Програма заходів
V Фестивалю інноваційних проектів «Sikorsky Challenge 2016»

1 день

11 жовтня
2016 р.
(вівторок)

Конкурс стартапів

900 -1400
Центр
інноваційного
підприємництва,
корп. 6

Конкурс
«Intel-Техно Україна 2016-2017»

Міжнародний форум
учасників інноваційної
екосистеми
Панельна дискусія за участю
міжнародних експертів

1000 -1400
Державний
політехнічний
музей, корп. 6

Виставка «Космічні досягнення «Київської політехніки»

1400 – 1515

Відкрита виставка наукових проектів школярів –
учасників конкурсу "Intel-Техно Україна 2016-2017"

Центр культури
та мистецтв

1530 – 1730
Зала Центру
культури та
мистецтв

Урочисте відкриття
V Фестивалю інноваційних проектів «Sikorsky Challenge 2016»
1900 - 2100
Зала ЦКМ

Майстер-класи від суперфіналістів
конкурсу Intel ISEF

2 день

12 жовтня
2016 р.
(середа)

Конкурс
«Intel-Техно Україна 2016-2017»

Конкурс стартапів

930 – 1800
Центр інноваційного
підприємництва,
корп. 6

Фінал конкурсу стартапів
Пітч-сесії проектів-фіналістів
конкурсу
Презентації проектів на стендах

900_ 1600

Закритий день для відвідування

Центр
культури та
мистецтв

Захист проектів перед журі

900_ 1600
Студентський
простір Belka
(бібліотека)

900_ 1600

«Освітня Академія Intel»
для наукових керівників учасників конкурсу,
вчителів з м. Києва, гостей конкурсу

Науковотехнічна
бібліотека

Виставка малюнків «Наука очима дітей»

1600_ 1620

Презентація команди
«Формула Студент КПІ»

Площа знань

1630–1745
Зала Центру
культури та
мистецтв

1745 -1800

«Зустріч із академіками»
Панельна дискусія за участю вчених
Національної академії наук України

Оголошення суперфіналістів

Зала ЦКМ

1900_ 2200
Державний
політехнічний
музей, корп. 6

«Музейний квест-сюрприз»

3 день

13 жовтня
2016 р.
(четвер)

Конкурс стартапів

1000 – 1800
Центр
інноваційного
підприємництва,
корп. 6

Конкурс
«Intel-Техно Україна 2016-2017»

Фінал конкурсу стартапів
«Sikorsky Challenge»

900_ 1500
ЦКМ

Пітч-сесії проектів-фіналістів
конкурсу
ЦКМ

Презентації проектів на стендах
«Кава з інвесторами»
Переговори інвесторів та
представників команд проектів
Підписання договорів про наміри
Оголошення переможців Конкурсу
Привітання від членів
Міжнародного Журі

• День відкритих дверей
НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»;
• науково-експериментальні майданчики;
• майстер-класи для школярів від інститутів та
факультетів НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Студентський
простір Belka
(бібліотека)

• «Наукові пікніки»
• «Дитячі наукові студії МАН»
• Виставка малюнків «Наука очима дітей»

Державний
політехнічний
музей, корп.6

• виставка «Космічні досягнення
«Київської політехніки»,
• тематичні екскурсії від ДПМ

1500–1800

• Відкритий суперфінал
(захист перед експертами)

зала ЦКМ

1800 – 2000

Відкритий день для відвідування
фахівцями, студентами, школярами
м. Києва та всіма бажаючими:
• огляд конкурсних робіт;

Фуршет для гостей Фестивалю
Спілкування учасників Фестивалю

Зала ДПМ, корп.6

1900_ 2200
«Алея зірок»,
корп. № 1

• Культурно-розважальна програма для
школярів (екскурсія по «КПІ», знайомство зі
студентськими проектами та ін.)

4 день

14 жовтня
2016 р.
(п’ятниця)

1100 – 1300
Зала
Центру
культури та
мистецтв

1300 – 1330
Центр культури
та мистецтв

Урочисте закриття
V Фестивалю інноваційних проектів «Sikorsky Challenge 2016»
Нагородження переможців Конкурсу стартапів та
Конкурсу «Intel-Техно Україна 2016-2017»
Підхід до преси переможців конкурсів

