
 

Увага! Увага! Увага! 

Краш-тести стартап проектів  

в ТНТУ ім. І. Пулюя 
(27-29 квітня 2015 року) 

 

 

За сприяння міжнародного проекту TEMPUS «Inter-university Startup 

center for students’ innovations development promotion» у нас в 

університеті відкрито Стартап центр який дасть можливість розвинути та 

реалізувати нашим студентам навики в проектуванні та розвитку 

власного бізнесу. 
  

 

 

 

У Вас з’явився шанс 

привернути увагу до своїх 

ідей, заявити про себе!!!  

 

Приходь на краш-тести стартап 

проектів в ТНТУ ім. І. Пулюя! 
 

Не гальмуй! В Стартап центрі ТНТУ 

стартуй! 
 

 

Програма і регламент заходу: 

 

27 квітня 2015 року (понеділок):  

Місце проведення: TНТУ, вул. Руська, 56, кор. 2, ауд.. 58 (Читальний зал ТНТУ) 

9.40-10.00 Зустріч в ТНТУ робочої групи та реєстрація учасників  

10.00-10.30 Презентація робочої програми (декан ФБВ Дудкін П. Д.) 

10.30-11.10 Краш-тестування стартап проектів (презентація, дискусія, рекомендації експертів). 

Секція №1. «Start up проекти (ІТ, технічна, економічна та ін. галузі)»; 

11.10-11.30 Кава-брейк 

11.30-12.40 Краш-тестування стартап проектів (презентація, дискусія, рекомендації експертів). 

Секція №1. «Start up проекти (ІТ, технічна, економічна та ін. галузі)»; 

13.00-14.10  Обід 

14.30-15.30 Краш-тестування стартап проектів (презентація, дискусія, рекомендації експертів). 

Секція №1. «Start up проекти (ІТ, технічна, економічна та ін. галузі)»; 

15.30-15.45 Кава-брейк 

15.50-16.30 Краш-тестування стартап проектів (презентація, дискусія, рекомендації експертів). 



Секція №1. «Start up проекти (ІТ, технічна, економічна та ін. галузі)»; 

16.30-17.30 Підведення підсумків, виступи експертів та церемонія нагородження. 
 

 

28 квітня 2015 року (вівторок): 
Місце проведення: TНТУ, вул. Микулинецька, 46, корпус 7, ауд. 220. 

9.40-10.00 Зустріч в ТНТУ робочої групи та реєстрація учасників  

10.00-11.20 Церемонія відкриття Інноваційної лабораторії Стартап центру. Зустріч з студентами 

та зацікавленими особами, презентація Стартп Центру ТНТУ. 

11.20-11.40 Кава-брейк 

11.30-12.40 Краш-тестування стартап проектів (презентація, дискусія, рекомендації експертів). 

Секція №2. «Start up проекти (соціальні проекти)»; 

13.00-14.20  Обід 

14.30-16.00 Дисемінаційний захід, краш-тест соціального стартап проекту «Логістичний центр 

«АТО». 

16.20-17.00 Підведення підсумків, виступи експертів та церемонія нагородження. 
 

 

29 квітня 2015 року (середа): 
Місце проведення: TНТУ, вул. Руська, 56, кор. 2, ауд. 58 (Читальний зал ТНТУ) 

9.40-10.00 Зустріч в ТНТУ робочої групи та реєстрація учасників. 

10.00-11.30 Практичний кейс для студентів економічних та ІТ спеціальностей та усіх 

зацікавлених. 

Презентація на тему: «Управління IT проектами по методології Agile». 

Спікер Олег Галущак, PMP, керівник проектів в компанії ELEKS. 

11.20-11.40 Кава-брейк 

 Підведення підсумків роботи. 
 

Експерти заходу: 

1. Пекка Пєтіла, Технологічний університет Тампере, Фінляндія 

2. Євгенія Скрипник, Університет Монпельє, Франція 

3. Світлана Гєнова, Інноваційний Центр Комратського державного університету (м. Комрат, 

Гагаузія, Молдова) 

4. Людмила Стіхі, директор Стартап центра Молдовської економічної академії, біsнес 

консультант, викладач кафедри Менеджменту, доктор екон. наук (Молдова) 

5. Ірина Дорогая, біsнес консультант стартап центру Молдовської економічної академії 

(ASEM), викладач кафедри Менеджменту, доктор екон. наук (Молдова) 

6. Олена Плоха, Старт-ап Центр "First Capital", ХНЕУ (м. Харків, Україна) 

7. Оксана Борисенко, президент Асоціацій IT компаній "Digital Ukraine", (м. Київ, Україна) 

8. Химич Григорій Петрович - директор наукового парку «Інноваційно - інвестиційний 

кластер Тернопілля» (за згодою) 

9. Сороколіт Віталій Іванович, підприємець, Голова громадської спілки  «Рада бізнесу 

Тернопілля» (за згодою); 

10. Олег Череватий, виконавчий директор MagneticOne, м. Тернопіль (за згодою) 

11. Представник міської ради, відділ «Управління у справах сім’ї, молодіжної політики і 

спорту» (за згодою); 

 

Вхід вільний. 
 


