
  

 

 

 



  

1. Загальні положення 

 Інформаційно-методичні документи, зокрема, методичні рекомендації, 

інформаційні листи та нововведення, є формою впровадження результатів 

наукових досліджень у практику охорони здоров`я. Основною вимогою 

методичних рекомендацій та інформаційних листів є: новизна запропонованої 

технології; відсутність опису даної технології у широкодоступних джерелах 

наукової інформації; чіткий, лаконічний виклад матеріалу; реальна можливість 

їх впровадження у практику лікувально-профілактичних установ України та 

отримання Акту впровадження на дану розробку.  

        Використання створеної наукової продукції передбачає: реалізацію в 

медичній і фармацевтичній практиці нових та удосконалених медичних 

технологій; ефективних методів діагностики і профілактики захворювань, 

лікування та медико-соціальної реабілітації хворих; використання лікарських 

засобів; виробів медичної техніки та виробів медичного призначення; санітарно-

гігієнічних та санітарно-протиепідемічних правил і норм; організаційних форм і 

методів роботи з метою підвищення якості медичної допомоги населенню. 

1.1. Нормативні документи, які враховані в даному Положенні: 

- Закон України «Про освіту» ( № 2145-VIII)  

- Закон України «Про вищу освіту» (№ 1556- VII)  

- Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» (№ 848- VIII)  

- Закон України «Про інноваційну діяльність» (№ 40-IV) 

- Закон України «Про видавничу справу» ( №1554-VII)  

- Закон України «Про авторське право і суміжні права» (№ 3792-XII)  

 

 

 

 

 



  

Вступ 

         Відповідно до наказу МОЗ України № 290 від 18.02.2021 р. «Про 

реорганізацію Українського центру наукової медичної інформації та патентно-

ліцензійної роботи» шляхом приєднання до ДО «Центр тестування професійної 

компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і 

«Фармація» при Міністерстві охорони здоров’я України» та у зв’язку з 

необхідністю подальшого впровадження наукових розробок співробітників 

Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького за 

межами установи, отримання зворотнього зв’язку через акти впровадження, 

відділом науково-медичної інформації та інтелектуальної власності розроблено 

дане Положення. 

2. Основні види інформаційно-методичної  літератури 

Методичні рекомендації (методичні вказівки) – наукове видання, яке містить 

опис технологій (засобів, методів) профілактики, діагностики, лікування 

захворювань, реабілітації хворих, медико-соціальної експертизи, створення та 

виготовлення лікарських препаратів, нових форм організації медичної допомоги 

та управління охороною здоров’я у доступній формі та достатньому для 

впровадження обсязі.  

Інформаційний лист – стислий науковий документ, який є засобом наукової 

комунікації для впровадження у медичну та фармацевтичну практику наукових 

досягнень, інновацій, передового досвіду про результати наукових досліджень з 

певної конкретної проблеми. Особливостями цього засобу наукової комунікації 

є: економічність, відсутність інформаційного шуму, оперативність та зручність 

у використанні. Текст інформаційного листа повинен відображати окремо взяту 

технологію, яка перевищує існуючі. 

Нововведення – засіб наукової комунікації для впровадження в медичну чи 

фармацевтичну практику наукових досягнень, передового досвіду, новацій 

(нових або удосконалених методів, методик, засобів, способів), що публікується 



  

в Реєстрі галузевих нововведень (ПЕРЕЛІК наукової (науково-технічної 

продукції), призначеної для впровадження досягнень медичної науки у сферу 

охорони здоров’я), затвердженому МОЗ України документі, який містить стислу 

інформацію про галузеві нововведення, рекомендовані на державному рівні для 

впровадження у медичну та фармацевтичну практику в Україні.  

Реєстр галузевих нововведень є основним документом, який регламентує процес 

впровадження досягнень медичної та фармацевтичної науки, інновацій та 

передового досвіду у медичну практику. 

3. 3тапи підготовки та видання методичних рекомендацій та 

інформаційних  листів у Львівському національному медичному 

університеті імені Данила Галицького 

Методичні рекомендації містять:  

- вихідні відомості (УДК, дані про авторів, назву та вид видання, рецензентів, 

допуск до друку)  

- зміст (перелік розділів)  

- вступ (передмову)  

- основний текст  

- бібліографічний опис, покажчики, терміни, додатки. 

Текст інформаційного листа формується з урахуванням структури 

пропозиції, а саме:  

- назва листа, автори, назва проблеми  

- суть впровадження  

- рівень інновацій  

- актуальність проблеми  

- показання до застосування  

- протипоказання до застосування  

- висновок, в якому вказати ефективність матеріалізації даної технології.  

Інформація повинна бути викладена чітко, коротко і в обсязі, достатньому для 

застосування у практичній діяльності лікаря.  



  

Обсяг інформації орієнтовно – 3 арк., формат А4, шрифт – Times New Roman, 14 

кегль, інтервал 1,5; поля: ліве – 2,0 см, верхнє, нижнє та праве – 1,5 см.  

Інструкція з оформлення див. Додаток 1. 

 

Рецензування 

Методичні рекомендації та інформаційний лист, як засіб наукової 

комунікації, проходять наукову експертизу за формальними ознаками, 

готуються до видання, видаються та розповсюджуються споживачам інформації. 

Для видання методичних рекомендацій та інформаційного листа потрібно 

надати у відділ науково-медичної інформації та інтелектуальної власності такі 

матеріали:  

а) текст методичних рекомендацій чи інформаційного листа в електронному 

форматі 

б) текст методичних рекомендацій чи інформаційного листа в паперовому 

вигляді  

в) рецензію спеціаліста, який входить до складу профільної групи експертів МОЗ 

України (Наказ МОЗ України від 28.10.2020 № 2455 «Про затвердження складу 

груп експертів МОЗ України») – 2 примірники 

г) довідку про ступінь оригінальності тексту комісії доброчесності 

(антиплагіатна експертиза), завірену проректором з наукової роботи. Висновок 

про результати тестування тексту на ступінь оригінальності повинен складати не 

менше 75% оригінальності 

д) витяг з протоколу засідання центральної методичної комісії Львівського 

національного медичного університету імені Данила Галицького (тільки для 

методичних рекомендацій) 

е) витяг з протоколу засідання Вченої  ради про видання та розповсюдження 

даних матеріалів. 

Видання 

Згідно з клопотанням про можливість друкування методичних 

рекомендацій та інформаційних листів, які подані ВНМІІВ і підписані ректором 



  

Університету, здійснює підрозділ оперативного друку Львівського 

національного медичного університету імені Данила Галицького. 

Розсилка проводиться згідно зі сформованим реєстром у відділі наукової 

медичної інформації через канцелярію Університету. 

Тираж 50 прим. Обсяг інформаційних листів не повинен перевищувати 4 аркушів. 

 

Зразок інформаційного листа                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 Додаток 1  

 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 

Львівський національний медичний університет 

імені Данила Галицького 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 

про наукову (науково-технічну) продукцію, яка отримана за результатами 

наукової, науково-технічної та науково-організаційної діяльності підприємств, 

установ, організацій Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства 

освіти і науки України, Національної академії медичних наук України і 

призначена для практичного застосування у сфері охорони здоров’я 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Додаток 2 

 

 

 

 

Львів 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 

Львівський національний медичний університет  

імені Данила Галицького  

 

 

 
ПРОТОКОЛ    ВР                                                               НАПРЯ М ВПРОВАДЖЕННЯ:  

№- - -ВІД- - -2021 Р.                                                                                                               

 

 

 

 

УДК:                                                                                     №   -2021 

 

 

 

ПРОГНОСТИЧНІ ФАКТОРИ НЕПЛІДДЯ ЗА ПОКАЗНИКАМИ ПРО-

/АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ У ЧОЛОВІКІВ ІЗ ЛІВОБІЧНИМ 

ВАРИКОЦЕЛЕ 

 

Інформаційний лист  
 

 

 

 

РЕЦЕНЗЕНТ ГРУПИ ЕКСПЕРТІВ                                                             АВТОРИ:                                                

МОЗ УКРАЇНИ                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

Львів 



  

Додаток 3 
 Текст інформаційного листа……………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформаційний лист складено за матеріалами НДР  …….. 

За додатковою інформацією з даної проблеми звертатися до автора інформаційного листа:   

 

 

 

 

 

 

 

Відповідальний за випуск: А. В. Фітькало 

 

 


