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Він завжди поспішав, аби все встигнути…
(cвітлій пам’яті Олександра Олексійовича Трошкова)

У серпні 1950 року в родині ординатора клініки факультетської хірургії Львівського державного медичного 
інституту Олексія Олександровича Трошкова (а в майбутньому – видатного хірурга, д.мед.н., проф., завідувача 
окремої кафедри дитячої хірургії Львівського державного медичного інституту) народився хлопчик, якого назвали 
Олександром, як і діда.

Від батька О.О. Трошков успадкував любов до хірургії, тому й пішов по його слідах, проте своїм шляхом. 
У 1973 р. він закінчив з відзнакою Львівський державний медичний інститут. Після закінчення інтернатури 
працював дитячим хірургом у клінічній лікарні Львівської залізниці (КЛЛЗ). З грудня 1976 р. – ординатор 
хірургічного відділення Львівської обласної клінічної лікарні (ЛОДКЛ), де в 1983 р. отримав І кваліфікаційну 
категорію з дитячої хірургії. Виконував обов’язки завідувача відділення гнійної хірургії. Працюючи практичним 
лікарем, О.О. Трошков захистив на власноруч зібраному матеріалі кандидатську дисертацію з двома винаходами 
(авторське свідоцтво СРСР), багатьма раціоналізаторськими пропозиціями (одне з них – галузевого значення 
СРСР).

У грудні 1985 р. О.О. Трошков обраний за конкурсом на посаду асистента кафедри дитячої хірургії Львівського 
медінституту. Викладацьку роботу поєднував із лікувальною: продовжував чергувати відповідальним ургентної 
служби, по санітарній авіації у Львівській області, консультував хворих у реанімаційному відділенні, відділенні 
гнійної хірургії, де розроблялись і впроваджувались у практику найсучасніші методи діагностики і лікування – 
гемолімфосорбція, УФО крові, плазмаферез тощо.

З 1993 р. доцент О.О. Трошков відповідав за хірургічну роботу у філії кафедри дитячої хірургії на базі КМДКЛ 
(зараз – КНП «Міська дитяча клінічна лікарня м. Львова»). Завдяки його ініціативі кафедра дитячої хірургії та 
лікарня безкоштовно отримали обладнання й інструменти для проведення лапароскопічних операцій.

Олександр Олексійович володів широким діапазоном діагностичних маніпуляцій та оперативних втручань. 
З 1995 р. працював доцентом кафедри дитячої хірургії, у тому самому році отримав вищу атестаційну категорію 
з дитячої хірургії.

У 2015 р. О.О. Трошков вийшов на пенсію, щоб дати дорогу молодим. Його учні працюють зараз хірургами 
в Україні та за її межами.

Олександр Олексійович завжди був щирим, привітним і готовим допомогти – у навчальному класі, клініці, 
операційній. «Він завжди поспішав, аби все встигнути…», – згадують колеги. І здавалося, ніколи не втомлювався…

Усього на 19 років пережив Олександр Олексійович свого батька. Залишились у нього старша сестра, дружина, 
син, невістка, численні учні і безліч вдячних пацієнтів.

Зі щирою скорботою та співчуттям родині,
Асоціація дитячих хірургів України

співробітники КНП «Міська дитяча клінічна лікарня м. Львова» 
учні та друзі 
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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.
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