
Методичні рекомендації щодо 

проведення Фестивалю стартапів «Class ідея-2021» 

 

Передмова 

Стартап (від англ. start-up — запускати) — проєкт, який має коротку історію діяльності, 

метою якої є отримання прибутку. Найчастіше стартапи — це абсолютно нові прєкти та навіть 

такі, які перебувають лише на стадії розробки (стартап — це не наукове дослідження.) 

Одним із видів стартапів є хайтек-стартапи (від англ. high technology, high tech, hi-tech) 

— стартапи, в яких використовуються або розробляються нові та прогресивні технології 

сучасності. 

Головною відмінністю стартапу є можливість його швидкого та багаторазового 

відтворення, масштабування, повторення. 

 

І. Загальні положення 

1.1. Методичні рекомендації щодо проведення Фестивалю визначають його мету, завдання й 

організацію.  

1.2. Фестиваль стартапів «Class ідея» (далі — Фестиваль) проводиться на виконання плану 

роботи Департаменту освіти і науки (далі — Департамент) на 2021 рік з урахуванням 

концепції «Нова школа. Простір освітніх можливостей». 

 

ІІ.  Мета та завдання Фестивалю 

2.1. Метою Фестивалю є виявлення найкращих проєктів, ідей, рішень учнів, які розв’язують 

конкретні проблеми, відповідають на актуальний запит суспільства та спрямовані на 

покращення життя громади міста.  

2.2. Основними завданнями Фестивалю є: 

- виявлення, розвиток та стимулювання творчого самовдосконалення учнівської 

молоді;  

- виявлення лідерів підприємницької активності в інноваційній сфері;  

- 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. 

 

ІІІ. Організація Фестивалю. 

3.1. Номінації Фестивалю: 

- IT; 

- екологія; 

- здоров’я; 

- технології.  

3.2. Стартап має відповідати номінаціям Фестивалю. 

3.3. Вікові групи учасників:  

I група - 6-10 років;  

II група - 11-14 років;  

III група - 15-18 років.   

3.4. Від одного автора (групи авторів) приймається лише одна робота в одній з номінацій. 

       3.5. Етапи фестивалю: 

1 етап – Розміщення робіт: 

-  конкурсні роботи - портфоліо стартапу (фото учасника, короткий опис, фото стартапу) 

розміщуються самостійно авторами з 13.01.2021 до 00:00 год 15.03.2021 на сайті 

https://stemup.cc та https://don.kyivcity.gov.ua за формою реєстрації 

https://cutt.ly/ohS2nmE; 

2 етап - Заочний відбір:  
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- з 15.03.2021 року по 22.03.2021 року журі оцінює розміщені роботи з метою визначення  

учасників фінального етапу;  

- список учасників фінального етапу розміщується на сайті https://stemup.cc та 

https://don.kyivcity.gov.ua  22.03.2021;   

3 етап  - Школа Фестивалю. Підготовка до фінальних презентацій та реєстрація робіт 

на сайті до 10:00 06.04.2021; 

4 етап – Фінальна презентація.  

08.04.2021 - перегляд робіт учасників фіналу Фестивалю. 

5 етап - Електронне голосування.  

 Електронне голосування триватиме з 15:30 09.04.2021 до 15:30 10.04.20121 року. 

 

Процес електронного голосування: 

1. Оберіть на сайті https://stemup.cc стартап, який Вам сподобався, та натисніть 

«голосувати». 

2. На ваш мобільний телефон надійде смс для підтвердження Вашого голосування.  

3. З одного мобільного пристрою можна віддати лише один голос.  

 

3.6. Процедура фестивалю: 

3.6.1. Загальний перегляд розміщених робіт буде доступний на сайтах https://stemup.cc та 

https://don.kyivcity.gov.ua з 13.01.2021 року до 00:00 год 15.03.2021. 

3.6.2. На основі поданих портфоліо буде проведено оцінювання робіт членами журі для 

визначення стартапів-лідерів для участі у фінальному етапі. 

3.6.3. За результатами 2-го етапу буде визначено по три лідера у кожній номінації та 

віковій групі. Загальна кількість не перевищуватиме 36 робіт. 

3.6.4. Офіційним запрошення для участі у фіналі є список переможців 2-го етапу. 

3.6.5. У разі відмови одного з учасників-фіналістів офіційне запрошення надсилається 

наступному за кількістю балів учасників на його електронну адресу від імені 

оргкомітету не пізніше ніж за тиждень до 08.04.2021. 

3.6.6. Визначення стартапів-переможців 5-го етапу встановлюється на підставі 

результатів відкритого електронного голосування. 

3.6.7. За результатами електронного голосування будуть визначені по одному стартапу-

переможцю в кожній номінації та віковій групі. Загальна кількість не 

перевищуватиме 12 робіт. 

3.7. Автори стартапів-переможців будуть нагороджені у додатково призначений час. 

3.8. Усі учасники фестивалю отримують подяки й пам’ятні подарунки Фестивалю стартапів 

«Class ідея», а переможці — дипломи та цінні подарунки. 

 

ІV.  Характеристики робіт 

4.1. Робота має бути придатна для перегляду на персональному комп'ютері з  операційною 

системою Windows / 7,10. 

4.2. Робота не повинна вимагати попередньої інсталяції чи установки додаткового 

програмного забезпечення; 

4.3. Тривалість презентації учасника фіналіста не повинна перевищувати 3-х хвилин, а її 

розмір 100 Мб. 

 

V. Учасники Фестивалю 

5.1. Учасники Фестивалю -  учні віком 6-18 років, які розробили власний стартап та готові 

його презентувати. 

5.2. До участі у Фестивалі допускаються індивідуальні (1 учень + 1 керівник) та колективні 

роботи (до 3 учасників + керівник). 

 

VІ. Організатори Фестивалю та робочі органи  

6.1. Організаторами Фестивалю є:  

-  Департамент освіти і науки Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації),  
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- Київський Палац дітей та юнацтва,  

- Київська Мала академія наук. 

6.2.  Організатори можуть залучати треті сторони в якості партнерів для досягнення мети 

Фестивалю. 

6.3. Оргкомітет забезпечує інформування в соціальних мережах та відповідних сайтах ходу 

Фестивалю. 

6.4. Журі фестивалю створюється для оцінювання робіт на 2-му відбірковому етапі. До його 

складу можуть входити наукові співробітники і практики, учні та студенти — 

переможці міжнародних і всеукраїнських науково-дослідницьких конкурсів і змагань з 

відповідних напрямів, учасники міського Громадського бюджету. 

6.5.  Журі створюються для кожної номінації окремо. 

6.6.  Кількість і особистий склад членів журі визначає Оргкомітет залежно від кількості та 

тематики поданих робіт. 

 

VII. Критерії та принципи оцінювання. 

7.1. Критерії визначення лідерів 2-го етапу: 

- відповідність категорії;  

- інноваційність і новизна; 

- зрозуміле подання портфоліо стартапу;  

- актуальність і практичне значення;  

- проєктування, технічне рішення, орієнтовна собівартість; 

- безперешкодна можливість, щвидкість впровадження у виробництво. 

7.2. Кожний критерій оцінюється балами від 0 до 10. 

7.3. Лідери визначаються шляхом знаходження середнього арифметичного оцінок (балів)  

членів журі з відповідної номінації та вікової групи.  

7.4. Під час проведення конкурсу обробка персональних даних учасників здійснюється з 

урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних». 

7.5. Важливим принципом голосування є принцип академічної доброчесності, 

покликаний виховувати інтелектуальну гідність і повагу до різноманіття думок та 

ідей, реалізуючи таким чином свою соціальну місію. 

7.6. У разі необхідності може бути проведений моніторинг голосування з метою 

уникнення зловживань, перш за все, службовим становищем. 

 

VIII. Стартап – школа Фестивалю 

8.1. Для лідерів 2-го етапу організаторами Фестивалю проводитиметься навчання, круглі 

столи, публічні обговорення проектів за участю відомих винахідників, авторів, 

досвідчених майстрів, консультації за напрямами тощо, які будуть представлені в 

онлайн форматі на сайті https://stemup.cc.  

 

IX. Авторські права  

9.1. Права авторів. 

9.2. Всі права авторів захищені законом «Про авторське право».  

9.3. Автори, що надсилають свої роботи на Фестиваль, безоплатно передають 

організаторам Фестивалю право вільного використання і надання широкого доступу  

до цих матеріалів.  

9.4. Інше використання робіт 

9.4.1. Організатори Фестивалю залишають за собою право некомерційного 

використання присланих робіт, наприклад, при підготовці атрибутики 

Фестивалю, каталогу робіт, презентацій тощо. При цьому обов’язковим є 

вказівка автора роботи. 

9.4.2. Копіювання матеріалів іншими особами. 

9.4.3.   Повне або часткове копіювання іншими особами творчих робіт, розміщених на 

веб-сайті Фестивалю, заборонене. Узгодження використання матеріалів 

обговорюється з їх  авторами.  

9.4.4. Усі матеріали Фестивалю використовуються виключно в некомерційних цілях,    

відповідальність за несанкціоноване копіювання і комерційне використання 
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будь-яких матеріалів несуть особи і організації, що неправомірно використали ці 

матеріали. 

 

 

 

Координатори заходу від КПДЮ: 

Мороз Євгенія  

тел. моб. +380985048383, moroz_ea@i.ua  

Кодимська Олена  

тел. моб. +380934822741, kodymska.kpdu@gmail.com 
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