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Програма заходів Фестивалю 

інноваційних проектів "Sikorsky Challenge 2015"  

 

 

 
Конкурс 

стартапів 
"Sikorsky Challenge 

2015" 
 

Конкурс 
науково-технічної 

творчості школярів 
"Intel-Техно Україна 

2015-2016" 

 
Конкурс бізнес-презентацій за 

програмою «STEP 2015» 

 
13 жовтня 

2015 р. 
(вівторок) 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

1000 -1300 
Центр 

інноваційного 
підприємництва, 

корп. 6 

 
Міжнародний Форум інвесторів 

Панельна дискусія за участю міжнародних експертів 

1000 -1300 
Державний 

політехнічний 
музей, корп. 6 

 
Виставка «Українські інновації, які змінили світ» 

  1300 -1930 
Центр 

інноваційного 
підприємницт

ва, корп. 6  

Інтенсивний 
тренінг            

CRDF GLOBAL  
«Путівник  з 

комерціалізації 
технологій»      

для фіналістів 
програми    

CRDF Global 
«STEP 2015» 

1400 – 1515 

Центр культури 
та мистецтв 

Відкрита виставка  наукових проектів школярів – 
учасників конкурсу "Intel-Техно Україна 2015-2016" 

1530 – 1730 

Зала Центру 
культури та 

мистецтв 

 
Урочисте відкриття Фестивалю інноваційних проектів 

"Sikorsky Challenge 2015" 
 

  
 

1900 - 2100 
Зала Центру 
культури та 

мистецтв 

Майстер-класи від фіналістів 
конкурсу Intel ISEF 
попередніх років 
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Конкурс 

стартапів 
"Sikorsky Challenge 

2015" 
 

Конкурс 
науково-технічної 

творчості школярів 
"Intel-Техно Україна 

2015-2016" 

 
Конкурс бізнес-презентацій за 

програмою «STEP 2015» 

 
14 жовтня 

2015 р. 
(середа) 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
1000 – 1800 

 
Центр 

інноваційного 
підприємництва, 

корп. 6
 

 
Фінал конкурсу  
"Sikorsky Challenge" 
 

• Пітч-сесії 24 проектів 
(обраних з ТОП-50 
фіналістів) 
 

• Конкурс проектів на 
стендах по номінаціях 

 
900_ 1600 

Центр 
культури та 

мистецтв 

 
• Закритий день.  
 
Захист проектів перед журі 
 

 
930 - 2030 

 
Центр 

інноваційного 
підприємницт

ва, корп. 6 

 
Інтенсивний 

тренінг            
CRDF GLOBAL  

«Путівник  з 
комерціалізації 

технологій»     
для фіналістів 

програми    
CRDF Global 
«STEP 2015» 

 
900_ 1600 

корп. № 7, 
ауд. 102 

 

 
"Освітня Академія Intel"  
для наукових керівників 
конкурсантів та  
вчителів з м. Києва 

 
1630–1745

 
Зала Центру 
культури та 
мистецтв 

 
«Зустріч із академіками» 
(вчені Національної академії 

наук України) 

 

 
1745

 - 1800
 

Зала ЦКМ  

 

 
• Оголошення 
суперфіналістів 

 
2000_ 2100 

 

2100_ 2200 

Державний 
політехніч-
ний музей, 

корп.6 
 

 

 
• «Ніч в музеї»  (2 групи) 

 
2200 

Площа інновацій 

(перед корп. 6) 

 
Лазерне шоу  



 

C:\Users\Л.В\Downloads\Програма Фестивалю 11-08-15.doc 3 

 

 

 
Конкурс 

стартапів 
"Sikorsky Challenge 

2015" 
 

Конкурс 
науково-технічної 

творчості школярів 
"Intel-Техно Україна 

2015-2016" 

 
Конкурс бізнес-презентацій за 

програмою «STEP 2015» 

 
15 жовтня 

2015 р. 
(четвер) 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
1000 – 1400 

 
Центр 

інноваційного 
підприємництва, 

корп. 6 

 
1. "Breakfast з 

інвесторами" 
 
2. Презентація 
проектів 
 
3. Спілкування 
стартаперів з 
інвесторами за участю  
представників  CRDF 
Global - інвесторів із 
США і Європи 
 
4. Підведення   
підсумків,оголошення 
переможців Конкурсу 
"Sikorsky Challenge" 
 
5. Підписання 
договорів про наміри 

830_ 930 

«Alma-Mater» 
корп.1 

«Сніданок із журналістами» 
(для  суперфіналістів) 

1300_ 1900 

 
Центр 

інноваційного 
підприємницт

ва, корп. 6
 

 

Конкурс бізнес-
презентацій      

за програмою 
CRDF Global  
«STEP 2015» 

900_ 1500 

ЦКМ 
Відкритий день для 
відвідування фахівцями, 
студентами НТУУ «КПІ», 
школярами м. Києва та всіма 
бажаючими: 
• огляд конкурсних робіт; 
• презентація навчальних 
підрозділів НТУУ "КПІ"; 
• відкриті заходи для школярів 
від інститутів та факультетів 
НТУУ «КПІ» (екскурсії до 
лабораторій, інтерактивні 
заходи); 
• науково-експериментальні 
майданчики; 
• вистави науково-
пізнавального театру «Магічна 
лабораторія», лабораторії 
«Башта перетворень»; 
• майстер-класи від гуртків 
технічного напрямку 
позашкільних навчальних 
закладів м. Києва; 
• лекції від науковців; 
• виставка «Українські інновації, 
які змінили світ», тематичні 
екскурсії від Державного 
політехнічного музею. 

1530–1800 

корп. № 7, 
ауд. 102 

• Відкритий суперфінал 
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1800 – 2030 

 
Зала ДПМ, 

 корп.6 

 
Фуршет для інвесторів Фестивалю 
 
Спілкування учасників Фестивалю  

 1900_ 2100 

 

• Екскурсійна програма для 
школярів 
 

 

 

 

 
Конкурс 

стартапів 
"Sikorsky Challenge 

2015" 
 

Конкурс 
науково-технічної 

творчості школярів 
"Intel-Техно Україна 

2015-2016" 

 
Конкурс бізнес-презентацій за 
програмою «STEP 2015» 

 
16 жовтня 

2015 р. 
(п’ятниця) 

 
1100 – 1300 

Зала  
Центру культури 

та мистецтв 

 

Урочисте закриття Фестивалю інноваційних проектів 
"Sikorsky Challenge 2015" 

  
Нагородження переможців всіх конкурсів Фестивалю 

 
 

з 1500
 

Центр 
інноваційного 

підприємництва, 
корп. 6 

 
Смарт – моб для учасників Фестивалю та студентів НТУУ «КПІ»  

 


