
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

               НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

               «ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ»    

      МІЖНАРОДНА АСОЦІАЦІЯ СТУДЕНТІВ ПОЛІТИЧНОЇ 

НАУКИ 

                 (УКРАЇНА) 

         

  X Національний конвент 

Міжнародної Асоціації Студентів Політичної Науки (Україна) 

«Суспільство, політика та публічне адміністрування у Центральній Європі: 

на перетині наук та цивілізацій» 

15-16 вересня 2020 року 

м. Одеса 

Умови участі: 

До участі у конвенті запрошуються студенти, науково-педагогічні працівники вітчизняних та зарубіжних 

закладів вищої освіти, аспіранти та здобувачі. 

Усі учасники конвенту отримають збірник матеріалів конвенту та сертифікат учасника. 

 

Форма участі: очна та дистанційна. 

Мови конференції: українська, російська та англійська. 

 

Вимоги до тез доповідей:  

 Обсяг – до 3 стор. формату А-4 у текстовому редакторі Microsoft Word у вигляді файлу з розширенням 

*.doc; шрифт – Times New Roman, розмір – 14, 1,5 міжрядковий інтервал; поля – 20 мм. 

 Послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді: прізвище та ініціали автора (ів) (шрифт – 

напівжирний); науковий ступінь, посада, навчальний заклад, місце роботи у разі закінчення навчання; місто, в 

якому його розташовано, держава (шрифт – курсив); назва статті (великі літери, шрифт – напівжирний); текст. 

 Сторінки не нумеруються. 

 Назва файлу має бути підписана українською мовою відповідно до прізвища та ініціалів учасника 

конвенту (наприклад, Розенко_П.В._тези) 

 Використана література (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Література:». В 

основній частині тексту посилання слід оформлювати за таким зразком: (Прізвище Рік: Сторінка); наприклад 

(Lackoff 1992: 32), (Іванов 2010: 3). 

 

Порядок подання матеріалів: 

Для участі у конвенті необхідно зареєструватися у Google-формі за посиланням 

(https://forms.gle/ohjQegbHCNf43yV5A) та надіслати до оргкомітету тези до 24 серпня 2020 року (включно) на 

електронну скриньку politics@onua.edu.ua. 

Збірник тез конвенту буде надісланий учасникам конвенту у разі дистанційної участі у заході на поштову адресу, 

вказану у заявці, протягом місяця після проведення конвенту. 

 

Організаційний внесок за участь у конвенті складає: 

Для учасників ІІ туру Всеукраїнської Олімпіади зі спеціальності «Політологія» та членів МАСПН (Україна) 

участь безкоштовна. 

Для студентів – 100 грн; для іноземців – 25 €; для викладачів та аспірантів – 250 грн.  

Після рецензування робіт учасникам будуть надіслані реквізити для оплати   

 

Контакти організаційного комітету: 

Факультет психології, політології та соціології 

Національного Університету «Одеська юридична академія» 

вул. Академічна 2, к. 808, м. Одеса, Україна, 65009 

Електронна пошта: politics@onua.edu.ua 

Контактний номер: +380989193938 (Анастасія Харченко), +380638300663 (Віталіна Барасій)  

 

З повагою, організатори Х Національного конвенту МАСПН (Україна) 

https://forms.gle/ohjQegbHCNf43yV5A
mailto:politics@onua.edu.ua

