Положення та умови конкурсу
«Наші. Інженерна історія України»
Загальні положення
1. Мета Всеукраїнського конкурсу «Наші. Інженерна історія України» ( далі — Конкурсу) —
пробудити у школярів по всій Україні інтерес до творчості та інновацій через історії про
українських інженерів та винахідників.
2. Організаторами Конкурсу є громадська організація «Про.Про.Лаб» — ініціатори проведення
«Інженерного тижня». Конкурс відбувається в межах реалізації проєкту «Наші. Інженерна
історія України» за підтримки Українського культурного фонду.
3. Офіційна інформація про проведення Конкурсу оприлюднюється на сайті та сторінці
«Інженерного тижня» у фейсбуці.
4. Під час проведення Конкурсу оброблення персональних даних учасників здійснюється з
урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних».

Учасники Конкурсу
1. Учні віком 12−18 років, які навчаються в загальноосвітніх навчальних закладах державної,
комунальної та приватної форм власності, позашкільних, міжшкільних та професійнотехнічних навчальних закладах, перебувають на сімейному (домашньому) навчанні.
2. Учасники можуть працювати над роботою як індивідуально, так і в парах (одна робота — два
автори).

Умови Конкурсу
1. Роботи учасників Конкурсу приймаються з 29 січня до 31 березня 2021 року включно.
2. Оголошення переможців відбудеться 15 квітня 2021 року.
3. Учасник/ця Конкурсу або пара учасників можуть подати від однієї до трьох робіт.
4. Робота повинна містити:
a. Ім’я та прізвище вибраного українського інженера та/або винахідника.
b. Дату та місце народження.
c. Дату та місце смерті (за наявності).
d. Перелік закладів, у яких навчався вибраний інженер (винахідник). За наявності такої
інформації у джерелах.
e. Біографію інженера (винахідника).
f. Опис винаходу (технічного рішення), назву, сферу застосування.
g. Обґрунтування, чому учасник вважає цього інженера (винахідника) та його винахід
(технічне рішення) таким, про який мають дізнатися українці та світ.

h. Перелік джерел інформації.

5. На конкурс приймаються як індивідуальні роботи, так і роботи, створені в парі (одна робота —
два автори).
6. Роботи мають надсилатися з коротким повідомленням про автора: прізвище, ім’я, вік,
електронна адреса та телефон, назва навчально закладу, контактні дані вчителя або одного з
батьків (опікунів).
7. До участі в конкурсі не допускаються роботи, які не відповідають умовам, визначеним цим
Положенням.

Організаційний комітет і журі Конкурсу
1. Організаційний комітет складається з представників команди проєкту «Наші. Інженерна
історія України» і затверджується головою громадської організації «Про.Про.Лаб».
2. Організаційний комітет проводить попередню оцінку робіт учасників щодо відповідності
умовам конкурсу.
3. Склад журі Конкурсу затверджується наказом голови громадської організації «Про.Про.Лаб».
До складу журі входять представники організаторів Конкурсу, освітні експерти, історики,
інженери та популяризатори науки.
4. За підсумками аналізу робіт, журі вносить оцінки до загальної таблиці оцінювання.
Переможці визначаються за більшою сумарною кількістю балів.
5. Організаційний комітет та журі забезпечують конфіденційність та нерозголошення інформації
стосовно фіналістів та переможців Конкурсу до моменту її офіційного оголошення.
6. Організаційний комітет та журі здійснюють свою діяльність незалежно та неупереджено.

Критерії відповідності поданих робіт умовам Конкурсу
1. Надіслані роботи мають відповідати таким критеріям:
a. Інженер (винахідник) може вважатися українським, якщо його біографія підтверджує
відповідність одному чи декільком пунктам:
— народився на території України;
— ідентифікував себе як українець;
— інформаційні джерела та/або суспільство ідентифікують його як українця.
b. Є автором винаходу — технічного рішення, що на момент розробки було новим, корисним у
господарській діяльності й могло бути практично застосоване.
c. Є одним з інженерів, які паралельно та/або незалежно один від одного розробили одне й те
саме технічне рішення.
d. Є інженером, який суттєво удосконалив (модернізував) раніше наявне технічне рішення, і
результат знайшов застосування на практиці.

Визначення переможців Конкурсу
1. Переможці Конкурсу будуть визначатися за такими критеріями:
a. Повнота та достовірність наданої інформації.
b. Надана інформація свідчить про непересічність описаного інженера (винахідника).
c. Наведено цікаві факти біографії або історії застосування винаходу, які привертають увагу
до постаті чи результатів роботи.
2. Перевагу буде віддано роботам, що представлятимуть постать і винахід жінки-інженера,
інженерів, які народилися або працювали в регіоні учасника Конкурсу, інженерів, імена яких
не є широковідомі в суспільстві, але які здійснили значний внесок у його розвиток.
3. Імена переможців увійдуть до переліку авторів книги.
4. Переможці отримають подарункові примірники книги та можливість узяти участь у її
презентації.
5. Подарункові примірники видання будуть передані переможцям конкурсу не раніше ніж у
вересні 2021 року під час презентації книги.

Публікація робіт, надісланих на Конкурс
1. Організатори Конкурсу мають право оприлюднювати на сайті, у соціальних мережах та через
ЗМІ:
a. Загальну кількість поданих робіт.
b. Перелік переможців конкурсу (прізвища та імена) без вказання контактних даних.
2. Роботи переможців Конкурсу ляжуть в основу кольорового видання та онлайн-платформи
про українців, чиї винаходи змінили світ. Тексти будуть доопрацьовані командою проєкту для
надання їм формату, що відповідатиме концепції видання.
3. Організатори мають право передавати представникам ЗМІ контакти батьків (опікунів)
переможців Конкурсу для організації інтерв’ю, репортажів з переможцями тощо.

Голова організації «Про.Про.Лаб»
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