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На 74 році життя після важкої тривалої хвороби пі-
шов від нас учитель і колега Нагорний Євген Іванович.

Євген Іванович народився 26 квітня 1945 року. Дитин-
ство і шкільні роки його минули у Дніпропетровську. 
У  1969  році випускник медичного інституту 
Є.І. Нагорний був направлений на роботу дитячим хірур-
гом у міську клінічну лікарню імені проф. М.Ф. Руднєва.

У 1972–1973 роках Є.І. Нагорний навчався у клініч-
ній ординатурі на кафедрі дитячої хірургії, ортопедії 
та травматології.

У 1975–1977 роках виконував обов’язки завідува-
ча Бабушкінського відділу охорони здоров’я міста 
Дніпропетровська, де показав себе як талановитий 
організатор.

У 1978 році Є.І. Нагорний був обраний асистен-
том кафедри дитячої хірургії, ортопедії та травмато-
логії Дніпропетровського медичного інституту (за-
раз Дніпропетровська медична академія МОЗ 
України). Результатом його плідної роботи стала 
кандидатська дисертація, яку Євген Іванович захис-
тив у 1985 році.

У 1990 році Є.І. Нагорний обраний доцентом кафе-
дри, де протягом понад 20 років завідував навчаль-
ною роботою, відповідав за лікувальну роботу ІІ ме-
дичного факультету, брав активну участь у житті 
хірургічної громади.

Євген Іванович був висококваліфікованим викла-
дачем. Він проводив практичні заняття, читав лекції 
студентам, інтернам та лікарям, постійно удоскона-
лював свої знання на курсах підвищення кваліфікації. 
Під керівництвом доцента Є.І. Нагорного сформува-

лося багато фахівців, які зараз працюють у різних 
куточках України та за її межами.

Є.І. Нагорний також активно займався науково-
дослідницькою діяльністю. Він є автором понад 
150 наукових статей, базового підручника «Дитяча 
хірургія» для медичних закладів ІІІ–ІV рівнів акре-
дитації та методичних посібників для студентів, лі-
карів-інтернів, дитячих хірургів. Його наукові роз-
робки не втрачають актуальності.

Є.І. Нагорний – лікар-хірург дитячий вищої кваліфі-
каційної категорії, виконував великий обсяг консуль-
тативно-діагностичної роботи на кафедрі та на її клі-
нічних базах – в обласній дитячій клінічній лікарні та 
міській клінічній лікарні імені проф. М.Ф. Руднєва.

Євген Іванович Нагорний здобув авторитет і повагу 
колег як висококваліфікований, принциповий, сумлін-
ний, ініціативний співробітник. Його трудова діяльність 
неодноразово відмічалася керівництвом медичної ака-
демії. Євгена Івановича вирізняли клінічне мислення, 
широка ерудиція, постійна робота над підвищенням 
свого професійного рівня, доброзичливість, людяність. 
Дуже багато сил та часу Євген Іванович приділяв своїм 
маленьким пацієнтам, які любили його і завжди чекали.

Світла пам’ять про Євгена Івановича Нагорного – 
прекрасну людину, лікаря, вченого, клініциста, організа-
тора і педагога – назавжди залишиться у наших серцях.

Колектив кафедри дитячої хірургії, 
ортопедії та травматології

Дніпропетровської державної медичної академії 
МОЗ України
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Правила подачі та оформлення статей
Авторська стаття направляється до редакції електронною поштою у форматі MS Word. Стаття супроводжується офіційним на-

правленням від установи, в якій була виконана робота, з візою керівництва (наукового керівника), завіреним круглою печаткою 
установи, експертним висновком про можливість відкритої публікації, висновком етичного комітету установи або національної ко-
місії з біоетики. На останній сторінці статті мають бути власноручні підписи всіх авторів та інформація про відсотковий внесок у 
роботу кожного з авторів. 

Приймаються оригінали супровідних документів з примірником рукопису, підписаного автором(ами), надіслані поштою, або 
скановані копії вищезазначених документів і першої (титульної) сторінки статті з візою керівництва, печаткою установи і підписа-
ми всіх авторів у форматі Adobe Acrobat (*.pdf), надіслані на електронну адресу редакції.

Статті приймаються українською, російською або англійською мовами.
Структура матеріалу: вступ (стан проблеми за даними літератури не більше ніж 5–7-річної давності); мета, завдання, матеріали 

та методи; результати дослідження та їх обговорення (висвітлення статистично опрацьованих результатів дослідження); висновки; 
перспективи подальших досліджень у даному напрямку; список літератури (два варіанти); реферати українською, російською та ан-
глійською мовами.

Реферат є незалежним від статті джерелом інформації, коротким і послідовним викладенням матеріалу публікації за основни-
ми розділами і має бути зрозумілим без самої публікації. Його обсяг не повинен перевищувати 200–250 слів. Обов’язково подають-
ся ключові слова (від 3 до 8 слів) у порядку значущості, що сприятиме індексуванню статті в інформаційно-пошукових системах.

Реферат до оригінальної статті повинен мати структуру, що повторює структуру статті: мета дослідження; матеріали і методи; 
результати; висновки; ключові слова. Усі розділи у рефераті мають бути виділені в тексті жирним шрифтом. 

Для інших статей (огляд, лекція, клінічний випадок тощо) реферат повинен включати короткий виклад основної концепції стат-
ті та ключові слова.

Оформлення статті. На першій сторінці зазначаються: індекс УДК ліворуч, ініціали та прізвища авторів, назва статті, назва уста-
нов, де працюють автори та виконувалось дослідження, місто, країна.

За умови проведення досліджень із залученням будь-яких матеріалів людського походження, в розділі «Матеріали і методи» ав-
тори повинні зазначати, що дослідження проводилися відповідно до стандартів біоетики, були схвалені етичним комітетом уста-
нови або національною комісією з біоетики. Те саме стосується і досліджень за участю лабораторних тварин. 

Наприклад: «Дослідження виконані відповідно до принципів Гельсінської Декларації. Протокол дослідження ухвалений Локальним 
етичним комітетом (ЛЕК) всіх зазначених у роботі установ. На проведення досліджень було отримано поінформовану згоду 
батьків дітей (або їхніх опікунів)». 
«Під час проведення експериментів із лабораторними тваринами всі біоетичні норми та рекомендації були дотримані». 

Кількість ілюстрацій (рисунки, схеми, діаграми, фото) має бути мінімальною. Діаграми, графіки, схеми будуються у програмах 
Word або Exсel; фотографії повинні мати один із наступних форматів: PDF, TIFF, PSD, EPS, AI, CDR, QXD, INDD, JPG (150–600 dpi). 

Таблиці та рисунки розташовують у тексті статті відразу після першого згадування. У підпису до рисунку наводять його назву, 
розшифровують усі умовні позначки (цифри, літери, криві тощо). Таблиці мають бути оформлені відповідно до вимог ДАК, бути 
компактними, пронумерованими, мати назву. Номери таблиць, їхні заголовки і цифрові дані, оброблені статистично, повинні точ-
но відповідати наведеним у тексті статті.

Посилання на літературні джерела у тексті позначаються цифрами у квадратних дужках та відповідають нумерації у списку літерату-
ри. Статті зі списком літературних джерел у вигляді посилань на кожній сторінці або кінцевих посилань не приймаються.

Необхідно подавати два варіанти списку літератури. 
Перший варіант подається відразу після тексту статті, джерела розташовуються за алфавітом (спочатку праці, опубліковані укра-

їнською або російською мовами, далі – іншими мовами).
Другий варіант повністю відповідає першому, але джерела українською та російською мовами ПЕРЕКЛАДАЮТЬСЯ! на англій-

ську мову. Цей варіант необхідний для сайту, підвищення індексу цитування та аналізу статті у міжнародних наукометричних ба-
зах даних. 

Обидва варіанти оформлюються за стилем APA (American Psychological Association style), який використовується у дисертацій-
них роботах. 

Приклад оформлення для обох варіантів:
Автор AA, Автор BB, Автор CC. (2005). Назва статті. Назва журналу. 10(2); 3: 49-53.
Автор AA, Автор BB, Автор CC. (2006). Назва книги. Місто: Видавництво: 256.

У тексті статті допускаються загальноприйняті скорочення, а також авторські скорочення, які обов’язково розшифровуються у 
тексті при першому згадуванні та залишається незмінними по всьому тексту.

У кінці статті автори мають заявити про наявність будь-яких конкуруючих фінансових інтересів щодо написання статті. Зазна-
чення конфлікту інтересів або його відсутності у статті є обов’язковим.

Приклад: «Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів» або «Матеріал підготовлений за підтримки компанії…» 
Стаття закінчується відомостями про усіх авторів. Зазначаються прізвище, ім’я, по батькові (повністю), вчений ступінь, вчене зван-

ня, посада в установі/установах, робоча адреса з поштовим індексом, робочий телефон і адреса електронної пошти; ідентифікатор 
ORCID (https://orcid.org/register). Автор, відповідальний за зв’язок із редакцією, надає свій мобільний/контактний номер телефона.

Відповідальність за достовірність та оригінальність наданих матеріалів (фактів, цитат, прізвищ, імен, результатів досліджень 
тощо) несуть автори.

Редакція забезпечує рецензування статей, виконує спеціальне та літературне редагування, залишає за собою право скорочувати 
обсяг статей. Відмова авторам у публікації статті може здійснюватись без пояснення причин и не вважається негативним висновком 
щодо наукової та практичної значущості роботи.

Статті, оформлені без дотримання правил, не розглядаються і не повертаються авторам.

Редколегія






