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Додаток 1
до рішення виконавчого комітету 
Харківської міської ради 
віде ^ г ? ^  о

Положення
про міський конкурс студентських проектів 

«Харків -  місто молодіжних ініціатив» у 2019 році

1. Загальні положення

1.1. Міський конкурс студентських проектів «Харків -  місто молодіжних 
ініціатив» у 2019 році (далі -  Конкурс) спрямовано на підтримку ініціатив 
студентів міста Харкова щодо розробки та реалізації соціальних, 
дослідницьких, інформаційних, творчих, волонтерських, прикладних проектів.

1.2. Мета Конкурсу -  виховання активної громадянської позиції 
у студентів, залучення до практичного вирішення актуальних соціальних 
проблем міста, підтримка та розвиток дослідницької й проектної діяльності 
обдарованої молоді.

1.3. Основними завданнями Конкурсу є:
виявлення та розвиток здібностей обдарованих студентів, сприяння 

реалізації їхніх здібностей;
активізація командної роботи та науково-дослідницької діяльності 

студентів;
підтримка інноваційних ідей студентської молоді та їх застосування для 

вирішення місцевих проблем;
створення умов для системної взаємодії між студентами, науковцями 

та органами місцевого самоврядування.
1.4. Організацію проведення Конкурсу здійснюють Департамент освіти 

Харківської міської ради та Департамент у справах сім’ї, молоді та спорту 
Харківської міської ради.

1.5. Організаційне та методичне забезпечення проведення Конкурсу 
здійснюється Департаментом освіти Харківської міської ради, Департаментом 
у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської міської ради, Харківським 
національним університетом імені В.Н. Каразіна (за згодою), Харківським 
національним університетом міського господарства імені О.М. Бекетова 
(за згодою), Харківським національним економічним університетом 
імені Семена Кузнеця (за згодою), Харківським національним педагогічним 
університетом імені Г.С. Сковороди (за згодою).

1.6. У Конкурсі можуть брати участь студенти закладів вищої освіти міста 
Харкова незалежно від форм власності та підпорядкування.

1.7. Конкурс проводиться за номінаціями:
«Розумному місту -  креативна молодь» (інформаційно-дослідницькі 

проекти у сфері соціології, права, історії Харкова; інноваційні проекти 
із впровадження винаходів і новітніх технологій у сфері хімії, фізики, 
математики тощо);
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«Харків -  місто відкрите, творче, толерантне» (соціальні, волонтерські, 
благодійні проекти; проекти, спрямовані на духовний та естетичний розвиток 
молоді, національно-патріотичне виховання, упровадження нових форм 
організації змістовного дозвілля студентської молоді, проведення культурно- 
масових заходів);

«Рідному Харкову -  сталий розвиток» (проекти та програми міського 
розвитку, реформування місцевого самоврядування, енергоефективності міста, 
раціонального використання міського простору, розвитку муніципальної 
та туристської інфраструктури, житлово-комунального господарства, 
екологічні аспекти розвитку міських територій, архітектурні та будівельні 
проекти);

«Харків -  територія успішної кар’єри» (бізнес-проекти, стартапи, проекти, 
спрямовані на створення умов для професійного розвитку молоді, розвиток 
підприємницької ініціативи та створення власного бізнесу в молодіжному 
середовищі, розширення можливостей працевлаштування і побудови успішної 
кар’єри, програмування, ІТ-технологій).

1.8. На Конкурс можуть бути представлені індивідуальні або колективні 
проекти. Кількість авторів колективної роботи не повинна перевищувати 5 осіб.

1.9. Від одного закладу вищої освіти до експертних рад подаються не 
більше 10 проектів.

2. Організаційний комітет та експертні ради Конкурсу

2.1. Для організації та проведення Конкурсу створюється організаційний 
комітет з проведення міського конкурсу студентських проектів «Харків -  місто 
молодіжних ініціатив» у 2019 році (далі -  Оргкомітет).

2.2. Оргкомітет визначає порядок, форми, місце, дату проведення всіх 
етапів Конкурсу, забезпечує організаційну підготовку, створює імідж Конкурсу, 
інформує про його результати, видає та розповсюджує інформаційні матеріали.

2.3. Для оцінювання представлених на Конкурс проектів відповідно 
до номінацій Конкурсу на базі закладів вищої освіти створюються експертні 
ради:

у номінації «Розумному місту -  креативна молодь» на базі Харківського 
національного університету імені В.Н. Каразіна;

у номінації «Рідному Харкову -  сталий розвиток» на базі Харківського 
національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова;

у номінації «Харків -  територія успішної кар’єри» на базі Харківського 
національного економічного університету імені Семена Кузнеця;

у номінації «Харків -  місто відкрите, творче, толерантне» на базі Харківського 
національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.

2.4. Експертні ради є колегіальними органами, склад яких затверджується 
рішенням Оргкомітету. Чисельність кожної експертної ради становить 
до 15 осіб.

2.5. До складу експертних рад входять представники Департаменту освіти 
Харківської міської ради, Департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту
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Харківської міської ради, Молодіжної ради при Харківському міському голові, 
викладачі та науковці, члени студентських наукових товариств закладів вищої 
освіти (за згодою):

Харківського національного університету міського господарства імені 
О.М. Бекетова;

Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна;
Харківського національного педагогічного університету імені 

Г.С. Сковороди;
Харківського національного економічного університету імені Семена 

Кузнеця;
Харківського національного університету радіоелектроніки;
Національного технічного університету «Харківський політехнічний 

інститут»;
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;
Харківського національного університету будівництва та архітектури;
Харківського державного університету харчування та торгівлі;
Національного фармацевтичного університету;
Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія»;
Національного університету цивільного захисту України;
Харківської державної академії дизайну і мистецтв;
Харківського регіонального інституту державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України;
Українського державного університету залізничного транспорту;
Харківського національного медичного університету;
Харківської гуманітарно-педагогічної академії;
Харківського національного університету внутрішніх справ;
Національного аерокосмічного університету імені М.Є. Жуковського 

«Харківський авіаційний інститут»;
Харківського національного автомобільно-дорожнього університету;
Української інженерно-педагогічної академії;
Харківського національного технічного університету сільського 

господарства імені Петра Василенка;
Харківської державної академії фізичної культури;
Харківського навчально-наукового інституту Державного вищого 

навчального закладу «Університет банківської справи»;
Національної академії Національної гвардії України.
2.6. Рішення експертних рад беруться до уваги Оргкомітетом.

З. Порядок проведення Конкурсу

3.1. Конкурс проводиться у два етапи:
I етап (відбірковий) -  до 26 квітня 2019 року;
II етап (презентація-захист проектів) -  до 17 травня 2019 року.
3.2. Конкурсні проекти надаються до 03 квітня 2019 року до експертних рад, 

зазначених у п. 2.4 Положення:
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у номінації «Розумному місту -  креативна молодь» (Харківський національний 
університет імені В.Н. Каразіна, м. Харків, м-н Свободи, 4, головний корпус, 
ауд. 2-68, т. 050-700-91-33);

у номінації «Рідному Харкову -  сталий розвиток» (Харківський національний 
університет міського господарства імені О.М. Бекетова, м. Харків, вул. Маршала 
Кажанова, 17, адміністративний корпус, ауд. 361-а, т. 707-33-60);

у номінації «Харків -  територія успішної кар’єри» (Харківський національний 
економічний університет імені Семена Кузнеця, м. Харків, просп. Науки, 9-А, 
ауд. 315, т.702-11-90);

у номінації «Харків -  місто відкрите, творче, толерантне» (Харківський 
національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, м. Харків, 
вул. Алчевських, 29, загальний відділ, ауд. 122, т. 700-35-23).

3.3. Під час відбіркового етапу члени експертних рад здійснюють оцінювання 
поданих на Конкурс проектів відповідно до критеріїв, визначених 
у п. 5 Положення, та визначають учасників П етапу Конкурсу.

3.4. До участі у II етапі Конкурсу допускаються студентські проекти 
(у кількості не більше 25 проектів у кожній номінації-), що набрали найбільшу 
кількість балів за результатами І етапу.

3.5. Під час II етапу учасники Конкурсу представляють свої проекти 
у формі презентації-захисту з використанням мультимедійної техніки або 
стендів. Час презентації -  до 10 хвилин.

4. Вимоги до конкурсних робіт

4.1. Проект має бути актуальним дослідженням за обраною темою, містити 
обгрунтовані висновки та конкретні пропозиції щодо його реалізації на практиці.

4.2. Для участі в І етапі подається опис проекту за такою структурою:
опис проблеми, яка вирішується (або актуальність проекту);
цільова аудиторія (на кого спрямовано проект);
сутність ідеї (проекту);
результати, які будуть отримані (у тому числі обгрунтування їх соціальної 

значущості та суспільної корисності);
індикатори вимірювання та досягнення результатів;
опис партнерів і наявних ресурсів (у тому числі короткий опис команди 

проекту);
опис процесів (планів) з реалізації проекту (у тому числі опис того, що вже 

виконано);
опис того, що ще необхідно для реалізації проекту (інформаційна, 

фінансова, матеріальна допомога, яку необхідно додатково отримати).
4.3. Опис проекту має відповідати таким вимогам: обсяг до 10 аркушів

(не враховуючи додатків) на папері формату А4 з використанням текстового 
редактора Місюзой ОШсе \\Чжі. шрифту Тітез Котап, 14 розміру,
1 міжрядкового інтервалу. Роботи надаються в паперовому та електронному 
варіантах.



5
Продовження додатка 1

5. Критерії оцінювання конкурсних робіт

5.1. Обґрунтованість проекту, актуальність ідеї.
5.2. Соціальна значущість проекту, суспільна корисність від його 

реалізації.
5.3. Наявність плану реалізації проекту.
5.4. Визначення очікуваних результатів реалізації проекту.
5.5. Чіткість, логічність та аргументованість викладення матеріалів.

6. Визначення та нагородження переможців

6.1. На підставі рішення експертних рад Оргкомітет визначає 
50 переможців (І місце -  10 переможців, II місце -  20 переможців, III місце -  
20 переможців).

6.2. Переможці нагороджуються грошовими преміями в розмірі:
за І місце — 20 000 грн;
за II місце -  15 000 грн;
за III місце -  10 000 грн.
6.3. Нагородження переможців Конкурсу проводиться під час урочистого 

прийому міського голови.

7. Фінансування Конкурсу

7.1. Фінансування Конкурсу здійснюється в межах кошторису витрат 
на виконання Міської програми «Молодь Харкова» на 2018-2021 роки 
за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2019 рік.

8. Прикінцеві положення

8.1. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться в порядку, 
встановленому для його прийняття.

Заступник міського голови -  
керуючий справами виконавчого 
комітету міської ради

Директор Департаменту 
у справах сім’ї, молоді та спорту

Директор Департаменту освіти



Додаток 2
до рішення виконавчого комітету 
Харківської міської ради 
відЛ Р О /. Л 0 /9  № /С <?

Склад
організаційного комітету з проведення 

міського конкурсу студентських проектів 
«Харків -  місто молодіжних ініціатив» у 2019 році

Деменко -директор Департаменту освіти Харківської міської
Ольга Іванівна ради, співголова організаційного комітету;

Чубаров -директор Департаменту у справах сім’ї, молоді та
Олексій Сергійович спорту Харківської міської ради, співголова

організаційного комітету.

Члени організаційного комітету

Бакіров
Віль Савбанович

-ректор Харківського національного університету 
імені В.Н. Каразіна, доктор соціологічних наук, 
професор, академік Національної академії наук 
України (за згодою);

Пономаренко 
Володимир Степанович

-ректор Харківського національного економічного 
університету імені Семена Кузнеця, доктор 
економічних наук, професор (за згодою);

Бабаєв » - ректор Харківського національного університету
Володимир Миколайович міського господарства імені О.М. Бекетова, доктор

наук з державного управління, професор, академік 
Міжнародної інженерної академії (за згодою);

Прокопенко -ректор Харківського національного педагогічного
Іван Федорович університету імені Г.С. Сковороди, доктор

педагогічних наук, професор, академік Національної 
академії педагогічних наук України (за згодою);

Помазан -заступник директора Департаменту -  начальник
Аліна Петрівна Управління у справах сім’ї та молоді Департаменту

у справах сім’ї", молоді та спорту Харківської міської 
ради;
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Леонова 
Альона Іванівна

Дулова
Алла Степанівна 

Лазарєв
Михайло Вікторович

- директор комунального закладу «Харківський 
міський центр дозвілля молоді»;

- директор Науково-методичного педагогічного 
центру Департаменту освіти Харківської міської ради;

- голова Молодіжної ради при Харківському міському 
голові (за згодою).

Продовження додатка 2

Заступник міського голови -  
керуючий справами виконавчого 
комітету міської ради

Директор Департаменту 
у справах сім’ї, молоді та спорту

Директор Департаменту освіти

Т.М. ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАШВІЛІ

О.С. ЧУБАРОВ

О.І. ДЕМЕНКО


