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ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ
Всеукраїнського фестивалю інженерних талантів «Future of Ukraine 2019»
1. Загальні положення.
1.1. Громадська організація Асоціація ректорів вищих технічних
навчальних закладів України та Благодійна організація «Благодійний Фонд імені
Святого Володимира» проводять Другий Всеукраїнський фестиваль інженерних
талантів «Future of Ukraine 2019» (надалі – Організатори).
1.2. Метою Фестивалю є сприяння розвитку інженерної освіти,
популяризації інженерної професії, пошуку, заохочення та підтримки творчої,
талановитої молоді, яка планує пов’язати своє майбутнє зі створенням новітньої
техніки.
1.3 В рамках благодійного проекту «Future of Ukraine 2019» Організатори
надають можливість учасникам започаткувати тісну співпрацю з провідними
науковими та інженерними школами країни, рекомендують їх розробки до
участі у міжнародному Фестивалі інноваційних проектів “Sikorsky Сhallenge”
(http://startup.kpi.ua/), широко висвітлюють їх досягнення на вітчизняних та
зарубіжних інформаційних ресурсах. Переможці Фестивалю нагороджуються
спеціальними призами, головним з яких є благодійна допомога від
«Благодійного фонду імені Святого Володимира» - поїздка на виробничі
потужності компанії Boeing (м. Сієтл, штат Вашингтон, США)
1.4. У Фестивалі можуть брати участь студенти ЗВО України, повнолітні
громадяни України, що здобувають вищу освіту за ступенями бакалавра або
магістра за інженерними або природничими спеціальностями, незалежно від
форми власності і підпорядкування (надалі – Учасники). Станом на
31.05.2019 р. учасник має бути студентом закладу вищої освіти.
2. Організаційний комітет Фестивалю.
2.1. Для організації та проведення Фестивалю створюється
Організаційний комітет, який відповідає за організаційне та методичне
забезпечення Фестивалю.
2.2. Організаційний комітет формується з числа представників
Організаторів Фестивалю, представників високотехнологічних компаній (за
згодою), представників Закладів вищої освіти України (ЗВО-партнерів
благодійного проекту – «Future of Ukraine 2019») (надалі – Партнери). Склад
комітету визначається Організаторами.
3. Журі Фестивалю.
1

https://docs.google.com/document/d/1rTAF5aC9jSf8mTyQ6b0LODvDd6n-no3GP6Vl_pwiL0g/edit#

1/6

30.01.2019

пробный - Google Документы

3.1. Журі Фестивалю затверджується Організаторами Фестивалю з числа
науковців ЗВО, представників високотехнологічних компаній, а також
незалежних експертів.
3.2. Журі Фестивалю очолює його голова, який затверджується
Організаторами.
3.3. Відбір переможців І та ІІ турів здійснює експертна комісія.
3.4. Журі Фестивалю визначає переможців та призерів третього туру
Фестивалю.
3.5. До складу Журі та Організаційного комітету не можуть входити
особи, що є близькими родичами та членами сімей Учасників Фестивалю.
4. Порядок організації та проведення Фестивалю.
4.1. Повний термін проведення Фестивалю включає підготовчій етап і три
робочі тури.
4.2. Підготовчий етап Фестивалю включає онлайн реєстрацію Учасників
за посиланням https://goo.gl/forms/mF95s2OPCaOQMw9g1.
4.3. Перший тур Фестивалю (дата проведення 05 березня 2019 р.) полягає
в тестуванні Учасників в дистанційній формі, згідно графіку проведення
Фестивалю за дисциплінами: математика, фізика, інформатика, електротехніка,
механіка, англійська мова. Перевірка робіт та визначення переможців першого
туру здійснюється експертною комісією протягом трьох діб після завершення
тестування. У разі необхідності експертна комісія може затребувати від деяких
Учасників додаткові дані, або провести з ними Skype конференцію.
4.4. Організаційний комітет оприлюднює перелік переможців першого
туру для подальшої участі у Фестивалі протягом двох діб після визначення
переможців туру експертною комісією на офіційних web-ресурсах
Організаторів.
4.5. Другий тур Фестивалю (дата проведення 28 березня 2019 р.) полягає у
вирішенні Учасниками комплексного інженерного завдання в очній формі
згідно графіку проведення Фестивалю, за напрямками: математика, фізика,
механіка, алгоритмізація, електротехніка, англійська мова. Другий тур
Фестивалю проводиться на базі ЗВО, обраних Організаційним комітетом.
Перевірка робіт відбувається в анонімному режимі (без зазначення прізвища
автора роботи). Учасники, які пройшли до другого туру та не проживають у
містах проведення ІІ туру, отримають благодійну допомогу від Благодійної
Організації «Благодійного Фонду імені Святого Володимира» у вигляді оплати
квитків на потяг в обидві сторони на дату проведення ІІ туру. Визначення
переможців другого туру здійснюється експертною комісією протягом семи діб.
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4.6. Організаційний комітет оприлюднює перелік переможців другого
туру для подальшої участі у Фестивалі протягом двох діб після визначення
переможців туру експертною комісією на офіційних web-ресурсах
Організаторів.
4.7. Третій тур (фінал Фестивалю, дати проведення з 15 травня 2019 р. по
17 травня 2019 р., місце проведення – м. Київ) полягає у виконанні Учасниками
командного завдання та представлення індивідуальної мотиваційної презентації
англійською мовою, яка має бути надіслана Організаційному комітету не
пізніше ніж за 5 робочих днів до дати початку третього туру Фестивалю. Склад
команди (5 або 6 осіб в залежності від кількості учасників, відібраних для
проходження III туру) формується шляхом випадкового жеребкування.
Учасники, які пройшли до третього туру та не проживають у м. Київ,
отримають благодійну допомогу від Благодійної Організації «Благодійного
Фонду імені Святого Володимира» у вигляді оплати квитків на потяг в обидві
сторони на дати проведення третього туру та оплачуваного проживання на
строк проведення ІІІ туру.
4.8 Вимоги до мотиваційної презентації:
- Об’єм 7 – 10 слайдів Power Point, презентація може містити текст і
графічні зображення.
- Тема презентації – “How My Field Of Knowledge Affects The Humanity
Technical Progress”.
- Мова презентації та доповіді – англійська.
- Презентація не повинна вимагати підключення до інтернету і виконувати
сторонні додатки (наприклад, анімаційні ролики, які вимагають установки
кодеків і ін.).
- Всі слайди за винятком титульного мають бути пронумеровані.
- Назва файлу презентації має співпадати з П.І.Б. автора.
4.9. Визначення призерів третього туру, а також переможців за
номінаціями (номінації визначаються Організаційним комітетом) здійснює Журі
Фестивалю.
4.10. Призери і переможці за номінаціями Фестивалю надають право
Організаторам та Благодійній Організації «Благодійному Фонду імені Святого
Володимира» на публікації їх Мотиваційних презентацій на офіційних
web-ресурсах Організаторів із урахуванням авторських прав Учасника. При
цьому авторське право на Мотиваційну презентацію залишається за учасником
(автором роботи). В разі подання Учасником Фестивалю плагіату,
відповідальність за зміст презентації Учасник несе персонально.
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5. Порядок та строки реєстрації для участі у Фестивалі.
5.1. Для участі у Фестивалі Учасникам необхідно пройти онлайн
реєстрацію за посиланням https://goo.gl/forms/mF95s2OPCaOQMw9g1 до 28
лютого 2019 року включно. Анкета Учасника заповнюється українською мовою
із зазначенням номеру студентського квитка (зі згодою на обробку
персональних даних).
5.2. Анкети Учасників, що містять неправдиву інформацію або надіслані
після 28 лютого 2019 року не розглядаються.
5.3. З метою дотримання вимог Закону України «Про захист персональних
даних» Організатори та Благодійна Організація «Благодійний Фонд імені
Святого Володимира» мають право на включення персональних даних
Учасників, наданих ними під час реєстрації, до бази персональних даних
Фестивалю, на обробку таких персональних даних та, за необхідності,
викликаною виконанням умов вищезазначеного Закону, на передачу таких
персональних даних уповноваженим особам.
6. Призовий фонд Фестивалю «Future of Ukraine 2019».
6.1. Учасники, котрі за результатами ІІІ туру визначені переможцями
Фестивалю, отримують від Благодійної Організації «Благодійного Фонду імені
Святого Володимира» благодійну допомогу - поїздку на виробничі потужності
компанії Boeing (м. Сієтл, штат Вашингтон, США), яка включає в себе:
- Оплату консульського збору при подачі документів на отримання візи
США;
- Оплату полісу медичного страхування;
- Переліт за маршрутом Київ – Сієтл – Київ;
- Трансфери аеропорт – готель – авіабудівні заводи;
- Проживання в готелі;
- Харчування.
Видача грошового еквіваленту Благодійної допомоги неможлива. Благодійна
допомога у вигляді поїздки на виробничі потужності компанії Boeing (м. Сієтл,
штат Вашингтон, США) не може бути передана іншим особам.
6.2. Призери Фестивалю нагороджуються призами та дипломами
Фестивалю «Future of Ukraine 2019».
6.3. За бажанням переможців і призерів Фестивалю вони рекомендуються
до
зарахування
в
стартап
школу
«Sikorsky
Challenge»
(https://www.sikorskychallenge.com/startup-school/).
6.4. Результати участі переможців та призерів Фестивалю широко
висвітлюються в інформаційних ресурсах.
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6.5. Призерам Фестивалю «Future of Ukraine 2019» нараховуються
додаткові бали при вступі до магістратури ЗВО - Партнерів Фестивалю.
7. Розгляд звернень.
7.1. Організатори не приймають та не розглядають скарги та апеляції
щодо результатів Фестивалю.
7.2. Організатори не вступають в листування та не пояснюють причин
відхилення документів, поданих до участі у Фестивалі.
8. Інше.
8.1.Участь у Фестивалі означає, що Учасник ознайомився з Правилами
проведення Фестивалю і погоджується з їх умовами.
Одночасно кожен Учасник Фестивалю дає згоду Організаторам
Фестивалю на збір, накопичення, зберігання і обробку його персональних
даних, в т. ч. на передачу для виконання зазначеної мети їх третім особам без
подальшого повідомлення його про передачу.
8.2. Організаційний комітет Фестивалю залишає за собою право у
будь-який час усунути від участі у Фестивалі Учасника, який надає неправдиву
інформацію, в т. ч. відносно авторства мотиваційної презентації, грубо порушує
дисципліну, зриває організацію Фестивалю.
8.3. Організаційний комітет залишає за собою право змінювати графік
проведення заходів/етапів Фестивалю.
8.4. У разі виникнення ситуації, яка допускає неоднозначне тлумачення
цього Положення, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих
Положенням, рішення приймає Організаційний комітет Фестивалю і його
рішення є остаточним.
8.5. Кожен Учасник, який бере участь у Фестивалі, підтверджує свою
згоду на використання наданої інформації Організатором з маркетинговою
та/або будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинного
законодавства України, зокрема на безкоштовне використання його імені,
прізвища, фотографії, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з
рекламною/маркетинговою метою, в т. ч. право публікації (в т. ч. його імені і
зображення, поміщене в фотографії) в ЗМІ, будь-яких друкованих, аудіо- та
відеоматеріалах, а також для надсилання інформації, повідомлень (в т. ч.
рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та
способом використання, і таке використання жодним чином не
відшкодовуватиметься Організаторами або будь-якою третьою особою. Надання
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такої згоди також розглядається у розумінні ст. 296, 307, 308 Цивільного
Кодексу України.
8.6. Переможці конкурсу «My Engineering Future 2017» та Всеукраїнського
фестивалю інженерних талантів «Future of Ukraine 2018» не можуть брати
участь у Фестивалі.
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