
 

 

ГО «Інноваційна Генерація» (Харків, Україна) в рамках проєкту Create Creative 

Entrepreneurs програми Creative Spark: Higher Education Enterprise Programme від 

British Council 
 

спільно з: Управлінням інноваційного розвитку та іміджевих проектів Департаменту у 

справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради та Регіональною радою молодих 

вчених при управлінні освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації 

 

 

 

 

 

 
 

за підтримки: Університету Бедфордширу (Лутон, Велика Британія), Харківського 

національного економічного університету імені Семена Кузнеця, Української інженерно-

педагогічної академії (Харків, Україна) та Української Асоціації з розвитку менеджменту 

та бізнес-освіти (Київ, Україна) 
 

ОГОЛОШУЄ 
IV КОНКУРС 

СТАРТАП-ПРОЄКТІВ 

«СПРОБУЙ І ТИ!» 
серед студентів  

 

 

НОМІНАЦІЇ КОНКУРСУ 
 

 

 CREATIVE AND CRAFT BUSINESS  КРЕАТИВНИЙ ТА КРАФТОВИЙ БІЗНЕС 

 SOCIAL IMPACT  СОЦІАЛЬНИЙ ВПЛИВ 

 DIGITAL TECHNOLOGY  ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ 

 CLIMATE CHANGE  ЗМІНА КЛІМАТУ 

 

Вже в четверте ми ініціюємо проведення конкурсу, розуміючи, наскільки важливо в 

сучасних умовах надати молоді шанс відчути власний потенціал, створити платформу для 

практичної реалізації своїх креативних бізнес-ідей і сприяти розвитку студентів як 

майбутніх бізнес-лідерів та креативних підприємців. 



 

 

Цього року ми робимо формат конкурсу максимально інтерактивним та спрямованим 

на досягнення практичного результату. В ході роботи з тренерами та консультантами 

конкурсу кожна команда зможе розробити бізнес-модель свого проєкту та почне рухатися 

до його реалізації, а команди-переможниці – отримають підтримку у прототипуванні.  
 

Від Вас – цікава ідея та попередній її опис, від нас – набір інструментів і професійні 

консультанти для отримання найкращого результату та створення реального стартапу. 
 

Команди-переможниці та номінанти, які здобудуть перемогу у спеціальних 

категоріях, будуть нагороджені сертифікатами від проєкту Create Creative Entrepreneurs, 

що підтримується British Council, та зможуть поборотися за головні призи: 
 

– ДЛЯ СТУДЕНТІВ: 

 Співфінансування* на виготовлення прототипів (товарних зразків) проєктних 

креативних виробів; 

 Онлайн та офлайн тренінги з формування підприємницьких ідей, бізнес-моделювання 

та цифрових інструментів ведення бізнесу від міжнародної команди експертів проєкту 

Create Creative Entrepreneurs. 

– ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ – НАСТАВНИКІВ КОМАНД:  

 Школа педагогічної майстерності «Create Creative Entrepreneurs Leaders School»**, 

яка буде проведена онлайн за підтримки Української Асоціації з розвитку менеджменту 

та бізнес-освіти (Київ, Україна) експертами та професорами Бізнес школи Університету 

Бедфордширу (Лутон, Велика Британія). *** 
 

* Рівень співфінансування буде залежати від місця, яке посяде команда у IV КОНКУРСІ СТАРТАП-ПРОЄКТІВ 

«СПРОБУЙ І ТИ!». 

** Всі учасники отримають електронний сертифікат про закінчення Міжнародної школи педагогічної 

майстерності обсягом 30 годин. 

*** Всі навчальні заходи і тренінги будуть відбуватися українською мовою або англійською з послідовним 

перекладом на українську. 

 

Обов’язкові вимоги до команд: 2-3 студенти закладів вищої або фахової-

передвищої освіти, яким виповнилося 18 років, та 1 викладач-наставник (не обов’язково).  

Команди можуть бути сформовані з представників одного та/або різних закладів 

освіти. Кількість команд від одного закладу освіти не обмежена. Наставник може 

представляти не більше 2-х команд. 

Всі наставники будуть відзначені подяками за розбудову молодіжного креативного 

підприємництва та підготовку команд до конкурсу стартап-проєктів. 
 

Запрошуємо взяти участь у конкурсі  

«СПРОБУЙ І ТИ!» 2022 



 

 

ПРОГРАМА  ПРОВЕДЕННЯ  КОНКУРСУ «СПРОБУЙ І ТИ!» 2022 
 

Етапи Конкурсу Дедлайн (включно) 
 

1 етап. Реєстрація команд  

(до 3-х студентів та наставник) 

Посилання для реєстрації  

https://cutt.ly/EPgzOUP 
 

 

12 вересня 2022р. 

 

2 етап. Креативне командне фото 

Вимоги: 

- наявність всіх членів команди; 

- назва навчального закладу в кадрі; 

- поставити вподобайку або підписатися на сторінку проєкту 

www.facebook.com/CreateCreativeEntrepreneurs/ 

- надіслати фото на e-mail: ccespark@gmail.com 
 

 

19 вересня 2022р. 

 

3 етап. Подання опису проєктної ідеї та вимог до прототипу у вигляді 

відео- або мультимедіа презентації на e-mail: ccespark@gmail.com 

Основні блоки: актуальність, мета, цільова аудиторія, конкуренти, 

партнери, необхідні ресурси, джерела доходів, прототип, інше (залежить 

від ідеї). 

Вимоги: 

- конкретність; 

- чіткість; 

- стислість 
 

 

03 жовтня 2022р. 

 

4 етап. Школи педагогічної майстерності «Create Creative Entrepreneurs 

Leaders School» для викладачів-наставників всіх зареєстрованих команд, 

які подали проєктну ідею та вимоги до прототипу 

 

05 жовтня 2022р. –  

11 листопада 2022р. 

 

5 етап. Півфінал (онлайн): 

- презентація результатів етапу 3; 

- сесія питань та відповідей (до 5 хв); 

- визначення та нагородження переможців сертифікатами на 

виготовлення прототипів 

 

 

07 жовтня 2022р. 

 

6 етап. Старт-тренінг зі складання бізнес-моделі 
 

 

 

13 жовтня 2022р. 

https://cutt.ly/EPgzOUP
http://www.facebook.com/CreateCreativeEntrepreneurs/
mailto:ccespark@gmail.com
mailto:ccespark@gmail.com


 

 

Етапи Конкурсу Дедлайн (включно) 
 

7 етап. Виготовлення прототипу та перші кроки з практичної реалізації 

ідеї 
 

 

10-31 жовтня 2022р. 

 

8 етап. Тренінг з відеопітчингу та презентації стартап-ідей 
 

 

21 жовтня 2022р. 

 

9 етап. Підготовка короткого відео-пітчу (до 3 хв) про стартап-ідею та її 

практичну реалізацію 
 

 

22 жовтня 2022р. – 

07 листопада 2022р. 

 

10 етап. Фінал (онлайн): 

- презентація результатів етапу 9; 

- сесія питань та відповідей (до 5 хв); 
 

 

11 листопада 2022р. 

 

11 етап. Церемонія нагородження (онлайн): 

- вручення нагород командам-переможницям; 

- вручення сертифікатів викладачам-наставникам; 

- вручення сертифікатів випускникам Школи педагогічної 

майстерності «Create Creative Entrepreneurs Leaders School»; 

- бізнес-тренінг від запрошеного експерта. 
 

 

17 листопада 2022р. 

 

Додаткова інформація за e-mail ccespark@gmail.com 
 

 

Creative Spark: Higher Education Enterprise Programme – програма підтримки 

підприємництва у системі освіти 
 

Creative Spark – п'ятирічна ініціатива, спрямована на підтримку міжнародних 

університетських та інституційних партнерств для розвитку підприємницьких навичок та 

креативної економіки у семи країнах: Україні, Казахстані, Узбекистані, Киргизстані, 

Азербайджані, Вірменії, Грузії, за підтримки Великої Британії. 

 

 

Запрошуємо взяти участь 

у конкурсі 

«СПРОБУЙ І ТИ!» 2022! 

mailto:ccespark@gmail.com

