«Class ідея» — це
простір де створюються
дієві команди, нові ідеї
та креативні рішення!

Стартапи, що будуть представлені, мають бути абсолютно новими
проектами, розробленими учнями з 1 по 11 клас або вчителями.
Проект може бути представлений як робочим макетом, так і у
вигляді презентації.
«Class ідея» — відкритий Фестиваль. У ньому може взяти участь
кожен бажаючий учень та педагог.

цього року проходитиме 18 у Київському Палаці дітей та юнацтва

Цього року Фестиваль
проходитиме 18 квітня
у Київському Палаці
дітей та юнацтва.
Встигни зареєструватись!

Протягом березня- квітня юні стартапівці зможуть пройти навчання
у досвідчених експертів та успішних підприємців, які колись почали
свій бізнес з одної ідеї 
Учасники змагатимуться за нагороди від журі та партнерів
фестивалю, а також за можливість реалізувати свій проект та
пройти безкоштовне навчання в Стартап школі!

ОРГАНІЗАТОРИ ФЕСТИВАЛЮ
Департамент освіти і науки,
молоді та спорту

Київський Палац
дітей та юнацтва

Київська Мала
академія наук
учнівської молоді

ПАРТНЕРИ ФЕСТИВАЛЮ У 2017 РОЦІ
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Стартап школа "SIKORSKY CHALLENGE"
Національно - методичний університет України "КПІ"
Музей популярної науки і техніки «Експериментаніум»
Міжнародний Дім Роботів «Robo.House»
Компанія «Интер Системс»
Київський молодіжний центр
Асоціація позашкільних навчальних закладів України

«Школа героїв»
Kyiv Maker Fair
Дитяча інжинірингова Школа Brains&Hands
Хаб 4.0

120
учасників
6-16років

У кожній категорії передбачається
п’ять номінацій:
•
•
•
•
•

Стартап у Побуті
Стартап у Природі
Стартап для Людини
Стартап і Мистецтво
Стартап і Освіта

Визначення найбільш популярних
стартапів відбувається у 2 етапи:
Очний етап «Громадській вибір стартапів».
Для визначення найбільш популярних стартапів під час Фестивалю працює громадське журі, до складу якого ввійдуть учні та
студенти – переможці міжнародних та всеукраїнських науково-дослідницьких конкурсів і змагань з відповідних напрямів. Кількість
та кандидатури членів громадського журі визначаються Оргкомітетом у залежності від кількості та тематики поданих робіт.
Заочний етап «Електронне голосування за стартап».
На основі поданих електронних презентацій проводиться електронне голосування в режимі Онлайн для визначення
найпопулярнішого стартапу. За результатами голосування визначаються 5 робіт-переможець за кількістю голосів у кожній
номінації.

До участі у Фестивалі допускаються індивідуальні (1 учень + 1 керівник)
та колективні роботи (3-5 учасників + керівник)

Переможці Київського фестивалю стартапів “Class ідея” 2017 року
• Стартап для Людини:
- «Врожай» – Нероба Микита Андрійович, ЦНТТМ "Сфера”;
- «Регенерація та інактивація старого пороху» - Комашня Михайло Євгенович. Політехнічний ліцей НТУУ «КПІ»
м. Києва, Київська МАН;
- Фітобар «Сонцеграй» - Туганова Лада Миколаївна, середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №66 м.
Києва;
- «АРТ-ФІТО-ТЕРАПІЯ» - Ліщук Володимир Васильович, вчитель спеціалізованої школи І ступеня № 324.
Стартап
і Мистецтво:
На• участь
у Фестивалі
стартапів подаються
- «NаМеЖі
«Створення
заявки
у 4 кате--горіях: музичного гурту від ідеї до якісного українського продукту» - Горянська Марія

Володимирівна, НВК "Гуманітарна гімназія "Гармонія“;
- «Живописна Ботаніка» - виконала Шматко Анастасія Андріївна, КПНЗ «Київська Мала академія наук
учнівської молоді»;
- «Тату для Будинку» - Бажан Марія Ігорівна, КПНЗ "Київська Мала академія наук учнівської молоді".
• Стартап у Побуті:
- «The QThing. Things entanglement project» - Жуковський Ігор Андрійович, Дитяча інжинірингова шшкола від
СЗНЗ 1 ступеня "Ліко- школа«;
- Стартап «Робот-іграшка для собаки» - Смолій Данило Олександрович, навчально-виховний комплекс
“Школа І ступеня - Навчально-виховний комплекс “Школа І ступеня - гімназія “Оболонь””;
- «Лазерний гравірувальний фрезерний верстат» - Притуп Володимир Дмитрови, Смоланка Віталій
Олександрович, Заяц Андрій Сергійович, Винявський РодіонОлегович, Міланець Тимур Ярославович, Центр
технічної творчості та професійної орієнтації шкільної молоді Дарницького району м. Києва.

Переможці Київського фестивалю стартапів “Class ідея” 2017 року
• Стартап у Природі:
-

«Нагодуємо і прикрасимо» - Левкова Світлана Вікторівна, педагог Центру дитячої та юнацької творчості
деснянського району м. Києва;

-

«Перетворення електричної енергії блискавки індукційним методом для подальшого використання»
Семенко Каріна Миколаївна, Політехнічний ліцей НТУУ «КПІ» м. Києва, Київська МАН;

-

«Waste (Вейст) manager» - Годовікова Єлізавета Сергіївна, робота виконана самостійно;

-

На участь у Фестивалі стартапів подаються
- «Компола» - виконали Борисюк Софія-Христина Ярославівна, Шульга Нікіта Миколайович, спеціалізована
заявки
у 4 кате- горіях:
школа № 17 Подільського р-ну м. Києва з поглибленим вивченням математики".
• Стартап і Освіта:
-

«Моє довкілля» - Санковська Ірина Мечиславівна, педагог;

-

«Соціалізація та виховання духовності в учнів з обмеженими можливостями на традиціях українського
народу» - Клименко Вікторія Олександрівна, КПНЗ "Київська Мала академія наук учнівської молоді”;

-

«Використання 3-Д принтерів у школі», Зарицький Кирило Андрійович, Політехнічний ліцей НТУУ «КПІ» м.
Києва;

-

«Математична гра-конструктор» - Черезова Діана Ігорівна, Навчально-виховний комплекс “Школа І ступеня гімназія “Оболонь”.

Переможці електронного голосування Київського фестивалю стартапів
“Class ідея”

• Стартап у побуті — "H2O- in life school", Гавриляк Олена (585 голосів)
• Стартап і освіта — Педагогічна студія "Перспектива"", Тимошенко Ольга (632 голосів)
На участь у Фестивалі стартапів подаються
заявки у• 4 Стартап
кате- горіях:
і мистецтво — "Тату для будинку", Бажан Марія (867 голосів)
• Стартап у природі — "Майбутнє опалого листя", Зайченко Анна (476 голосів)
• Стартап для людей — "MapsEye", колективна робота (409 голосів)

Всього у голосуванні взяли участь 3053 респонденти

