
 
 

Хакатон для талановитої молоді Східної України та територій ОС: «Молодіжний 

внесок у розвиток потенціалу та конкурентоспроможності Східної України»  
 

Економічний факультет ПДТУ запрошує партнерів до співорганізації 

Хакатону для талановитої молоді Східної України та територій ОС: 

«Молодіжний внесок у розвиток потенціалу та конкурентоспроможності 

Східної України» 

КОНЦЕПЦІЯ ХАКАТОНУ полягає у об’єднанні молодіжної спільноти 

Сходу України та територій дії Об’єднаних Сил  - школярів, студентів 

коледжей, професійно - технічних закладів, університетів, молодих 

працівників, та представників громад, управлінців, активістів та ентузіастів громадянського суспільства, 

підприємців і корпоративний сектор, представників ІТ сфери задля плідної співпраці та пошуку «розумних» 

рішень, які сприятимуть побудові сталої та безпечної екосистеми для розвитку інноваційної та 

конкурентоспроможної економіки Сходу України. 
 

СТРУКТУРА ХАКАТОНУ 

Хакатон Розвиток потенціалу та конкурентоспроможності Східної України відбудеться у листопаді 2020 року 

на економічному факультеті Приазовського державного технічного університету, поєднуючи онлайн- та офлайн 

формати. 

7 офлайн- та онлайн осередки, які будуть розміщені в Приазовському державному технічному університеті 

та коворкінгах, сформують мережу з понад 100 учасників зі Сходу України та територій дії ОС. 

Екосистема партнерів буде складатися з представників навчальних закладів, місцевих органів влади, 

приватного сектору, ІТ-спільноти та громадянського суспільства, агентств ООН, щоб усі прогресивні ідеї 

талавновитої молоді отримали підтримку й були втілені задля відновлення та сталого розвитку Сходу України.  

10 досвідчених менторів з різноманітним і релевантним досвідом фасилітуватимуть перебіг онлайн- та 

офлайн-етапів Хакатону і допомагатимуть розвивати ідеї.  

Підготовчі етапи Хакатону заплановані на вересень - жовтень і покликані якнайкраще провести процес 

відбору, формування команд і залучення досвіду менторів для найкращих результатів.  

Інформаційна підтримка Хакатону здійснюється на вебсайті університету та його сторінках у соціальних 

мережах та забезпечить онлайн-підтримку та надання візуальної інформації для учасників і партнерів 

Хакатону.  

ЧАСОВІ РАМКИ 

серпень-жовтень 2020 р.: Пошук партнерів і формування екосистеми партнерів; відкриття реєстрації 

учасників Хакатону (як для окремих осіб, так і для команд). 

жовтень 2020 р.: Проведення першого етапу (Ідеатону) для з метою гуртування команд та обговорення ідей щодо 

тематики Хакатону. Ця підготовча подія залучить ключових стейкголдерів громадського та корпоративного 

сектору, ІТ-сектору, органів місцевої влади, щоб окреслити виклики, глибше проаналізувати завдання й 

сформувати молодіжні команди задля спільної розробки ідей Хакатону для розвитку потенціалу та 

конкурентоспроможності Сходу України. 

кінець жовтня 2020 р.: Анонсування відбору команд та менторів. Презентація ідей (як для окремих осіб, так і для 

команд). Відібрані учасники візьмуть участь у організаційних подіях Хакатону. 

початок листопада 2020 р.: Закриття відбору. Відібрані учасники, ментори, партнери й експерти отримають 

запрошення до участі в низці організаційних дій (вебінари, бейнстормінги, пітчінги). 

20 – 21 листопада 2020 р.: Проведення Хакатону. Найкращі команди отримають підтримку від ЕкФ ПДТУ та 

партнерів Хакатону,  і призи від партнерів. 

грудень 2020 р. і далі: Створення та підтримка онлайн-спільноти учасників. 
 



ТАЛАНОВИТА МОЛОДЬ ДЛЯ РОЗВИТКУ ПОТЕНЦІАЛУ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СХІДНОЇ 

УКРАЇНИ  - ОСНОВНІ ТЕМИ: 

✔ Нові можливості –дружелюбна історія успіху твого краю  

✔ Конкурентоспроможна промисловість – міцна економіка 

✔ Кріптовалюта та цифрові платежі на службі економіки 

✔ Нове підприємництво  - пропонуємо локальні товари 

✔ Бізнес - логістика для розвитку регіону  

✔ Розумний транспорт та європейські стандарти міст 

✔ Розвинутий агробізнес – стійкий регіон  

✔ Цифровий маркетинг – рекламуй класне та власне 

✔ Інноваційний менеджмент для підтримки громади 

✔ Зручні податки для бізнесу 

✔ Онови Медіапростір свого краю !  

 
ДЛЯ ЧОГО ПАРТНЕРУ БРАТИ УЧАСТЬ?  

✔Отримайте важливу роль в місцевій спільноті – станьте лідером з інновацій, підтримайте створення робочих 

місць та економічне зростання. Підтримайте свою талановиту молодь! 

✔ Станьте свідком створення нових креативних рішень та нової історії успіху Донецької та Луганської 

областей. 

✔ Отримайте доступ до мережі майбутніх партнерів, працівників і міжнародних контактів. 

✔ Виділіться серед конкурентів, роботодавців та/або широкої громадськості.  

✔ Покажіть себе як нестандартно мислячого й інноваційного роботодавця, який завжди бере участь у 

дивовижних нових проєктах, підтримуючи розвиток громади та молодої спільноти. 

 ✔ І багато іншого!!! 

 

ЯК ПАРТНЕР ВИ МОЖЕТЕ ДОПОМОГТИ НАМ З: 

 Додатковими консультаціями/менторством під час заходу;  

 Призами для учасників; 

 Цінним менторством після події для команд з найвищим потенціалом;  

 Можливостями подальшого розвитку ідей учасників. 

 

ЗІ СВОГО БОКУ МИ МОЖЕМО ЗАПРОПОНУВАТИ: 

 Візуальну присутність на сайті та в матеріалах події;  

 Ролл-ап банер та/або рекламу на місці проведення події; 

 Роздаткові матеріали, брошури й інші брендовані матеріали на місці проведення події;  

 Спеціальні дописи на спеціальному веб-сайті та в соціальних мережах; 

 Можливість направити експертів, які допоможуть менторам у роботі з командами. 

 

 

СПОДІВАЄМОСЬ НА ПЛІДНУ СПІВПРАЦЮ ! 

 

Контактна особа – завідувачка кафедри транспортного менеджменту і логістики ПДТУ, докт екон.наук 

Колосок Валерія  -  38 067 908 38 38  kolosok.v.m@gmail.com 

 


