
        
 

Компанія Apriorit стала партнером проекту Technovation Challenge 
 
9 квітня 2019 року, Київ, Україна – Міжнародна IT-компанія із 17 річним досвідом розробки і 
дослідження в сфері програмних рішень для кібербезпеки та управління системами Apriorit стала 
партнером міжнародного конкурсу Technovation Challenge. Конкурс існує в Україні з 2016 року за 
підтримки Western NIS Enterprise Fund, у партнерстві з Корпусом Миру в Україні. 
 
Technovation Challenge - найбільше в світі змагання з підприємництва на основі технологій та ІТ-рішень 
серед дівчат 10-18 років. Проект Technovation має на меті популяризацію програмування серед дівчат 
задля розвитку професійних навиків в ІТ та  жіночого лідерства. Це одна з найважливіших ініціатив, яка 
допомагає дівчатам усвідомити свою роль в суспільстві та зламати стереотипи про жінок в ІТ. Україна 
приєдналася до програми у 2016 році і вже більше 300 дівчат з 50 міст України взяли участь у проектах 
Technovation, та 10 000 дізналися про проект і зацікавились ним.  
 
«Сьогодні досі широко поширений стереотип, що програмування - виключно чоловіча сфера, і це є 
однією з причин серйозної диспропорції та браку фахівців у галузі. Спираючись на 17-річний досвід 
роботи компанії, я з 100% упевненістю можу сказати, що гендер ніяк не впливає на якість коду. 
Apriorit докладає зусиль для забезпечення здорової атмосфери навколо себе і всередині компанії, 
відгукуючись на виклики навколишнього світу. Ми впевнені, що підтримка бізнесом такого проекту, 
як Technovation допоможе зруйнувати сформовану помилкову думку у суспільстві, посприяє 
формуванню професійних навичок дівчат, і, як наслідок, сприятиме розвитку IT сфери в цілому», – 
наголосив Денис Турпітка, CEO Apriorit. 
 
З початку діяльності проекту в Україні, 45 команд дівчат з усіх областей взяли участь у двох регіональних 
конкурсах Technovation, організованих Western NIS Enterprise Fund (WNISEF), та розробили мобільні 
додатки, покликані вирішити проблеми громади: забруднення навколишнього середовища, здоров’я, 
безпека, інклюзія, інфраструктура, освіта, домашнє насилля, бездомні тварини та навіть спілкування між 
батьками та дітьми. Дві команди, які перемогли у регіональних конкурсах у 2017 (з Запоріжжя) та 2018 (з 
Кременчука) роках, побували на світовому змаганні Technovation, що проходить у Сан-Франциско, США. 
Дівчата ознайомилися з провідними ІТ-компаніями у Кремнієвій Долині та відвідали офіси Google, 
Microsoft, Adobe та ін. Цього року, вже більше 250 дівчат зареєструвалися для участі у конкурсі. 
 
«Ми надзвичайно раді, що такі великі гравці у сфері ІТ, як Apriorit підтримують проект Technovation. 
Підтримка бізнесу дасть дівчатам-учасницям додаткову мотивацію та бажання розвиватися у сфері 
ІТ, вірити у власні сили та можливості. Впевнена, що співпраця Western NIS Enterprise Fund та Apriorit 
щодо проекту Technovation матиме прекрасні результати як для дівчат, так і для ІТ-екосистеми в 
Україні в цілому», - наголосила Ірина Озимок, Керівник Програми місцевого економічного розвитку 
Western NIS Enterprise Fund та регіональний посол Technovation в Україні. 
 
Окрім регіональних конкурсів, WNISEF та Корпус Миру в Україні організували два літніх табори 
Technovation у Львові та Харкові для 50 дівчат з усієї України. Дівчата працювали в командах та 
розробляли прототипи мобільних додатків із значним соціальним впливом для міст та громад. Цього 
року, літний табір Technovation пройде у Дніпрі. 
 
Загалом, близько 20 000 дівчат з понад 100 країн світу залучені до ініціативи на глобальному рівні. За 
кілька років Technovation розвинулось у мережу найкращих і найяскравіших підприємців, наставників з 



усього світу, які передають свої навики новому поколінню, щоб допомогти створити всесвітню мережу 
технічно обізнаних, спраглих до знань дівчат, що прагнуть змінити світ.  

*** 

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 186 млн. доларів США у 130 компаній із приблизно 26 000 працівників та 
зробив можливим залучення 1,8 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/

