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Говорити про Людмилу Леонідівну Дяченко у минулому часі важко і несправедливо. Це так непра-
вильно, коли людина йде з життя у такому віці, бо 20 лютого нинішнього року Людмилі Леонідівні 
мало б виповнитись 67 років, і, як завжди, її телефон не вмовкав би цього дня від дзвінків з приві-
таннями і побажаннями доброго здоров’я, яке її, дитячого лікаря, так підвело у ту ніч з 20 на 21 груд-
ня 2019 року…

Вона у дитинстві мріяла стати істориком, як і її мама Ніна Федорівна, яка дуже цікаво вела цей 
предмет у школі села Вишевичі Радомишльського району, ділячись зі своїми учнями власним багажем 
знань. Але коли прийшла пора подавати документи до вишу, своє вагоме слово сказав тато Леонід 
Ничипорович, який тоді був головою колгоспу і бачив свою доньку лікарем. Людмила Леонідівна 
погодилась з рішенням батька, все ж залишивши за собою останнє слово: якщо вже бути їй лікарем, 
то дитячим, тож і закінчила педіатричний факультет Київського медінституту імені О. О. Богомольця. 
Вона не побоялась відразу після закінчення інституту – без практики, без інтернатури – поїхати 
з чоловіком до Алжиру, куди Петра Васильовича направили працювати військовим перекладачем, 
а Людмила Леонідівна, якій тоді було 23 роки, теж згодом почала працювати – двічі на тиждень 
проводила на громадських засадах огляди дітей співвітчизників у початковій школі. Часто звертались 
до  неї і  місцеві жителі за  консультаціями, приходили жінки після пологів із  різними 
запитаннями, бо у них медицина вже тоді була платною. Старший син Святослав був з батьками 
в Алжирі, а коли в країні змінилась влада, і родина поверталась на Батьківщину, вже очікували 
на появу меншого Леоніда, якого назвали на честь діда.

Меншому сину було всього півроку, коли Людмила Леонідівна пішла працювати педіатром у дитячу 
поліклініку на Богунії. Там вона три роки вела прийом на дільниці і пізніше згадувала, що інколи, у пік 
захворюваності, їй потрібно було обслужити до 50 викликів на добу, тож і чоловік допомагав, возив 
на машині, бо інакше було не встигнути; потім ще три роки завідувала відділенням у тій самій 
поліклініці, а наступні три роки – поліклінікою. Затим майже два десятки років Людмила Леонідівна 
працювала в обласній дитячій лікарні заступником головного лікаря з організаційно-методичної 
роботи. Аби бути в курсі новин за різними напрямками педіатричної служби, доводилось читати 
багато фахової літератури. Її по праву вважали ідеологом педіатричної служби області, ця жінка 
тримала у ті роки на контролі усю статистичну інформацію по педіатричній ситуації на Житомирщині. 
Мабуть, справедливо буде сказати, що Людмила Леонідівна зробила вагомий внесок у те, щоб дитяча 

Ñâ³òëî¿ ïàì’ÿò³  
Людмили Леонідівни Дяченко
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лікарня стала такою, якою ми її сьогодні бачимо, і навіть музей лікарні – це теж справа її рук. На її 
очах лікарня піднімалася, росла і розвивалася. Вони усі тоді, молоді, один в одного вчилися, 
набиралися досвіду. Людмила Леонідівна жила життям колективу, його проблемами, тож з колегами 
з обласної дитячої у неї завжди був тісний зв’язок, і, вже навіть за станом здоров’я перейшовши 
працювати ближче до дому в обласний центр профілактики і боротьби зі СНІДом на посаду завідувача 
оргметодвідділу, вона завжди цікавилась життям обласної дитячої лікарні, яку вважала рідною. 
У багатьох її колег з обласної дитячої у фотоальбомах можна знайти знімки – робочі моменти, вечори, 
зустрічі, коли ідейним натхненником у тому числі виступала Людмила Леонідівна. Ініціаторами однієї 
з таких пам’ятних зустрічей з ветеранами педіатрії були тодішній керівник закладу В. Ф. Марченко 
і його заступник та голова наукового товариства педіатрів Л. Л. Дяченко, а ведучими – міський педіатр 
І. І. Бондарчук та заввідділення новонароджених Д. Д. Ярмолюк. Концерт тоді теж був влаштований 
власними силами. Звучали «Рідна мати моя» у виконанні дуету В. Ф. Марченка і Ю. Я. Галінського під 
акомпанемент останнього, власні вірші читала дитячий хірург К. О. Могилевська, І. І. Бондарчук 
виконала романс з фільму «Дні Турбіних», а Людмила Леонідівна так делікатно, по-жіночому, як уміла 
лише вона, запрошувала ветеранів до слова. Виступали тоді також і П. С. Русак, А. Д. Баннікова… 
Було затишно, тихо, надійно, і усім бачилось гарне майбутнє медицини для дітей.

Працювати Людмила Леонідівна вміла і любила, такою виховали її батьки, такими вони з чоловіком 
виховали двох синів, які теж живуть роботою, присвятивши себе службі у карному розшуку. 
За багаторічну працю Людмилі Леонідівні було присвоєно звання лауреата обласної премії 
ім. О. Ф. Гербачевського, а от звання заслуженого лікаря жінка так і не дочекалась, хоча керівництвом 
обласної дитячої тричі її документи подавались на розгляд. Людмила Леонідівна не нарікала, вона 
просто завжди спокійно і добросовісно виконувала свою роботу.

Вийшовши на заслужений відпочинок, Людмила Леонідівна завжди цікавилась станом справ 
закладів, де вона працювала, не забуваючи привітати зі святом чи з днем народження когось зі своїх 
колег і, звичайно ж, нарешті могла приділити більше часу своїм улюбленим онукам. Дяченки завжди 
були раді гостям на дачі, де можна було за чашкою чаю поговорити про усе на світі, перепочити душею.

Людмила Леонідівна залишиться у пам’яті усіх, хто її знав, доброзичливою, щирою, відповідальною 
людиною, гарною жінкою, справжньою Берегинею.

Зі щирою скорботою та співчуттям родині
педіатрична громада Житомирщини
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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 
комісії 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 
англійською мовами.

Реферат є незалежним від статті джерелом інформації, коротким і послідовним викладенням матеріалу публікації за основними 
розділами і має бути зрозумілим без самої публікації. Його обсяг не повинен перевищувати 200–250 слів. Обов’язково подаються 
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 
установ, де працюють автори та виконувалось дослідження, місто, країна.

За умови проведення досліджень із залученням будь-яких матеріалів людського походження, в розділі «Матеріали і методи» авто-
ри повинні зазначати, що дослідження проводилися відповідно до стандартів біоетики, були схвалені етичним комітетом установи 
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 

українською 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 базах 
даних. 

Обидва варіанти оформлюються за стилем APA (American Psychological Association style), який використовується у дисертаційних 
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 

звання, 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


