
 

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ  ОСВІТИ І НАУКИ  
 

79008‚ м. Львів‚ вул. Просвіти, 4а; тел./факс 261-63-54, е-mail donloda@ukr.net,  код ЄДРПОУ 38557639 

 

 

01.09.2021 р. № 02-01/08/3214 

 

на №                          від _______________ 

Керівникам органів управління 

освітою територіальних громад 

області  
  

 

  Щодо участі у пілотному проєкті  

«Розвиток інноваційного підприємництва та  

винахідництва для учнівської молоді» 

 

      Департамент освіти і науки облдержадміністрації спільно з Tech StartUp 

School Національного університету «Львівська політехніка» та КЗ ЛОР 

«Львівська обласна Мала академія наук учнівської молоді» продовжує 

реалізацію пілотного проєкту «Розвиток інноваційного підприємництва 

та винахідництва для учнівської молоді». Стартує 2 сезон пілотного 

проєкту. 

      Проєкт спрямований допомогти школярам-винахідникам реалізувати свої 

розробки і стартапи, розпочати власний бізнес. 

     Ми шукаємо творчу молодь, яка готова розкрити свій потенціал і 

можливості, та втілити яскраву ідею в успішний стартап! 

    Крок за кроком учнів будуть вчити організації власного інноваційного 

бізнесу, пояснювати як управляти проєктами на прикладі успішних кейсів, 

знайомити з особливостями продажу програмних продуктів, «на пальцях» 

розкажуть про маркетинг на стартап ринку, допоможуть відкрити стартап 

компанію, навчать правильно презентувати свій проєкт (пітчі і презентації).              

       Завдяки цьому учнівські ідеї, що зароджуються як гра, перетворюються 

на повноцінні проєкти. 

 Для участі в проєкті запрошуються заклади загальної середньої освіти 

І-ІІІ ступенів.  

Цільова аудиторія: учні 5-11 класів. 

Щоб стати учасником проєкту необхідно: 

1. Заповнити  Google  форму за посиланням:  

Посилання для реєстрації шкіл  
https://forms.gle/pbbcBzW9BDkNwZBb6 

 Посилання для реєстрації фізичних осіб 

https://forms.gle/CuTd3YnSpSC4eUUi7 

(реєстрацію необхідно здійснити в період з 01.09 до 20.09.2021) . 

2. З 01.10.2021  початок навчання. 

mailto:donloda@ukr.net
https://forms.gle/pbbcBzW9BDkNwZBb6
https://forms.gle/CuTd3YnSpSC4eUUi7


Під час курсу, який триватиме  5 місяців, слухачі створять власні 

стартап проекти та подадуть їх на участь у конкурсі стартапів «СТАРТАП 

БАТЯРИ». Найкращі команди отримають індивідуальну менторську 

підтримку від партнерів проекту. Кожна запропонована учасником ідея може 

бути відібрана фірмою-партнером чи інвестором для її реалізації повністю чи 

частково. 

         Переможці конкурсу будуть нагороджені цінними подарунками та 

отримають можливість навчатися у Tech StartUp School Національного 

університету «Львівська політехніка» . 

  З детальнішою інформацію можна ознайомитись на сайті : 

http://tsus.lpnu.ua/tsus  

  До 20.09.2021 року просимо надіслати перелік ЗЗСО, які 

зареєструвались для участі в проєкті на електронну адресу:iraan@ukr.net 

 

 

 

 

 

Директор                                                                                              Олег Паска 

 
 

 

 

 

 

 

Ірина Андрушків 

0672622085 

http://tsus.lpnu.ua/tsus

