Порядок участі
в ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу винахідницьких і
раціоналізаторських проєктів еколого-натуралістичного
напряму (вікова категорія 12-15 років)
Всеукраїнський
конкурс
винахідницьких
і
раціоналізаторських
проєктів
еколого-натуралістичного
напряму (далі – Конкурс) проводиться з метою залучення учнів
закладів загальної, професійно-технічної, позашкільної освіти
до винахідницької та раціоналізаторської діяльності.
Учасниками фіналу є учні та вихованці віком від 12 до 15 років.
Організатори проводять Конкурс з метою виявлення та
підтримки учнів і студентів, які мають здібності до
винахідницької та раціоналізаторської діяльності; створення
умов для оволодіння учнівською молоддю поглибленими
знаннями з основ природничих наук, її професійного
самовизначення; пошук нових форм, методів і моделей
організації науково-дослідницької діяльності з учнями та
студентами закладів освіти.
За сценарієм проведення Конкурсу у 2022 році, для даної
вікової категорії учасників, необхідно було до 05 травня
зареєструватись онлайн, заповнивши всі обов’язкові поля
форми, і підтвердити свій вибір. Персональні дані учасників
Конкурсу не розголошуються.
На підставі поданих матеріалів Організаційний комітет
провів відбір учасників фінального етапу та підготовив наказ
НЕНЦ № 34 від 09.05.2022 р. Про підсумки відбіркового етапу
Всеукраїнського
конкурсу
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раціоналізаторських
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еколого-натуралістичного
напряму (12-15 років) у 2021/2022 навчальному році. В наказі
представлений список фіналістів, яким надано право
продовжити змагання в дистанційному форматі.
Вся актуальна інформація на сторінці Конкурсу сайту
НЕНЦ – https://nenc.gov.ua/?page_id=32036.
Фінальний етап пройде з 24 по 27 травня 2022 року у
форматі перегляду журі відеоматеріалів постерного захисту

проєктів за категоріями: біологія; ресурси енергозбереження;
екологічно безпечні технології та прикладна екологія; фізика;
хімія; медицина та охорона здоров'я; сільськогосподарське
дослідництво та винахідництво; науки про Землю (географія,
геологія); психологія; інженерні науки; комп'ютерні науки та
штучний інтелект.
Дистанційний формат проведення передбачає організацію
кожним учасником ІІ етапу (командою) відеозапису захисту
наукового проєкту з демонстрацією наочних матеріалів, якщо
вони є. Допускається використання електронної версії постеру
або презентації.
Технічно це виглядає наступним чином: за допомогою
смартфону, відеокамери або веб-камери, використовуючи
екран монітору чи мультимедійний проєктор для
транслювання відеопрезентаційного матеріалу (постеру),
здійснюється відеозапис. Конкурсанти знаходяться перед
камерою і розповідають про власні проєкти. Тривалість відео
– не більше 7 хвилин.
Після обробки відеозапису захисту проєкту відеоматеріал
необхідно розмістити на каналі Youtube, а посилання надіслати
до 20 травня 2022 року на електронну пошту
biology@nenc.gov.ua (вказати «Конкурс винахідників»).
Надіслані після 20 травня 2022 року посилання на
відеоматеріали не опрацьовуватимуться.
Звертаємо увагу учасників фіналу і педагогічних
керівників проєктів на те, що надіслати необхідно лише
посилання на розміщене відео, а не саме відео.
Переможці та призери Конкурсу визначаються журі в
кожній категорії окремо за кількістю набраних ними балів.
Переможцем Конкурсу в кожній категорії є учасник, який
набрав найбільшу кількість балів. Призерами Конкурсу є
учасники, які за кількістю набраних балів зайняли друге та
третє місця. У разі рівної кількості балів переможцем
визнається учасник, який набрав більше балів за критерій
"Актуальність проєкту".

