
-2022



- Виявлення найкращих проєктів, ідей, рішень,

- Розвиток та стимулювання творчого самовдосконалення

учнівської молоді

- Виявлення лідерів підприємницької активності

- Формування творчого покоління молодих науковців, 

підприємців, практиків для різних галузей суспільного 

життя

- Пропагування досягнення науки, техніки й інноваційних

технологій

- Формування компетенції в галузі управління проєктами

- Формування інноваційного іміджу столиці

Мета та завдання:



Номінації Фестивалю:

Інформаційні технології

Екологія

Здоров’я та безпека

Технології



Учасники Фестивалю:

• учні віком 6-18 років;

👉 I група - 6-10 років;

👉 II група - 11-14 років;

👉 III група - 15-18
років.



Приймаються стартапи:

індивідуальні

(1 учень + 1 керівник)

колективні роботи

(до 3 учасників + 1 керівник)



І етап – Розміщення робіт:
до 00:00 год. 10.05.2022 року

на сайті http://classidea.kyiv.ua та https://don.kyivcity.gov.ua

за формою реєстрації https://v.gd/TgialZ 

розміщується портфоліо стартапу
(фото учасника, короткий опис, фото (схеми) стартапу, посилання на відео до 3хв, яке

розміщене в YouTube)

Якщо в реєстрації не зазначені усі вимоги, то такі роботи до

конкурсу не допускаються!

фото учасника короткий опис фото (схеми) стартапу відео до 3хв

http://classidea.kyiv.ua/
https://don.kyivcity.gov.ua/
https://v.gd/TgialZ


ІІ етап – Школа Фестивалю

Учасники матимуть змогу пройти

“Школу стартапів”, де дізнаються

детальніше про:

• що таке стартап;

• про підготовчу стадію проєкту;

• як краще його презентувати;

• про запуск проєкту та як знайти цільову

аудиторію стартапу.



IІІ етап–Фінальна презентація

1.06.2022 – відкритий перегляд робіт 

учасників фіналу на сайті 

http://classidea.kyiv.ua

http://classidea.kyiv.ua/


ІV етап - Електронне 

голосування

Голосування на сайті Фестивалю триватиме

з 15:30 2 червня до 15:30 3 червня



Фінал

За результатами електронного голосування 

будуть визначені по одному стартапу-

переможцю в кожній номінації та віковій групі.

Загальна кількість не перевищуватиме 12 робіт.



Нагороди
👉Учасники фестивалю

🎁 отримають каталог робіт 

фестивалю

👉 За результатами 

фінального етапу учасників  

буде відзначено нагородами:

🏆 за результатами

електронного голосування;

🏆 від партнерів фестивалю.



Партнери Фестивалю:

👉 Надають підтримку нашим учасникам у

вигляді:

• сертифікатів на навчання, екскурсії тощо;

• нагород;

• пам’ятних подарунків;

👉 Беруть участь у 

“Школі стартапів”, де 

допомагають своїм

досвідом й знаннями 

учасникам Фестивалю



Контакти Оргкомітету:

• Департамент освіти і науки виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації)
(044) 279-10-83

• Київський Палац дітей та юнацтва 
(Мороз Євгенія: +380985048383, moroz_ea@i.ua;
Кодимська Олена: +380934822741,kodymska.kpdu@gmail.com)

• Київська Мала академія наук учнівської молоді
(044) 451-73-75


