Вимоги
до оргпроектів (наукових розробок, бізнес- і соціальних ідей)
на тему "Новий старт. Сценарії майбутнього"

Суспільна рівновага підтримується лише безперервною працею.
В.І.Вернадський
1. Наукова розробка, бізнес- чи соціальна ідея (далі – Оргпроект) повинні мати характер
самостійних
досліджень,
присвячених
конструюванню
(проектуванню)
майбутнього України, як держави, та інноваційної системи взаємовідносин у відповідних
галузях.
2. Оформлення має бути у вигляді електронної презентації, виконаної у програмі Microsoft
Office PowerPoint. Кількість слайдів – до 8. Назва файлу презентації має містити назву
регіону, прізвище виконавця роботи (якщо їх декілька, то основного виконавця),
розділених
знаком
підкреслення,
латиницею,
наприклад: Chernigiv_Ivanov.pptx. Наголошуємо на розширенні файла – формат
сумісності PowerPoint 2007. Розгорнутий зміст може викладатися у вигляді додатку(ів) формат сумісності пакет програм Office 2007.
3. Оргпроект повинен складатися зі вступної й основної частин, а також висновків. У
вступі формулюється досліджувана проблема, окреслюється її значення та сучасний стан.
У основній частині стисло, але зрозуміло розкриваються суть ідеї, відображається
проектування системи взаємовідносин майбутнього у відповідній галузі чи державі в
цілому. У висновках чітко формулюються основні результати, можливість їх практичного
застосування з урахуванням часової шкали.
4. Запропонований оргпроект повинен бути потенційно прибутковим (економічно та/або
гуманітарно), позитивно впливати на загальноекономічну ситуацію в країні або окрему
галузь, що розглядається.
5. Перевага надається інноваційним пропозиціям із цікавими технологічними рішеннями,
неординарним, креативним ідеям.
6. Вітається робота над матеріалом у формі колективної творчої групи у складі
представників різних фахів, теоретиків і практиків.
7.

Вітається надання рекомендаційних відгуків.

8. Оцінювання матеріалу. Кожен матеріал оцінюють представники незалежної
Експертної ради за 10 (десяти) - бальною шкалою, згідно затверджених організаторами
критеріїв оцінювання. Загальна оцінка становить суму оцінок Експертної ради. Матеріал
передається експертам на перевірку з урахуванням анонімності автора(ів).
9. При оцінюванні матеріалу увага звертатиметься на вміння автора(ів) сформулювати
актуальну проблему й окреслити її місце у відповідній галузі, презентативність,
оригінальність, системність, грамотність викладу, практична цінність, використання
інноваційних технологій, рівень завершеності матеріалу.
10. Матеріал, що має реферативний характер, не містить елементів новизни, є
відверто помилковим або є плагіатом, оцінюється оцінкою 0 (нуль).
Примітка: Оргпроекти розглядаються відповідно до Положення про проведення проекту.
Оргпроекти (наукові розробки, бізнес- і соціальні ідеї) можна готувати
індивідуально одній людині або міні-групою (до 5 чол.). Після цього потрібно пройти
просту онлайн-реєстрацію на
сайті
та
долучити
підготовлений
проект.
Після успішного проходження онлайн-реєстрації на подію «Новий старт» на Вашу
електронну адресу надійде лист-підтвердження про успішну реєстрацію (будьте уважні,
лист може потрапити і в спам). Якщо Ви не отримали такого листа, просимо терміново
повідомити за адресою: office@studrespublika.com

