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ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ  

«КРАЩИЙ ВИКЛАДАЧ ВІД БІЗНЕСУ: ВИКЛАДАЧ МАЙБУТНЬОГО» 

 

I. Загальні правила 

1.1. Це Положення визначає порядок організації та проведення 
Всеукраїнського конкурсу «Кращий викладач від бізнесу: викладач 
майбутнього» (надалі «Конкурс»). 

1.2. Організатор Конкурсу – експертна організація Центр «Розвиток 
КСВ» та ініціатива “Пакт заради молоді”. 

 
1.3. Конкурс проводиться з метою покращення якості вищої освіти, 
відповіді освітніх рішень на вимоги бізнесу, розвитку співпраці бізнесу 
та університетів шляхом заохочення співробітників компаній та діючих 
підприємців до викладання у ВНЗ.  

 

1.4. Основними завданнями Конкурсу є: 
 • пошук та заохочення співробітників Компаній та діючих 

підприємців до викладання у ВНЗ.  

• популяризація викладання в університетах серед співробітників 
Компаній і діючих підприємців,; 

• популяризації компаніями викладання в університетах серед 
своїх співробітників;  

1.5. Конкурс є відкритим і безкоштовним для всіх Учасників. 

1.6. Правила Конкурсу набувають чинності з моменту їх публікації 
на сайті www.csr-ukraine.org. Контактна особа Організатора: Тетяна 
Дубинка, b2u@csr-ukraine.org, (044) 292 02 48. 

 

II. Учасники конкурсу 
2.1. У Конкурсі можуть брати участь співробітники Компаній та діючі 
підприємці, котрі протягом 2018 року паралельно ведуть викладацьку 
діяльність в університетах України (надалі «Учасник(и)»).  

2.2. Для участі у Конкурсі, досвід роботи Учасника- співробітника 
Компанії або підприємця має складати не менше 2 (двох) років. При 
цьому, на момент проведення конкурсу, Учасник обов’язково повинен 
вести викладацьку діяльність в університеті. 

2.3. Компанія може номінувати на Конкурс свого співробітника, або 
Учасник може зареєструватись самостійно. 
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IІI. Порядок і терміни проведення Конкурсу 

3.1. Конкурс проходить у три етапи: 

• I етап - прийом заповнених Реєстраційних форм Учасників з 29 
жовтня до 13 листопада 2018 року. 

• II етап - оцінка журі та визначення переможця з 14 листопада до 
20 листопада 2018 року. 

• III етап - нагородження переможця 23 листопада 2018 року. 

3.2. Для участі в Конкурсі Учаснику необхідно з 29 жовтня до 13 
листопада 2018 року включно надіслати (онлайн) заповнену 
Реєстраційну форму, котра знаходиться за посиланням: 

https://goo.gl/forms/iDbKoha5d8mYWsBQ2 

3.3. Відповідно до п.1. ч.1. ст.11 Закону України «Про захист 
персональних даних» учасники надають Організатору повне право на 
використання персональних даних з метою ефективної реалізації 
Конкурсу. Учасники Конкурсу підтверджують свою згоду про включення 
персональних даних до бази учасників Конкурсу, дані якої організатори 
можуть зберігати, використовувати, компілювати і видаляти. 

3.4. Надіслані Реєстраційні форми будуть відібрані Організатором 
на відповідність розділам цього Положення і надані членам Журі на 
оцінку. 

3.5. Журі Конкурсу визначає Організатор. 

3.6. За результатами голосування, Учасник/ця з найвищою 
кількістю балів буде визнаний переможцем. Організатори залишають за 
собою право щодо призначення додаткових премій. 3.7. Переможець та 
отримувачі додаткових премій мають бути особисто присутні на 
церемонії нагородження, що відбудеться 23 листопада 2018 року.  
Організатор не компенсує Учасникам транспортні витрати та витрати на 
проживання. 

 
IV. Вимоги та критерії оцінювання 

4.1. Реєстраційна форма Учасника повинна бути заповнена 
(онлайн) та надіслана Організатору у вказаний термін.  

4.2. Відповіді у Реєстраційній формі Учасника повинні чітко  
відповідати тематиці Конкурсу .  

4.3. Реєстраційні форми, що оформлені з порушенням 
вищевказаних вимог, а також надіслані після встановленого терміну, до 
участі в Конкурсі не допускаються. 

4.4. Оцінка Учасника ведеться за наступними критеріями: 

•  відповідність Учасника вимогам Положення цього Конкурсу; 

https://goo.gl/forms/iDbKoha5d8mYWsBQ2
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•  результативність та активність Учасника у поширенні практичних 
знань серед студентів та молоді про започаткування власної 
справи або шляхів побудови успішної кар’єри; 

•  наявність позитивних відгуків від стейкхолдерів; 

•  наявність академічних успіхів; 

•  успішність кар’єри або власного бізнесу. 

4.5. Учасники несуть персональну відповідальність за дотримання 
вимог чинного законодавства України під час заповнення Реєстраційної 
форми. 

4.6. Учасники погоджуються, що Організатор має право в 
подальшому використовувати інформацію, отриману під час Конкурсу в 
своїх статутних і освітніх цілях.  

4.7. Реєстраційні форми, які не відповідають вимогам Конкурсу, не 
допускаються до розгляду членами журі. Організатори будуть вважати 
їх такими у відповідності до наступних критеріїв: 

1) Реєстраційна Форма заповнена не повністю; 

2) Учасник не відповідає заявленим критеріям для участі у   

Конкурсі; 

3) Відповіді у Реєстраційній формі не відповідають тематиці  

Конкурсу; 

4) Реєстраційна форма надіслана після закінчення терміну подачі; 

5) Реєстраційна форма містить дискримінаційні моменти і 
ненормативну лексику, порушує Законодавство України. 

 

V. Оцінка та нагородження переможців Конкурсу: 

5.1. Переможець/ці та Фіналісти Конкурсу буде запрошено на 
урочисту церемонію нагородження, що відбудеться 23 листопада 2018 
року, о 18:30 годині. 

5.2. Переможець/ці та Фіналісти Конкурсу мають бути присутні 
особисто, В іншому випадку, Організатор залишає за собою право 
переглянути результати голосування.  

 

VI. Додаткові умови Положення 

6.1. Всі спори, що виникають в рамках проведення Конкурсу 
відповідно до цього Положення, вирішуються шляхом переговорів між 
Організатором і Учасниками. 
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6.2. Організатори залишають за собою право вносити зміни у 
правила в разі виникнення необхідності. При прийнятті змін 
організатори будуть керуватися принципами етичності, законності та 
рівності для всіх учасників. Організатори зобов'язані повідомити всіх 
учасників про зміни протягом трьох днів через електронного листа на 
вказану в заявці Учасника адресу і публікацію повідомлення на сайті 
Організатора www.csr-ukraine.org та careerhub.in.ua. 

6.3. Положення про конкурс вступає в силу з моменту його 
опублікування на сайті www.csr-ukraine.org. 

6.4. Положення складено українською мовою. 

 

http://www.csr-ukraine.org/

