
Стартап Школа “Sikorsky Challenge” (м. Вінниця) 



 - Національний технічний університет України «Київський 
політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»; 
- Вінницький національний технічний університет; 
 
Мета:  
• розвиток інноваційного середовища університету, міста та 
України в цілому; 
• навчити студентів як створювати діючий інноваційний бізнес;  
• продемонструвати для учасників школи досвід реалізації 
стартап-проектів (шлях від “ідеї” до “компанії”). 
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Ініціатори та засновники:  



Умови для початку роботи: 
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Підбір команди 
однодумців; 

1. Розподіл 
функціональних 
обов'язків; 

2. Розробка наказу по 
університету; 

3. Складання плану 
запуску та 
проведення 
Стартап Школи. 



Урочисте відкриття  
7 грудня 2017 р.: 

http://photo.vntu.edu.ua/album/84   
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http://photo.vntu.edu.ua/album/84
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Урочисте відкриття  
7 грудня 2017 р.: 

http://photo.vntu.edu.ua/album/84   

http://photo.vntu.edu.ua/album/84


Подальша робота: 
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-Залучення партнерів для  
підтримки (провідні ІТ-компанії та 
технологічні компанії міста); 
- Розробка ідеології програми навчання 
(поєднання методології Sikorsky 
Challenge з презентаціями досвіду 
запуску та розвитку Стартап Компанії); 
- Зголошення досвідчених спікерів; 
-Конкурсний відбір бажаючих (зі 150 
відібрано 70); 
- Складання планового кошторису 
витрат для забезпечення навчання; 
- Процес навчання та урочистий 
випуск. 



 Старт навчання робота: 
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Програма навчання Стартап Школи ”Sikorsky Challenge” м. Вінниці 
«Вступ до інноваційного підприємства»  

на лютий 2017 року 

1 6 
лютого 

Відкриття навчального року в Школі стартапів ”Sikorsky 
Challenge”. Екосистема ”Sikorsky Challenge”. Введення в стартап-
бізнес. Основна відмінність стартапа від працюючого бізнесу. 

15.30-
18.00 Ігор Пеер,  

Практика запуска стартап-проекта “ Sliiider“. 

2 7 
лютого 

Введення в бізнес моделювання (Canvas way).  Розуміння 
процесів “Customer сreation” та “Customer validation”. 

15.30-
18.00 

Ігор Пеер 
міжнародний фахівець у 

галузі ведення ІТ-бізнесу, 
засновник і генеральний 
директор Open Innovation 

Incubator «Be Next IT» 
Практика запуску стартап-проекту “ Sliiider “. 

3 9 
лютого 

Зв'язок  між бізнес моделлю стартап ідеї і системою розвитку 
стартап ідеї “Customer development”. 15.30-

18.00 Ігор Пеер 
Практика запуску стартап-проекту “ Sliiider“. 

4 10 
лютого 

Аналіз зустрічей с представниками “Customers segments” і 
обновлення списку проблем і потреб клієнтів. 15.30-

18.00 Ігор Пеер 
Практика запуску стартап-проекту “ Sliiider“. 

5 17 
лютого 

Сучасні тенденції і інновації у використанні електронних 
грошей  

16.30-
18.00 

Олексій Бойко, 
Head of Development 

Software Sector  in 
GlobalMoney 

https://www.linkedin.com/in/alek
sey-boyko-0b280b5/ 

6 24 
лютого 

Сучасні тенденції ринку ІТ технологій та стартапів. Машинне 
навчання у наукових та бізнес сферах. 

16.30-
18.00 

Сергей Житанский  
Керівник департаменту 

Linguist Systems Inc, 
консультант з розвитку в 

Transfotech LTD,  
VP Infrastructure  

компанії "Спільна Справа" 
https://www.linkedin.com/in/szhi

tansky  

https://www.linkedin.com/in/aleksey-boyko-0b280b5/
https://www.linkedin.com/in/aleksey-boyko-0b280b5/
https://www.linkedin.com/in/szhitansky
https://www.linkedin.com/in/szhitansky
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Програма навчання Стартап Школи ”Sikorsky Challenge” м. Вінниці 
«Вступ до інноваційного підприємства»  

на березень 2017 року 

1 3 березня 
Інформаційні технології доставки 

електронного контенту кінцевим 
споживачам. 

16.30-18.00 

Максим Машницкий, 
PhD Computer Science,  

VP R&D at Vimmi 
Communication Ltd. 

https://www.linkedin.com/in/maksy
m-mashnytskyi-a15a4113/  

  

2 10 березня  Як працюють технічні стартапи та що 
таке інженерна частина продукту. 16.00-17.30 

Сергій Агеєв, 
CEO @ Viasoft,  
Founder @ Mobilis,  
НДЛ  “Українські 

Кібернетичні Розробки” 
https://ua.linkedin.com/in/gwbasic 
  

3 17 березня 
 Start up і закон: Лайфхаки для 

початківців. Розбираємо 
найпоширеніші помилки стартапів. 

16.00-18.00 

Олександра 
Сторожук, 

Legal executive at Terrasoft  
https://www.linkedin.com/in/aleksa

ndra-storozhuk-4391386b/  
  

4 24 березня Практичний досвід запуску 
технологічного стартап-проекту. 16.30-18.00 

Андрій Сідорук, 
CEO & co-founder at 

Arsmoon,  
CTO at MYCO.com 

https://www.linkedin.com/in/andrii-
sydoruk-56b08369/ 

  

5 31 березня 
Як працювати у команді з маркетологами 

та які засоби для роботи доцільно 
використовувати. 

16.00-17.30 

Сергій Агеєв, 
CEO @ Viasoft, 
Founder @ Mobilis,  
НДЛ  “Українські 

Кібернетичні Розробки” 
https://ua.linkedin.com/in/gwbasic 
  

https://www.linkedin.com/in/maksym-mashnytskyi-a15a4113/
https://www.linkedin.com/in/maksym-mashnytskyi-a15a4113/
https://ua.linkedin.com/in/gwbasic
https://www.linkedin.com/in/aleksandra-storozhuk-4391386b/
https://www.linkedin.com/in/aleksandra-storozhuk-4391386b/
https://www.linkedin.com/in/andrii-sydoruk-56b08369/
https://www.linkedin.com/in/andrii-sydoruk-56b08369/
https://ua.linkedin.com/in/gwbasic


Програма навчання Стартап Школи ”Sikorsky Challenge” м. Вінниці 
«Вступ до інноваційного підприємства»  

на квітень 2017 року 

1 7 квітня Досвід запуску та роботи продуктового 
стартапу в ІТ сфері 16.00-18.00 

Мирослав Боцула 
кандидат технічних наук, 
директор Центру дистанційної 

освіти ВНТУ.  
Один з розробників української 

платформи електронного 
навчання "Collaborator" 

https://www.linkedin.com/in/miroslav-
botsula/ 

2 13 квітня 

Совместный анализ проведенных встреч с 
сегментами клиентов. 1я фаза Customer 

Development. 
MVP - что это и для чего он нужен. 

14.30 – 
18.30 

Ігор Пеер  
міжнародний фахівець у галузі 

ведення ІТ-бізнесу, засновник і 
генеральний директор Open 

Innovation Incubator «BeNextIT» 

3 14 квітня 
Методика призначення і проведення зустрічі 

для презентації гіпотези рішення (бізнес 
продукту). 

14.30 – 
18.30 Ігор Пеер 

4 15 квітня 

Створення презентації рішення (бізнес 
продукту) заснованого на реальному списку 

проблем сегментів клієнтів. Практичне 
заняття по презентації гіпотези рішення 

(бізнес продукту). 

14.30 – 
18.30 Ігор Пеер 

5 21 квітня 

Постановка задач та розробка технічного 
завдання проекту.  Методи 

експериментальних випробувань і технічне 
оцінювання результатів проектування. 

16.00 – 
17.30 

Леонід Крупельницький 
кандидат технічних наук, доцент, 
завідувач НТЦ "Аналого-цифрові 

системи"  

6 28 квітня Використання сучасного інженірінгово 
інструментарію у стартап проектах 16.00-17.30 Дмитро Гаврілов 

кандидат технічних наук, доцент 
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http://elearn.vntu.edu.ua/
http://elearn.vntu.edu.ua/
https://www.linkedin.com/in/miroslav-botsula/
https://www.linkedin.com/in/miroslav-botsula/


Менеджмент Стартап Школи 
“Sikorsky Challenge”  
(м. Вінниця): 

Грабко Володимир Віталійович –  

 керівник організаційного комітету  

Стартап Школи, 

 д. т. н., професор, ректор ВНТУ. 
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Коваль Костянтин Олегович –  

керівник Стартап Школи, к. т. н., доцент,  

завідувач кафедри інтеграції навчання  

з виробництвом ВНТУ. 

http://startup.vntu.edu.ua/ 
kkoval@vntu.edu.ua 

097 722 47 58 
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