
                                                     
Школярки з усієї України презентували у Харкові свої ІТ-проекти, що вирішують 

проблеми 

 
 
9 липня 2018 року, Харків, Україна – Двадцять п’ять школярок з усієї України презентували інноваційні 
ІТ-проекти, що мають на меті вирішення різноманітних проблем у громаді. Презентація відбувалася під 
час літнього табору Technovation Summer Camp 2018, який організували Western NIS Enterprise Fund 
спільно з Peace Corps Ukraine в рамках проекту Technovation Ukraine. 
 
Дівчата представили п’ять проектів мобільних додатків зі значним соціальним впливом. Зокрема, 
додаток, за допомогою якого можна стежити за спожитими комунальними послугами, та оптимізувати 
комунальні платежі; додаток, спрямований на вирішення проблеми бездомних тварин у місті; додаток, 
завдяки якому волонтери з різних міст можуть об’єднуватися, шукати цікаві проекти і створювати власні;  
та додаток, спрямований на розвиток освіти для дітей-сиріт за допомогою волонтерських проектів. 
 
«Western NIS Enterprise Fund переконаний, що в Україні необхідно приділяти значну увагу жіночому 
лідерству. Technovation Summer Camp – одна в 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. Завдяки табору дівчата побачили різні аспекти життя, де ІТ може бути 
ефективним інструментом якісних змін», - наголосила Ірина Озимок, Керівник Програми місцевого 
економічного розвитку Western NIS Enterprise Fund та регіональний посол Technovation в Україні. 
 
Technovation Summer Camp – це літній табір-школа програмування для дівчат-підлітків з усієї України. 
Цього року табір проходив у Харкові з 1 по 8 липня. Дівчата працювали з досвідченими менторами, щоб 



розробити прототипи власних мобільних додатків – програми та рішення, покликані боротися з 
проблемами громад їхніх міст та слугуватимуть для вдосконалення якості життя. У таборі взяли участь 25 
дівчат віком 14-17 років з усієї України, яких було обрано на конкурсній основі (4 кандидати на місце). 
Дівчата пройшли інтенсивне навчання з кодування, STEM-навичок та бізнес-моделювання та провели 
зустрічі з представниками провідних ІТ-компаній у Харкові. 
 
«Мене завжди цікавило програмування, але в нашій гімназії, на жаль, немає поглибленої програми з 
інформатики. Завдяки літньому табору Technovation я зрозуміла, що хочу і надалі розвиватися в ІТ, 
та, за допомогою технологій, вирішувати проблеми в Україні та світі», -  прокоментувала Таїсія 
Оніщенко, учениця Гімназії №19 м. Мелітополь, учасниця Technovation Summer Camp 2018. 
 
Проект Technovation має на меті популяризацію програмування серед жінок, підтримку дівчат у сфері ІТ 
та розвиток жіночого лідерства. У травні цього року Western NIS Enterprise Fund організував другий 
регіональний Technovation Challenge – пітчинг проектів, розроблених школярками з усієї України. 
Команда-переможниця з м. Кременчук, що розробила мобільний додаток для покращення навчання, 
фізичної активності та боротьби з депресією у підлітків під назвою Live! у серпні відвідає всесвітній 
конкурс Technovation World Pitch Summit у Сан-Франциско, США.  

*** 

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 1,5 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 
.https://www.facebook.com/TechnovationUkr/  

http://www.wnisef.org/

