
  
 

В Україні стартував новий сезон Teсhnovation Challenge 2018 - конкурс з 
ІТ-підприємництва для школярок 

 

 
 
3 листопада 2017 року, Київ, Україна - в приміщенні інноваційного парку Unit.City відбулась 
презентація конкурсу з ІТ-підприємництва серед дівчат-школярок Teсhnovation Challenge 2018 
та обговорення можливостей в Україні для дівчат в ІТ. Україна вперше взяла участь у програмі у 
2017 році і вже випустила 15 команд-дівчат, які розробили мобільні додатки, що допомагають 
вирішити проблеми громади. В Україні проект реалізовується за підтримки Western NIS 
Enterprise Fund та Peace Corps. 
 
“Western NIS Enterprise Fund радий, що тема жіночого лідерства набуває підтримки в Україні. 
Technovation Challenge – одна з важливих ініціатив, яка допомагає дівчатам усвідомити свою 
роль в суспільстві, зламати всі ті стереотипи про жінок, які їм нав’язує середовище і 
зробити цей світ кращим”, переконана Ярослава Джонсон, Президент та Головний 
виконавчий директор Western NIS Enterprise Fund. 
 
“Лише за перший рік долучення України до програми ми спостерігаємо хороші результати: 
15 команд представили свої додатки на регіональному заході в Києві, відбувся літній табір у 
Львові, де 5 команд зробили протопити додатків для міст, і команда з Запоріжжя побувала 
у Сан-Франциско в рамках Світового нагородження переможців. Тепер ці дівчата є 



прикладами для інших з точки зору наполегливості, підприємницьких навичок, і головне 
відповідального лідерства”, - зазначила Ірина Озимок, Керівник Програми місцевого 
економічного розвитку Western NIS Enterprise Fund.   
 
“Цього року наші амбіції для Technovation Ukraine - це більше команд дівчат, які подолають 
всі етапи змагання і запропонують додатки для своїх громад, це створена потужна 
мережа менторів, які готові допомогти дівчаткам реалізовувати свої задуми, а також 
вкотре заявити в містах та селах України, що дівчата хочуть і можуть бути лідерами в 
сфері ІТ”, - зауважила Надія Бабинська, співкоординатор Technovation Challenge в Україні. 
 
Жінки-лідери провідних ІТ-компаній в Україні, серед яких Христина Скопик – директор Women 
Who Code Kyiv, комп'ютерна лінгвістка Grammarly, Руслана Шадріна – співзасновниця компанії 
Myhelix, молекулярний генетик, популяризатор науки, Олександра Альхімович – керівник 
Luxoft Ukraine взяли участь у презентації нового сезону проекту, та, своїми історіями успіху 
надихнули дівчат не боятися змін, вірити в себе, та відкривати нові горизонти для себе та міст, 
у яких вони живуть. 

*** 

Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) – перший в Україні та Молдові регіональний фонд прямих 
інвестицій з капіталом 150 млн доларів США, заснований за фінансування уряду США через Агентство 
США з міжнародного розвитку (USAID). Він має понад 20 років досвіду успішного інвестування у 
підприємства малого та середнього бізнесу. Загалом, фонд проінвестував 168 млн. доларів США у 118 
компаній із приблизно 25 000 працівників та зробив можливим залучення 1,5 млрд доларів в компанії 
України та Молдови. З 2015 року Фонд реалізовує програму технічної допомоги в Україні та Молдові 
на загальну суму $35 млн, основними елементами якої є сприяння експорту, місцевий економічний 
розвиток, соціальне інвестування та економічне лідерство. WNISEF забезпечує фінансування 
інноваційних, високоефективних програм, що спрямовані на здійснення реформ та змінюють життя 
звичайних людей в Україні та Молдові. www.wnisef.org. 

Technovation є програмою організації Iridescent, чий головний офіс знаходиться у США. Організація 
функціонує за рахунок зусиль волонтерів та є безкоштовною для дівчаток віком від 10 до 18 років. 
Впродовж  12-20 тижнів з грудня по квітень учасники працюють в групах по 3-5 чоловік протягом 
декількох годин після школи, збираючись один або два рази на тиждень . Після того, як вони 
представлять свій проект, вони змагатимуться з іншими командами по всьому світу, щоб 
отримати можливість поїхати в Сан-Франциско і вибороти право на отримання фінансування від 
технологічних гігантів, котрі є партнерами програми. Вчителі, батьки, ІТ-фахівці та інші зацікавлені 
дорослі можуть добровільно стати наставниками, щоб отримати вільний доступ до мережевих 
ресурсів і можливість підтримати дівчат у цій вражаючій освітній програмі. При цьому ні від дівчат, 
ні від наставників не вимагається попередній досвід в області ІТ , обов'язковою умовою є лише 
бажання вчитися . 

Команда Technovation прагне до того, щоб жінки наступного покоління були не просто споживачами 
високих технологій, але і їх творцями та новаторами. В останні роки Technovation розвинулась у 
мережу найкращих і найяскравіших підприємців, коучів та наставників з усього світу, які передають 
свої навички новому поколінню, щоб допомогти створити всесвітню мережу технічно обізнаних, 
спраглих до знань дівчат, що хочуть вчитися, спілкуватися і створювати щось, щоб змінити світ, 
свій власний світ. Ми підтримуємо молодих жінок, які ведуть до змін,  вирішуючи проблеми своїх 
громад. https://www.facebook.com/TechnovationUkr/  
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