МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
КУ «ОДЕСЬКЕ ОБЛАСНЕ ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНЕ БЮРО»
ГО «АСОЦІАЦІЯ ПАТОЛОГОАНАТОМІВ УКРАЇНИ»

Перший інформаційний лист
ВЕЛЬМИШАНОВНІ КОЛЕГИ!
1 – 2 жовтня 2020 року у м. Одесі буде проведений ХІ Конгрес патологоанатомів України
з міжнародною участю «Актуальні проблеми сучасної патологічної анатомії». Запрошуємо Вас
взяти участь у роботі Конгресу.
Конгрес проводиться згідно Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних
конференцій у 2020 році, затвердженого МОЗ України і НАМН України.
Основні програмні питання Конгресу
1. Організаційні питання, звіт про роботу Асоціації та вибори керівних органів ГО
«Асоціація патологоанатомів України».
2. Актуальні питання організації роботи патологоанатомічних закладів і підрозділів у
умовах реформування медичної галузі в Україні.
3. Інноваційні технології паморфологічної діагностики захворювань.
4. Патоморфологія серцево-судинних, онкологічних і ендокринних захворювань.
5. Патологічна анатомія захворювань органів дихання, шлункового-кишкового тракту і
гепатобіліарної системи.
6. Патоморфологія акушерсько-гінекологічних хвороб.
7. Актуальні проблеми інфекційної патології.
8. Дерматопатологія.
9. Проблеми викладання патоморфології у закладах вищої освіти.
Форми та умови участі у Конгресі
Формами участі у Конгресі є:
 делегат,
 усна доповідь на засіданнях,
 стендова (постерна) доповідь,
 публікація тез,
 публікація наукової статті у науковому фаховому видані України,
 виставка обладнання та продукції,
 вільний слухач.
Усі учасники Конгресу отримають сертифікат установленого зразка, який дасть
можливість нараховувати бали до особистого портфоліо відповідно до затверджених критеріїв
(Наказ МОЗ України від 22.02.2019 року № 446 «Деякі питання безперервного професійного
розвитку лікарів»).
Засідання Конгресу проходитиме у вигляді пленарних і секційних засідань. Буде
проведено засідання Координаційної ради ГО «Асоціація патологоанатомів України», нараду за
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участю експертів МОЗ України, експертів структурних підрозділів з питань охорони здоров’я
обласних та Київської міської державної адміністрації, керівників патологоанатомічних бюро
(центру) та нараду завідувачів кафедр патологічної анатомії закладів вищої освіти і закладів
післядипломної освіти.
Первинна реєстрація для участі у Конгресі:
Звертаємо Вашу увагу, що для особистої участі у роботі Конгресу та отримання
сертифікату необхідно обов’язково до 10 вересня 2020 року надіслати заявку за
запропонованою реєстраційною формою на електронну адресу організаційного комітету
Конгресу: congress.path2020@gmail.com
Реєстраційна форма є обов’язковою для участі у роботі Конгресу.
Реєстраційна форма учасника ХІ Конгресу патологоанатомів України
Прізвище, ім’я та по-батькові
учасника Конгресу (повністю)
Місце роботи
Вчений ступінь, наукове звання, посада
Контактний телефон (обов’язково)
Електронна адреса (обов’язково)
Форма участі (оберіть)
 делегат
 усна доповідь
 стендова доповідь
 публікація тез
 публікація статті
 вільний слухач
Назва доповіді
Необхідність бронювання житла
Делегатами Конгресу із правом голосу на засіданнях є члени Координаційної ради та
члени Асоціації, обрані на зборах (засіданнях) первинних організацій (філій).
Відповідно до статуту ГО «Асоціація патологоанатомів» принципи обрання делегатів
Конгресу на зборах (засіданнях) первинних організацій (філій) встановлює Координаційна рада,
рішення якої буде повідомлено окремо.
У разі реєстрації делегат, який не є членом Координаційної ради повинен разом із
реєстраційною формою надіслати відсканований витяг із протоколу засідання первинної
організації (філії) про обрання делегата(ів) Конгресу. Участь у роботі Конгресу делегата, який
не є членом Координаційної ради обов’язково має бути підтверджена витягом з протоколу
засідання первинної філії.
За матеріалами Конгресу будуть опубліковані тези в збірнику та наукові статті у фаховому
науково-практичному журналі «Морфологія».
Вимоги до оформлення тез
Тези можна подавати українською, російською англійською мовою. Тези повинні бути
набрані у текстовому редакторі MS WORD. Обсяг тез – 2-3 сторінки.
Параметри сторінки: верхнє, нижнє, ліве, праве поле 20-25 мм.
Послідовність текстового оформлення тез: прізвища авторів, ініціали та назва організації набираються з нового рядка шрифтом Time New Roman розміром 14 пт з одинарним
міжрядковим інтервалом і вирівнюються по лівому краю. Назва тез розміщується нижче назви
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організації, набирається шрифтом розміром 14 пт з напівжирним виділенням і вирівнюється по
центру.
Основний текст набирається після абзацного відступу шрифтом Time New Roman
розміром 14 пт з одинарним міжрядковим інтервалом і вирівнюється по ширині.
Якщо в тезах присутні ілюстрації, вони повинні бути чіткими та контрастними,
пронумеровані, з обов’язковим посиланням по тексту.
Таблиці розташовувати по тексту, з обов’язковим посиланням у тексті тез. Над таблицею
поставити її порядковий номер (Таблиця 1), під яким розмістити назву таблиці.
Бібліографія подається загальним списком в кінці тез.
Тези із поміткою: «Тези на XI Конгрес патологоанатомів України», адресою
електронної скриньки, відсканованою квитанцією про сплату коштів та контактним телефоном
автора (авторів) необхідно надіслати у форматі MS WORD на електронну адресу:
bookplus@ukr.net.
Тези доповідей Конгресу будуть надруковані окремим збірником.
Термін подання тез – до 1 вересня 2020 р. Вартість друку – 230 грн за кожну тезу.
Кошти надсилати за наступними реквізитами:
ТОВ "Книга-плюс"
р/р UA723007110000026005052727267 у Печерській філії ПАТ КБ „ПРИВАТБАНК”, м. Київ
МФО 300711, ЄДРПОУ 23164170
Призначення платежу «За макетування та друк наукових тез на XI Конгрес
патологоанатомів України»
Приклад оформлення тез:
Прізвище, ініціали автора (авторів)
Назва організації (населений пункт, країна)
1 вільний рядок
НАЗВА ТЕЗ
1 вільний рядок
Текст статті, з виділенням напівжирним шрифтом усіх необхідних елементів (шрифт Times New
Roman, 14 пт, по ширині).
Наприклад:
Рис. 1. Мікрофото…….
1 вільний рядок
Подальший текст статті
1 вільний рядок
Таблиця 1
Назва таблиці
(таблиця)
1 вільний рядок
Текст тез
1 вільний рядок
Висновки:
2 вільних рядка
Список використаної літератури (14 пт, курсив, по центру)
1 вільний рядок
1. Прикладна геометрія та інженерна графіка. Спеціальні розділи. Випуск 1. / [С.М. Коваль,
М.С. Румен, С.І. Пусенко та ін.]. Редакційно-видавничий відділ Луцького національного
технічного університету. – Луцьк: ЛНТУ, 2006. – 256 с.
Вимоги до оформлення статей в журналі «Морфологія»
Вимоги до оформлення статей розміщені на веб-сайті журналу «Морфологія»
http://morphology.dsma.dp.ua/pro-zurnal
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Сплата коштів за публікацію: картка Приватбанку по номеру 5168 7573 6389 8059
(Савченко Оксана Анатоліївна) з розрахунку 120 грн. за одну сторінку.
Електронну версію рукопису статті та копію квитанції про сплату коштів необхідно
надіслати до 1 вересня 2020 року на електронну адресу редакції журналу
morphology.ivt@gmail.com з поміткою «Стаття на XI Конгрес патологоанатомів України».
Статті та тези, що не відповідатимуть зазначеним вище вимогам, або такі, які будуть
подані невчасно, НЕ РОЗГЛЯДАТИМУТЬСЯ ТА НЕ ПУБЛІКУВАТИМУТЬСЯ.
Про повну програму Конгресу, умови поселення, сплату реєстраційного внеску, участь в
засіданнях буде повідомлено в інформаційному листі №2.
З усіх питань, пов’язаних з організацією та проведенням Конгресу, просимо звертатися на
адресу електронної пошти оргкомітету Конгресу: congress.path2020@gmail.com
Телефон для довідок: +380 99 677 84 69.
З повагою,
організаційний комітет
ХІ Конгресу патологоанатомів України

