
ANNOUNCING 
XV International biological school-conference of young scientists  
«Modern problems of Biology, Biotechnology and Biomedicine» 

Odesa 2020 
  

From 29 June to 10 July 2020 year Odesa Mechnikov National University, 
Danylo Zabolotny Institute of Microbiology and Virology, Vinograds’kyj Society of 
Microbiologists of Ukraine and Odesa Society of Biologists and Biotechnologists hold   
XV International Biological School-Conference “Modern problems of Biology, 
Biotechnology and Biomedicine”.  
In the Summer School activities will be performed reports of young scientists and 
lections in the field of modern biology and  biotechnology by lectors from 
Ukraine, USA, Sweden, Poland, France, Spain, Germany. 
School-Conference working language – English. 
Online platform - Google Meet 
Yong scientists, PhD-students and master students are welcome to apply. 
Application submission deadline –  26 June 2020 According to results of the 
conference the material will be published. Best works will be published in scientific 
journal Microbiology and Biotechnology.  
Application form for school-conference participation and reports must be sent on e-mail 
< bio.summerschool@onu.edu.ua > to executive secretary of the conference Mykola 
Galkin. 
 Reports submission deadline - 6 july 2020  
Reports Requirements: Reports must be no more than 4 pages in Word 97-2003 
(*.doc) Document format (Times New Roman, font 14, automatic interval, not more than 
30 lines per page, margins 2 cm). File name must contain the name of the first author.  

Report structure: UDC indexs; Surnames and names of authors (speaker 
surname must be underline), ABSTRACT TITLE, official Name of the Organization, post 
address, e-mail; abstract (200 words maximum); key words (no more than five); text of 
the report must include such parts as: introduction; materials and methods; results and 
discussion; conclusions; reference list. Latinic names of biological species, genus 
Italicized in Latin. References are given in the text as numbers in square brackets. 
Tables must be compact, with numbers. Figures must be performed in a precise 
drawings (with graphic editor  in Word, TIF, JPG formats).  

Please, do not use any changes in register, fonts, text formatting, and 
underlining. Organizing Committee reserves the right to edit text reports are not 
designed according to the requirements.  

 
APPLICATION 

for participation of International Conference  
“Modern problems of Biology, Biothechnology, Biomedicine”  

 
Surname, name, father name  (ukr. and engl) 
_______________________________________________________ 
Organization and position___________________________________ 
_______________________________________________________ 
(full name of organization, post address, telephone, е-mail) 
Report title (Name of main reporter must be emphasized) 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
 

 



 
 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 
XV Міжнародна  біологічна літня школа-конференція молодих учених 

«Сучасні проблеми біології, біотехнології та біомедицини» 
ОДЕСА, 2020 

 З 29 червня по 10 липня 2020 року Одеський національний університет імені 
І.І. Мечникова, Інститут мікробіології і вірусології НАН України, Товариство 
мікробіологів України  імені С.М. Виноградського та Одеське товариство біологів і 
біотехнологів проводять online  XV Міжнародну біологічну літню школу-
конференцію “Сучасні проблеми біології, біотехнології та біомедицини”.  

В рамках літньої школи-конференції будуть зроблені доповіді молодих 
учених та прочитані лекції з сучасних досягнень біології та біотехнології 
провідними вченими з Іспанії, Німеччини, Польщі, США, України, Франції, 
Швеції. 

Робоча мова – англійська 
Онлайн платформа - Google Meet  
До участі у міжнародній конференції запрошуються молоді вчені, аспіранти та 

студенти магістри. 
Заявку на участь та статті подавати на адресу: e-

mail <bio.summerschool@onu.edu.ua> відповідальному секретарю конференції 
Галкіну Миколі Борисовичу. 

Строк подачі заявок на участь до 26 червня 2020. За результатами 
конференції буде видана збірка статей. Кращі роботи будуть рекомендовані до 
публікації в науковому журналі Мікробіологія та біотехнологія.  

Строк подачі статей до 6 липня 2020 р.. Статті мають бути написані 
англійською мовою, обсягом не більше 8 сторінок в Word 97-2003 (*.doc) 
форматі (Times New Roman, розмір 14, автоматичний інтервал, не більше 30 
рядків на сторінку, поля 2 cм). Назва файла має містити прізвище першого автора.  

Структура статті: індекс УДК; прізвища та ім'я авторів (прізвище доповідача 
має бути підкреслено), назва, офіційна назва установи, поштова адреса, e-mail; 
резюме (не більше 200 слів); ключові слова (не більше п'яти); Текст статті має 
включати такі частини: вступ; матеріали та методи; результати та їх обговорення; 
висновки; список літератури. Латинські назви біологічних видів та родів мають бути 
виділені курсивом. Посилання подаються у квадратних дужках. Рисунки мають 
бути створені в графічному редакторі в форматах Word, TIF, JPG .  

Прохання не використовувати будь-які зміни в регістрах, шрифтах, форматі 
тексту, та підкреслюваннях.  Організаційний комітет залишає за собою право 
вільно редагувати або відмовляти у прийомі статей, що оформлені не відповідно 
до встановлених правил.  

ЗАЯВКА 

для участі у XV Міжнародній біологічній літній школі-конференції  
“Сучасні проблеми біології, біотехнології та біомедицини”  

  

Прізвище, ім'я, по-батькові  (укр. та  анг.) 
_______________________________________________________ 

Організація та посада/студент ___________________________________ 

_______________________________________________________ 

(повна назва організації, адреса, телефон, е-mail  
Назва доповіді (прізвище доповідача має бути підкреслено) 
_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 


