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ідеатону «Мандруй ІТ сферою» 

 

1. Загальні правила 

1.1. Мета ідеатону «Мандруй ІТ сферою» (далі – Ідеатон) – виявлення та 

підтримка обдарованої учнівської молоді, яка здійснює науковий пошук у сфері 

новітніх інформаційних технологій. 

1.2. Основними завданнями Ідеатону є: 

- залучення учнівської молоді до поглибленого вивчення інформаційних 

технологій; 

- розвиток інженерної думки серед учнів; 

- допомога молоді у професійному самовизначенні; 

- активізація науково-дослідницької діяльності учнів; 

1.3. Ідеатон проводиться на добровільних засадах і є відкритим для учнів 

закладів загальної середньої та позашкільної освіти. 

1.4. Організаційно-методичне забезпечення проведення Ідеатону здійснює 

комунальний заклад Львівської обласної ради «Львівська обласна Мала академія наук 

учнівської молоді» (далі – КЗ ЛОР «ЛОМАНУМ»). 

1.5. Інформація про проведення Ідеатону розміщується на офіційному сайті КЗ 

ЛОР «ЛОМАНУМ» (www.oman.lviv.ua). 

1.6. Під час проведення Ідеатону обробка персональних даних учасників 

здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних 

даних». 

2. Порядок і терміни проведення Конкурсу 

2.1. Ідеатон проводиться у два етапи. 

2.2. I етап (онлайн)  

Термін проведення:  

- з 13 до 22 грудня 2021 року - онлайн реєстрація учасників та формування 

команд; 

- з 22 до 25 грудня - онлайн реєстрація для глядачів; 

- 26 грудня 2021 року о 12.00 - онлайн відкриття.  

Усі учасники обов'язково самостійно реєструються до 22 грудня 2021 року 

(включно) у Google form за покликанням: ttps://forms.gle/ogxAHo2SEW1CCc8h8. 

При реєстрації учасник вказує чи належить він до заздалегідь сформуваної 

команди з 2-3 учнів. Якщо так – то капітан команди має зареєструвати ще додатково 

свою команду https://forms.gle/eY2GjAQX1kAawqjy9. В іншому випадку – команди 

формують організатори. Учні, які не можуть взяти участь в Ідеатоні, але хочуть 

долучитися до презентації проєктів онлайн, повинні зареєструватися з 22 до 25 

грудня за покликанням https://forms.gle/krGoWd2FGWfYyeKs8. 

26 грудня 2021 року під час онлайн відкриття на платформі Discord учасники 

дізнаються, яку саме технологію вони мають використати, щоб придумати ідею свого 

унікального рішення однієї з глобальних проблем людства. Учні познайомляться з 

менторами, які допомагатимуть їм працювати над презентацією. 

http://www.oman.lviv.ua/
https://forms.gle/ogxAHo2SEW1CCc8h8
https://forms.gle/eY2GjAQX1kAawqjy9
https://forms.gle/krGoWd2FGWfYyeKs8


2.3. II етап (у змішаному форматі).  

Термін проведення:  

28 грудня 2021р. о 16.00 - презентація проєктів у Tech Startup School (вул. 

Колесси, 2) проходитиме із дотриманням законодавства України в частині 

запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОVID-

19, спричиненої коронавірусом CARS-СоУ-2. У випадку карантинних обмежень або 

інших непередбачених обставин, презентація відбудеться на платформа Discord. 

Вимоги до презентації: 

- Вибрана глобальна актуальна проблема людства 

- Наведене підтвердження того, що це проблема (результати дослідження, 

статистика) 

- Придумане технологічне вирішення цієї проблеми 

- Опис роботи цього рішення 

- Опис того, як реалізувати це рішення (яких спеціалістів найняти; можливо 

який капітал залучити або з ким почати співпрацювати) 

- Опис користувачів цього рішення 

- Roadmap (шлях клієнта від купівлі до вирішення проблеми) 

- Створена презентація і доповідь про проблему та рішення 

- Регламент проведення презентації: 

4 хвилини – доповідь, 2 хвилини - відповіді на питання.  

2.4. Результати проведення Ідеатону будуть оприлюднені на сайті КЗ ЛОР 

«ЛОМАНУМ» впродовж десяти днів після його завершення. 

3. Організаційний комітет та журі Ідеатону 

3.1. Для організації та проведення Ідеатону створюється організаційний комітет 

(далі − Оргкомітет). 

До складу Оргкомітету можуть входити викладачі Львівського національного 

університету імені Івана Франка (за згодою) та педагогічні працівники КЗ ЛОР 

«ЛОМАНУМ». 

3.2. Персональний склад Оргкомітету Ідеатону затверджується наказом КЗ ЛОР 

«ЛОМАНУМ». 

3.3. Оргкомітет: 

- встановлює дату проведення Ідеатону; 

- складає завдання та критерії оцінювання; 

- формує журі Ідеатону; 

- здійснює організаційну роботу щодо проведення Ідеатону; 

- забезпечує порядок проведення Ідеатону; 

- оформляє документи щодо проведення та підведення підсумків ідеатону; 

- сприяє висвітленню результатів Ідеатону в засобах масової інформації. 

3.4. Журі Ідеатону формується з метою забезпечення об’єктивності оцінювання 

робіт учасників і визначення переможців та призерів Ідеатону. 

До складу журі Ідеатону можуть входити представники організаторів, 

педагогічні працівники закладів позашкільної, загальної середньої та вищої освіти, 

представники наукових установ і організацій, громадських організацій та приватних 

підприємств різної форми власності (за згодою). До складу журі Ідеатону не можуть 

входити особи, що є близькими особами учасників. 

3.5. Персональний склад журі Конкурсу затверджується наказом КЗ ЛОР 

«ЛОМАНУМ». 

3.6. Журі: 

– забезпечує об’єктивність оцінювання презентацій учасників під 

час проведення Ідеатону; 



– визначають переможців Ідеатону. 

3.7. Контактні особи: 

– Сторож Оксана Олегівна, методист КЗ ЛОР ”ЛОМАНУМ” (моб. тел. 097-715-

3977) 

– Знетиняк Наталія Несторівна, заступник директора КЗ ЛОР ”ЛОМАНУМ” 

(моб. тел. 096-256-2698) 

4. Учасники Ідеатону 

4.1. У Ідеатоні можуть брати участь учні 8-10 класів закладів загальної середньої 

освіти, позашкільної та професійно-технічної освіти міста Львова та області. 

5. Вимоги до проєктів, критерії їх оцінювання 

5.1. Проєкти оцінюється за такими критеріями: 

Критерії Макс.кільк. 

балів 

Глобальність і актуальність проблеми 15 

Ідея рішення 25 

Реалістичність цього рішення 15 

Презентаційні навички, вміння зацікавити аудиторія, дизайн, 

чіткість і вичерпність викладення матеріалу 

20 

Загалом 65 

5.2. Презентації, які не відповідають тематиці Ідеатону або оформлені з 

порушеннями цих вимог, до участі в Ідеатоні не допускаються. 

6. Визначення та нагородження переможців і призерів Ідеатону 

6.1. Основним критерієм оцінювання результату є кількість набраних балів 

певною командою. 

6.2. Команди-переможці Ідеатону визначаються журі згідно кількості балів. 

6.3. Переможці та учасники Ідеатону нагороджуються дипломами КЗ ЛОР 

”Львівська обласна Мала академія наук учнівської молоді” та призами від спонсорів 

(у разі їх наявності). 

6.4. Результати проведення Ідеатону затверджуються наказом КЗ ЛОР 

«ЛОМАНУМ». 

7. Авторські права 

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

7.2. Організатори Ідеатону залишають за собою право некомерційного 

використання поданих робіт, наприклад при підготовці атрибутики конкурсу, 

каталогу робіт, презентацій тощо. Обов’язковим є посилання на автора роботи. 

7.3. Усі матеріали Ідеатону використовуються виключно в некомерційних 

цілях, відповідальність за несанкціоноване копіювання і комерційне 

використання будь-яких матеріалів несуть особи і організації, що неправомірно 

використали ці матеріали. 
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