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Про організацію та проведення 
Фестивалю стартапів «Class ідея»

Відповідно до розпорядження Кабінету міністрів України від 13 грудня 
2017 року № 903-р «Про затвердження плану заходів на 2017-2029 роки із 
запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування 
загальної середньої освіти «Нова українська школа», плану роботи Департаменту 
освіти і науки на 2019 рік, з метою виявлення кращих стартапів (проектів на стадії 
ідеї) здобувачів освіти, педагогічних працівників, подальшої підтримки кращих 
стартапів, що вирішують конкретні проблеми, відповідають на актуальний запит 
суспільства, спрямовані на покращення громадського життя

НАКАЗУЮ:

1. Провести 18 квітня '2019 року Фестиваль стартапів «Class ідея» (далі -  
Фестиваль) серед здобувачів освіти та педагогічних працівників у Київському 
Палаці дітей та юнацтва.

2. Утворити організаційний комітет з підготовки та проведення Фестивалю 
стартапів «Class ідея», та затвердити його склад, що додається.

3. Затвердити план підготовки та проведення Фестивалю стартапів «Class ідея», 
що додається.

4. Директорам Київського Палацу дітей та юнацтва Добровольській О. М., КПНЗ 
«Київська Мала академія наук учнівської молоді» Поліщук І.Ю. здійснити 
організаційно-методичний супровід Фестивалю стартапів «Class ідея».

5. Начальникам управлінь освіти районних в місті Києві державних 
адміністрацій здійснити інформування учасників освітнього процесу про 
проведення Фестивалю стартапів «Class ідея».

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника 
директора Департаменту освіти і науки Челомбітько В.Ю.

Директор Департаменту Олена ФІДАНЯН



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Департаменту освіта і науки 
зиконавчого органу Київської міської ради 
іК '  '  ' " " ністрації)

СКЛАД
організаційного комітету Фестивалю стартапів

«Class ідея»

Голова оргкомітету:
Челомбітько Вікторія Юріївна -  перший заступник директора Департаменту 

освіти і науки

Члени оргкомітету:

Бабінець Світлана Іванівна -  начальник відділу науки, прогнозування та 
аналізу цільових програм Департаменту.

Поліщук Ірина Ю р’ївна -  директор КПНЗ «Київська Мала академія наук 
учнівської молоді».

Сімон Олена Павлівна -  завідувач відділу організаційно-масової роботи 
КПНЗ «Київська Мала академія наук учнівської молоді».

Добровольська Оксана Миколаївна -  директор Київського Палацу дітей та 
юнацтва.

Куценко Анна Станіславівна -  Директор Київського молодіжного центру (за 
згодою).

Пархоменко Ірина'М иколаївна -  заступник директора Київського Палацу 
дітей та юнацтва.

Лисовська Ольга Іванівна -  головний спеціаліст відділу науки, 
прогнозування та аналізу цільових програм Департаменту.

V
Директор Департаменту Олена ФІДАНЯН



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Департаменту освіти і науки 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)
Жч.ОЇ, <£Ь/Я > сі0

ПЛАН  
підготовки та проведення Фестивалю стартапів «Class ідея»

№
з/п

Назва заходу Відповідальний Термін
виконання

1 Підготовка наказу ДОН «Про 
організацію та проведення 
Фестивалю стартапів «Class ідея»

Бабінець С. І. -  начальник відділу 
науки, прогнозування та аналізу 
цільових програм ДОН

Січень 2019

2 Засідання організаційного 
комітету Фестивалю стартапів 
«Class ідея»

Бабінець С. І. -  начальник відділу 
науки, прогнозування та аналізу 
цільових програм ДОН

Січень -  
квітень 2019

3 Проведення нарад з 
відповідальними управлінь освіти 
районних в місті Києві державних 
адміністрацій з питання участі у 
Фестивалі стартапів «Class ідея»

Бабінець С. І. -  начальник відділу 
науки, прогнозування та аналізу 
цільових програм ДОН 
Поліщук І.Ю. -  директор КПНЗ 
«Київська Мала академія наук 
учнівської молоді»
Добровольська О.М. -  директор 
Київського Палацу дітей та юнацтва

Січень -  
квітень 2019

4 Розробка методичних 
рекомендацій

Добровольська О.М. -  директор 
Київського Палацу дітей та юнацтва

Січень 2019

5 Виготовлення сувенірної 
продукції з логотипом Фестивалю 
стартапів «Class ідея»

Добровольська О. М., директор 
Київського Палацу дітей та юнацтва

До 4 березня 
2019

6 Підготовка друкованої продукції 
Фестивалю (подяки, програма 
тощо)

Добровольська 0 .  М., директор 
Київського Палацу дітей та юнацтва

До 22
березня 2019

7 Підготовка запрошень для' 
підприємств, фірм, інших 
організацій для участі у Фестивалі 
стартапів «Class ідея»

Добровольська 0 .  М., директор 
Київського Палацу дітей та юнацтва; 
Поліщук І. Ю., директор КПНЗ 
«Київська Мала академія наук 
учнівської молоді»;
начальники управлінь освіти районних 
у місті Києві державних адміністрацій

До 3 квітня 
2019

8 Підготовка збірки матеріалів 
Фестивалю стартапів «Class ідея» 
та її тиражування

Поліщук І. Ю., директор КПНЗ 
«Київська Мала академія наук 
учнівської молоді»

До 15 квітня 
2019

9 Проведення Фестивалю стартапів 
«Class ідея» у Київському Палаці 
дітей та юнацтва

Добровольська 0 .  М., директор 
Київського Палацу дітей та юнацтва 
Поліщук І. Ю., директор КПНЗ 
«Київська Мала академія наук 
учнівської молоді»

18 квітня 
2019

10 Підготовка та проведення очного 
етапу Фестивалю стартапів «Class 
ідея» «Бліц-презентація стартапів»

Поліщук І. Ю., директор КПНЗ 
«Київська Мала академія наук 
учнівської молоді»

18 квітня 
2019

11 Підготовка та проведення 
заочного етапу Фестивалю 
стартапів «Class ідея»

Добровольська 0 .  М., директор 
Київського Палацу дітей та юнацтва

18-19 квітня 
2019



«Електронне голосування за 
стартап»

12 Проведення навчання, майстер 
класів для учасників Фестивалю 
стартапів «Class ідея»

Добровольська О. М.. директор 
Київського Палацу д ;тей та юнацтва: 
Поліщук І. Ю.. директор КПНЗ 
«Київська Мала академія наук 
учнівської молоді»

до 18 квітня 
2019

13 Проведення відеозйомки 
Фестивалю стартапів «Class ідея»

Поліщук І. Ю.. директор КПНЗ 
«Київська Мала академія наук 
учнівської молоді»

18 квітня 
2019

14 Проведення цільового інструктажу 
з керівниками та супровідниками з 
охорони праці й учнями, які 
виявили бажання взяти участь у 
заході, з безпеки життєдіяльності 3 
реєстрацією у віповідному 
журналі

Управління освіти районних в місті 
Києві державних адміністрацій

до 18 квітня 
2019

15 Нагородження переможців 
Фестивалю стартапів «Class ідея»

Бабінець С. І., начальник відділу науки, 
прогнозування та аналізу цільових 
програм Департаменту;
Добровольська 0 .  М., директор 
Київського Палацу дітей та юнацтва

18 квітня,
19 квітня

Перший заступник 
директора Департаменту Вікторія ЧЕЛОМБІТЬКО


