
 

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

внесок у розвиток потенціалу та конкурентоспроможності Східної України»  
Економічний факультет ПДТУ запрошує до участі у Хакатоні 

найталановитішу молодь Маріуполя, Приазов’я та територій дії ОС - 

школярів, ліцеїстів, студентів коледжів, професійно - технічних закладів, 

університетів, молодих працівників, робочої молоді. 

КОНЦЕПЦІЯ ХАКАТОНУ полягає у об’єднанні молодіжної спільноти 

Сходу України та територій дії Об’єднаних Сил 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. 
 

ТАЛАНОВИТА МОЛОДЬ ДЛЯ РОЗВИТКУ ПОТЕНЦІАЛУ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СХІДНОЇ 

УКРАЇНИ  - ВІД ТЕБЕ ЧЕКАЮТЬ SMART РІШЕНЬ ЦІ НАПРЯМИ: 

1. Нові можливості –дружелюбна історія успіху твого краю.  

2. Конкурентна промисловість – міцна економіка. 

3. Кріптовалюта та цифрові платежі на службі економіки 

4. Нове підприємництво  - пропонуємо локальні товари. 

5. Бізнес - логістика для розвитку регіону.  

6. Розумний транспорт та європейські стандарти міст. 

7. Розвинутий агробізнес – стійкий регіон.  

8. Цифровий маркетинг – рекламуй класне та власне. 

9. Інноваційний менеджмент для підтримки громади  

10. Зручні податки для бізнесу  

11. Онови медіапростір свого краю !  
 

ЧАСОВІ РАМКИ ХАКАТОНУ 

30 вересня – 10 жовтня 2020 р.: Реєстрація учасників та команд Хакатону. 

21 жовтня 2020 р.: Проведення першого етапу (Ідеатону) для гуртування команд та обговорення ідей щодо 

тематики Хакатону, знайомство із менторами.  

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

команд). Відібрані учасники отримають завдання із  тематики Хакатону. 

29 жовтня – 14 листопада 2020 р.: Робота над бізнес - кейсами. Відібрані учасники, ментори, партнери й 

експерти отримають запрошення до участі в низці організаційних дій (вебінари, брейнстормінги, тощо); 

20 – 21 листопада 2020 р.: Проведення Хакатону, змагання та захист командних SMART рішень. Найкращі 

команди отримають підтримку і призи від Економічного факультету ПДТУ та партнерів Хакатону. 

грудень 2020 р. і далі: Підтримка найкращих команд і впровадження SMART рішень партнерами Хакатону, 

створення та підтримка онлайн-спільноти учасників. 
 

ПРИЄДНУЙТЕСЬ ДО ХАКАТОНУ! 

✔ Презентуйте себе серед талановитої молоді та активної громадськості! 

✔Отримайте гідне місце в спільноті – станьте ініціатором інновацій, підтримайте економічне зростання 

власного регіону. 
 

 

ЧЕКАЄМО САМЕ НА ТЕБЕ ! 

Заповни анкету учасника - https://docs.google.com/forms/d/1A5Fvrw3bD-d3s6xN6kaTTrb3TZbtASoGkvc2-QM4SZU/edit 
 

анкета керівника  docs.google.com/forms/d/1dqyZt7EaiWDxdT5oEDIQgKPJzTGlLbEvzdBmYiX4gkU/edit?gxids=7628 
 

Якщо є питання, звернись до нас -   Ходова Яна, 380 97 322 6664, khodova.yana88@gmail.com 

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