
  

 

18.09.2022 

Положення 
 

Метою проведення “Освітнього симпозіуму ІСІ” є виявлення талановитих учнів, їхня 

підтримка і заохочення, громадське визначення та розповсюдження результатів їх 

дослідницької та практичної діяльності. Організаторами “Освітнього симпозіуму 

ІСІ” є МГО «Інститут Суспільних Ініціатив» та Ліцей №80 ЛМР. 

  

1. Загальні положення 

1.1. В “Освітньому симпозіумі ІСІ” беруть участь учні  8-11-х класів, які добре 

володіють іноземною мовою (англійська, іспанська, французька, німецька, 

польська). 

1.2. Для участі в симпозіумі претенденти повинні: 

• до 1 жовтня 2022 року зареєструватись у Google-формі 

(за долученою формою або через QR-код); 

 

https://forms.gle/pGJyCpX5Db1vnZKP9  

 

 

   

• до 14 жовтня 2022 року в Ліцей №80 ЛМР подати письмову роботу 

українською мовою, що відображає учнівське дослідження, яке відповідає 

тематиці обраного спрямування та матеріали для демонстрації роботи; 

• до 14 жовтня 2022 року в Ліцей №80 ЛМР подати рецензію на свою роботу від 

наукового керівника - свого учителя; 

• до 14 жовтня 2022 року в Ліцей №80 ЛМР надати перелік необхідних для 

демонстрації роботи технічних засобів; 

• виступити з доповіддю іноземною мовою із захистом отриманих результатів 

(21 жовтня 2022 року у приміщенні Ліцею №80 ЛМР); 

• ознайомити членів журі зі змістом тих матеріалів і джерел інформації, які 

були використані ними при виконанні роботи, а також назвати окремих людей та 

організації,  що  надавали їм допомогу  і керували їх роботою; 

• оскільки робота над проектом чи дослідженням має завершитись 

практичним результатом, претендент зобов'язаний подати журі всі відповідні 

документи та матеріали; 

Не приймаються роботи, які можуть представляти ризик для здоров'я та безпеки 

людини.  Не  розглядаються також роботи, що  передбачають проведення 

експериментів над живими тваринами. 

https://forms.gle/pGJyCpX5Db1vnZKP9


 

 

Матеріали,  надані  на симпозіум зберігаються в ІСІ та Ліцеї №80 ЛМР. 

1.3. Письмова робота повинна включати: 

• письмову презентацію, яка повинна  описувати проект і може 

супроводжуватись оригінальним ілюстрованим матеріалом (графіками, 

малюнками, фотографіями тощо); 

• не більше 10 сторінок тексту (надрукованого на папері А4 з одного боку, 

подвійним інтервалом, шрифтом, розміром не менше 12); 

• резюме обсягом на 1 сторінку. Воно повинно вміщувати основні пункти 

роботи (мета, матеріали, методику проведення і висновки); 

• постійний і чіткий опис роботи (не більше 10 рядків) для опублікування у 

каталозі конференції. Опис повинен бути зрозумілим та цікавим представникам 

широкої громадськості, журналістам тощо; 

 

2. Загальні вимоги до проєктних робіт. 

2.1. На симпозіум приймаються дослідницькі, прикладні та творчі роботи учнів за 

переліченими нижче спрямуваннями: 

• волонтерство; 

• благодійництво; 

• проєкти соціальної дії; 

• адвокація; 

• шкільне самоврядування; 

2.2. Для участі в конференції журі проводить попередню експертизу учнівської 

проєктної роботи і за ії результатами виносить рішення стосовно допуску проєкту 

до публічного захисту чи відхилення роботи. Оголошення попередніх результатів 

відбудеться 17 жовтня 2022 р. 

2.3. Критеріями первинної експертизи роботи є: 

• відповідність змісту роботи обраній темі; 

• позначенні в роботі теоретичні та практичні досягнення автора, галузі їхнього 

використання. Оскільки результати роботи обов'язково мають бути застосовані на 

практиці, відповідно повинні бути додані підтверджувальні матеріали; 

• проблема, висвітлена в роботі, повинна бути, як правило, оригінальною; 

якщо  проблема  не  оригінальна  то  повинно  бути  оригінальним ії вирішення; 

цінними є творчість, інтелектуальна продуктивність, відкриття і   генерація нових ідей, 

можливо, і незвичайних, але обґрунтованих; 

• композиція роботи. 

2.4. Результати первинної експертизи заносяться до протоколу і 

використовуються при проведенні підсумків. Причини відхилення робіт по кожному 

випадку, як правило, не обґрунтовується. 

 



  

 

3. Публічний захист роботи 

3.1. Публічний захист роботи проходить у вигляді представлення її іноземною мовою 

на засіданні симпозіуму у Ліцеї №80 ЛМР. Тривалість виступу кожного учасника не 

повинна перевищувати 7 хв. Під час публічного захисту роботи кожен член журі має 

право поставити 1 запитання учаснику симпозіуму. 

3.2. Роботою керує журі, до складу якого входять фахівці певних дослідницьких 

галузей та вчителі/викладачі іноземних мов. Журі оцінює доповідь учасника. 

3.3. Оцінюючи учнівську дослідницьку роботу, журі керується такими критеріями: 

• актуальність та важливість проєкту; 

• кількість охоплених осіб проєктом; 

• логіка викладу (доведеність викладених думок); 

• оригінальність мислення; 

• загальний світогляд, ерудиція автора роботи; 

• відповідність роботи визначеному вектору;  

• уміння правильно, переконливо, дохідливо розкрити основний зміст роботи 

та відповісти на запитання; 

3.4. Думка кожного члена журі заноситься до протоколу. Підводиться загальний 

сумарний рейтинг по кожному учаснику.  

 

4. Прийняття рішення і нагородження учасників. 

4.1. Після публічного захисту роботи журі підводить загальний підсумок на 

підставі результатів первинної експертизи проєкту та результатів публічного захисту 

проєкту. 

Журі приймає рішення про присудження I, II та III місця відповідно до сумарної 

кількості балів. Переможці нагороджуються дипломами та планшетами. Решта 

учасників, які не увійшли до трійки переможців, нагороджуються пам’ятними 

дипломами та солодкими подарунками. Наукові керівники, які підготували 

учасників Освітнього симпозіуму ІСІ отримують сертифікати із зазначенням 15 

годин (0,5 кредиту ЄКТС) підвищення кваліфікації.   

  

 

 

 

Затверджено. 

  

Голова правління МГО «Інститут суспільних ініціатив»  

Тарас Репицький 

 


