
                                                                                                    

Прес-реліз 
 
Дівчата-школярки розробили 29 мобільних додатків, щоб змінити Україну 

 

12 травня у школі стартапів Sikorsky Challenge Київського політехнічного інституту 29 команд дівчат 
віком 10-18 років з 37 міст України представили свої розробки на регіональному конкурсі 
Teсhnovation Challenge 2018 –  міжнародної програми IT-освіти для дівчат-підлітків.  

Судді, серед яких були представники WNISEF, Peace Corps, Sikorsky Challenge, Miratech, Social Boost  
та YEP Incubator обрали команду-переможницю – Cage з м. Кременчук Полтавської області, яка 
поїде на світовий конкурс World Pitch Summit до Сан-Франциско, США у серпні цього року. Дівчата 
розробили додаток Live!, який обчислює кількість сну, відпочинку, розумової діяльності, 
прогулянок та води, необхідних користувачеві. Крім цього, додаток встановлює будильник, містить 
завдання для розумової діяльності, медитації, відео з вправами, музику для відпочинку. Додаток 
можна завантажити на Google Play. Головний приз – поїздку до Сан-Франциско надав головний 
партнер Technovation в  Україні – Western NIS Enterprise Fund (WNISEF). 

Друге місце зайняла команда Daisy Dreams з м. Коцюбинське Київської області, що розробили 
додаток, покликаний вирішити проблему вакцинації в Україні. Дівчата отримали приз в 500 
доларів США на подальшу розробку свого проекту. 



                                                                                                    

Всього цього року на конкурс в Україні зареєструвалася 91 команда школярок. 29 з них завершили 
розробку прототипів додатків  під наглядом менторів. Майже половина менторів – представники 
Корпусу Миру в Україні (Peace Corps), що є партнером проекту. Над власними ініціативами дівчата 
працювали понад 3 місяці: від вигадування, проектування до розробки мобільних додатків, котрі 
покликані вирішувати проблеми їх громад. Дівчата зачепили теми екології, здоров’я, безпеки, 
інклюзії, комунікації дітей з батьками та навіть боротьби з курінням.  

“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. 

«В Україні ще досі професії символічно поділені на жіночі та чоловічі. Станом на сьогодні в ІТ 
працює біля 25% жінок, але їх кількість зростає. Ціль програми не привернути усіх дівчат в ІТ, а 
показати їм, що є вибір, довести, що підприємництво – це теж для жінок, а через інновації 
можна змінювати життя, як власне так і у громадах. Цінність програми - розвиток лідерських 
якостей та роботи в команді, що по суті готує дівчат до будь-якої професії. Я рада, що 
цьогоріч кількість команд зросла вдвічі», зазначила Ірина Озимок, Керівник програми місцевого 
економічного розвитку WNISEF та амбасадор Technovation в Україні.      

Technovation є найбільшим у світі конкурсом ІТ-підприємництва для дівчат, котрий проводиться 
зусиллями неурядової організації Iridescent за підтримки провідних ІТ-компаній світу – Google, 
Microsoft, Adobe та інших. Програма є безкоштовною для дівчат.  Ініціатива стартувала у США, і з 45 
дівчат-учасниць за кілька років виросла до світової мережі із 20 тисяч дівчат у понад 100 країнах 
світу. Україна вперше приєдналась до програми минулого року.  

Головними партнерами програми в Україні є Western NIS Enterprise Fund та Peace Corps. До 
Регіонального конкурсу цьогоріч також приєдналися школа стартапів Sikorsky Challenge, ІТ-
компанія Genesis, ІТ-школа Beetroot Academy, які надали призи учасницям, та Академія праці, 
соціальних відносин і туризму. Важливо і те, що конкурс в Україні отримав не лише інституційну 
підтримку, а й індивідуальну.   

*** 

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. https://www.facebook.com/TechnovationUkr/  

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 172 млн. доларів США у 127 компаній із 
приблизно 25 000 працівників та зробив можливим залучення 1,4 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. 

http://www.wnisef.org/

