
ПОЛОЖЕННЯ 

про конкурс старт-ап проектів  

молоді «Мелітопольський край-це мої справи» 
 

I. Загальні положення 

1. Це Положення визначає порядок організації та проведення конкурс старт-ап проектів 

молоді «Мелітопольський край-це мої справи» (далі - Конкурс). 

2. Засновниками Конкурсу є Таврійський державний агротехнологічний університет 

імені Дмитра Моторного (далі – ТДАТУ ім. Д. Моторного). 

3. Організатором та координатором Конкурсу є Факультет економіки та бізнесу 

ТДАТУ ім. Д Моторного 

4. Конкурс проводиться серед учнів 9-10-11-х класів загальноосвітніх шкіл м. 

Мелітополя та Мелітопольського району. 

5. Конкурс проводиться з метою вирішення найактуальніших соціальних, культурних 

та екологічних проблем м. Мелітополя та Мелітопольського району. 

6. Основними завданнями Конкурсу є розвиток культури, історії, спорту, туризму, 

бізнесу чи підтримку екології регіону шляхом реалізації найкращих серед запропонованих 

старт-ап проектів. 

7. Інформація про проведення Конкурсу розміщується на сайті ТДАТУ ім. Моторного 

та на сторінці у соціальних мережах «Facebook» та «Instagram» та передається керівникам 

загальноосвітніх шкіл м. Мелітополя та Мелітопольського району. 

ІІ. Учасники Конкурсу 

1. У Конкурсі можуть брати участь учні 9-10-11-х класів загальноосвітніх шкіл м. 

Мелітополя та Мелітопольського району (далі - учасники). 

2. Кількісний склад учасників команди визначається організаційним комітетом і 

складається з трьох-чотирьох осіб. 

3. Кожний учасник обов’язково повинен мати при собі паспорт або свідоцтво про 

народження та прибувати на Конкурс разом із командою з однією супроводжуючою 

особою. 

4. У разі заміни учасника Конкурсу (з поважних причин) до організаційного комітету 

відповідного етапу Конкурсу подається оригінал нової заявки із зазначенням причини 

заміни. 

5. Учасники Конкурсу повинні дотримуватись вимог його проведення, норм охорони 

праці, бережливо використовувати обладнання, прилади, інструменти. 

7. Під час проведення Конкурсу обробка та захист персональних даних учасників 

здійснюються відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних». 

III. Проведення Конкурсу 

1. Дата початку Конкурсу визначається організаційним комітетом, у якому 

зазначаються строки проведення всіх етапів. 

2. Конкурс проводиться в два етапи: 

1 етап - 1-10 лютого 2020 р. – реєстрація команд.  

2 етап - 11-21 лютого 2020 р. – вибір проекту, знайомство із фасілітатором проекту, 

одержання завдання.  

3 етап - 22 лютого – 31 березня 2020 р. – створення ідеї, розроблення проекту, пошук 

спонсорів, втілення проекту в життя.  

4 етап - 10 квітня 2020 р. – старт-ап баттл.  

3. Реєстрація на участь у Конкурсі здійснюється шляхом заповнення командою анкети 

з використанням онлайн-інструментів Google Forms.  

 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17


ІV. Організаційний комітет Конкурсу 

1. Для організації та проведення Конкурсу створюється організаційний комітет із числа 

науково-педагогічних працівників Факультету економіки та бізнесу ТДАТУ ім. Д. 

Моторного (за їх згодою) і представників відділу профорієнтації та довузівської підготовки. 

2. Очолює організаційний комітет Конкурсу (далі - організаційний комітет) голова, 

який має заступника і секретаря. 

Кількість членів організаційного комітету може становити від 9 до 15 осіб. 

5. Голова організаційного комітету: 

очолює організаційний комітет; 

розподіляє повноваження між членами організаційного комітету; 

керує роботою з організації проведення Конкурсу. 

6. Члени організаційного комітету: 

здійснюють організаційну роботу щодо проведення Конкурсу; 

забезпечують порядок проведення Конкурсу; 

утворюють апеляційні комісії; 

складають спільно з журі рішення за підсумками проведення Конкурсу, що 

підписується головами відповідного організаційного комітету, журі та секретарем 

відповідного організаційного комітету. 

7. Секретар організаційного комітету: 

забезпечує ведення необхідної документації Конкурсу; 

формує банк учасників Конкурсу; 

сприяє висвітленню результатів Конкурсу в засобах масової інформації та на сторінках 

у соціальних мережах «Facebook» та «Instagram». 

V. Журі Конкурсу 

1. Журі Конкурсу (далі - журі) формується з представників Мелітопольської міської 

ради, представників сільських рад Мелітопольського району, представників бізнесу 

регіону. 

2. Персональний склад журі Конкурсу затверджується наказом вченої ради 

Університету 

Кількість членів журі може становити до 10 осіб. 

3. До складу журі Конкурсу входять голова, заступник голови, члени, секретар. 

4. Голова журі: 

організовує роботу членів журі Конкурсу; 

проводить засідання журі; 

забезпечує об’єктивність розгляду, оцінювання поданих матеріалів; 

затверджує список переможців Конкурсу. 

5. Члени журі: 

перевіряють та оцінюють роботи учасників Конкурсу; 

після завершення Конкурсу проводять консультації для учасників щодо виконання 

запропонованих завдань; 

аналізують рівень підготовки учасників Конкурсу, готують подання про нагородження 

переможців; 

складають спільно з організаційним комітетом рішення за підсумками проведення 

Конкурсу, що підписується головами відповідного журі, організаційного комітету та 

секретарем відповідного журі. 

6. Секретар: 

оформляє документацію Конкурсу; 

забезпечує своєчасне заповнення оціночних відомостей. 

7. Результати проведення всіх етапів Конкурсу оформляються протоколами засідання 

журі, які підписують голова та члени журі. 

 

 



VІ. Апеляційна комісія Конкурсу 

1. Для розгляду апеляцій відповідним організаційним комітетом з числа працівників 

методичних установ, викладачів та інших педагогічних працівників утворюється 

апеляційна комісія Конкурсу у складі 5 осіб (далі - апеляційна комісія). 

Одна й та сама особа не може бути одночасно членом організаційного комітету та 

апеляційної комісії. 

2. У разі виникнення спірних питань учасники мають право після завершення 

відповідного етапу Конкурсу подавати апеляційній комісії заяву в письмовій формі з 

приводу правильності та об’єктивності оцінювання виконаних ними завдань і одержувати 

письмову відповідь (за вимогою учасника) до остаточного підбиття підсумків. 

У заяві учасник повинен зазначити підставу апеляції. 

3. Апеляційна комісія за наслідками розгляду апеляційних заяв може прийняти такі 

рішення: відмовити в задоволенні апеляційної заяви через недостатність підстав для зміни 

результату або задовольнити апеляційну заяву. 

 

VІІ. Визначення та нагородження переможців Конкурсу 

1. Переможцями кожного етапу Конкурсу є учасники, які набрали найбільшу кількість 

балів, що визначаються на засіданні організаційного комітету та журі Конкурсу, та посіли 

І, ІІ та ІІІ місця. 

2. Переможці Конкурсу нагороджуються дипломами І-III ступенів та цінними призами 

відповідно до зайнятих місць. Інші учасники Конкурсу нагороджуються дипломами 

учасників Конкурсу. 

3. Учасники Конкурсу можуть бути відзначені спеціальними призами відповідних 

організаційних комітетів, журі, благодійних фондів, спонсорів. 

4. Дипломи переможців та учасників Конкурсу підписують ректор ТДАТУ ім.. Д. 

Моторного та голова організаційного комітету Конкурсу. 

 


