. грн._______ 

 е) фактичні витрати ____________________________________________________________ 

ж) коротка суть отриманих результатів.   

Ваш текст ____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 



3. Основні дані про виконання роботи: 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

а) точна назва, юридична адреса організації-виконавця та виконавців (першим згадується 

головний або провідний виконавець) Львівський національний медичний університет імені Данила 

Галицького, кафедра …..; 79010 м. Львів, вул. Пекарська, 69._________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 б) прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, звання керівників роботи_________________ 

Повністю прізвище, ім’я, по батькові, д.мед.н, проф.__________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 в) прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, звання безпосередніх виконавців  

перерахувати згідно до списку виконавців (з вказанням наукового супеня, вченого звання, 

посади)._______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

4. Назва та юридична адреса замовників 

______________________________________________________________________________________ 

5. Дата здавання роботи: _1 грудня 2016 р._______________________________________________ 

 

6. Дані про проведені рецензування та експертизу роботи:  

 а) назва організацій-рецензентів, прізвища рецензентів та експертів:  

прізвище та вчене звання рецензента, повна назва його посади (з вказанням кафедри та вузу). 

 б) коротка суть заключення експертів та рецензентів: Текст________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

7. Дані про реєстрацію патента або відкриття, пов’язаного з даною роботою: 

 а) номери та дати свідоцтв і патентних документів  

вказати повні вихідні дані щодо свідоцтв та патентних документів, кожен документ з нової лінійки 

______________________________________________________________________________________ 

8. Дані про публікації за даною роботою: 

 а) назва видання  вказати тільки назви журналів, наприклад «Український медичний часопис», 

«Практична медицина», «Охорона здоров'я України», «Медицина сьогодні і завтра», «Вісник 

наукових досліджень», «Практична медицина», «Acta medica Leopoliensia», «Східноєвропейський 

журнал громадського здоров’я», «Медична освіта», «Україна. Здоров’я нації»____________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 б) прізвища авторів  

прізвища та ініціали авторів, чиї праці були опубліковані в пункті 8а)___________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 в) рік видання 2013, 2014, 2015, 2016, 2017____________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

  г) місце видання міста, у яких видавалися журнали з пунтку 8а), наприклад: Київ, Харків, 

Львів, Тернопіль________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 д) об’єм в друкованих листах   __________________70__________________________________   

 

 

 

 

 

 

 

 



РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

1. Науково-дослідну роботу на тему: «Назва теми»_як виконану в повному обсязі, вважати 

закінченою.____________________________________________________________________________ 

 

*) Якщо в результаті звіту буде встановлено, що науково-дослідна робота є незакінченою або має 

помилкові висновки і невиправдані рекомендації, то в вирішальній частині протоколу 

формулюються відповідні мотивуючі рішення Вченої ради з вказанням термінів і мір по завершенню 

роботи, виправленню помилок і т. п. 

 

2. Пропозиції щодо використання результатів роботи: 

Форми впровадження:  

1. Навчальні посібники – 5 

• Повні назви посібників, кожен посібник з абзацу.  

 

2. Методичні рекомендації – 4 

• Повні назви методичних рекомендацій, (подавати ті, які мають гриф МОЗ чи МОіН). 

 

3. Опубліковано наукових статей – 60.  

4. Опубліковано тез наукових робіт – 54. 

5. Доповіді на з’їздах і конференціях – 51. 

6. Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір – 5. 

7. Інформаційні листи про нововведення в системі охорони здоров’я – 4. 

8. Реєстрів галузевих нововведень – 3. 

(видання, застосування теоретичних висновків в суміжних дослідженнях, впровадження в практику 

охорони здоров’я та інших галузях народного господарства) 

______________________________________________________________________________________ 

3. Рекомендовані:  

 а) місце впровадження: заклади згідно актів впровадження, наприклад: 5-а Львівська міська 

комунальна поліклініка, Зміївська ЦРЛ Харківської області, Ужгородська міська поліклініка, 

Балаклавська ЦРЛ Харківської області, Зіболківська лікарська амбулаторія загальної практики 

Львівської області, Поліклініка по обслуговуванню працівників та студентів Кримського державного 

медичного університету імені С.І. Георгієвського, ___________________________________________ 

 б) об’єм впровадження: загальнодержавний___________________________________________ 

 в) термін впровадження: 2013 – 2017 роки_____________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

4. Очікувана ефективність: Ваш текст (2-3 лінійки). 
 

Підписи :  Члени Вченої ради 

 

Проректор з наукової роботи – проф.       ____________ 

Завідувач кафедри… – проф. ….       ____________ 

Вчений секретар – Ягело С.        ____________ 

   

  


