львівська міська рада

Виконавчий комітет
79006, Львів, пл. Ринок, 1 тел.: (032) 297 59 06, (032)

15, факс: (032) 297 57 47

д€. оS. юf 8 ____№ й?о__f=_

Ректору Львівського націо
університету ім. Івана Фран

п. В, Мельнику

вул. Університетська, 1,

м. Львів, 79000
геktог@Іпu.еdu.uа

Шановний Володимире Петровичу!
від імені львівської міської ради дозвольте висловити Вам сво-ю шану іпова.гу
та звернутись в наступній справі.
25-26 травня 2018 р. у м. Львові проходитиме форум «Інноваційна весна
2018», який об'єднає науковців та юних винахідників івідкриє світ науки та

::::::їРнСиТ:ВfоFF:аїКі:ЇБтОоьГрОу:і;оВ+п:Ї::Ч:аg::;gВі:::ИLЇ:О:б:Їт:Ї:явНоЬіСТарРоТзарПоі:kидетаКРпераоТ:кВтН/
потенційним спонсорам та отримати підтримку; мотивуючі презентації та лекції;
науково-технологічна виставка, де будуть представлені цікаві винаходи та інноваційні
розробки. Також на території форуму діятиме дитяча зона та зона SТЕАМ-активності.
Відтак, звертаюсь до Вас з проханням поширити інформацію про проведення
форуму «Інноваційна весна 2018» серед студентів Вашого університету з метою
залучення їх до відвідування поді.і.. А також дозвольте запросити Вас взяти участь у
заході.

детальну програму форуму «|нноваційна весна 2018» додаємо у додатку.
За детальною інформацією_Ви можете звернутись до контактної особи -|рини
Бухній (097 825 22 09).

Сподіваємось на подальшу співпрацю!

З повагою,
g. тз _

заступник міського голови
з питань розвитку

А. Москаленко

Програма
інноваційна весна 2018

П'ятниця 25 травня
12.00 -офіційне відкриття форуму
1Зяфо -14.30 год.

Підписання тристороннього Меморандуму між Львівської міською радою, Київстаром
та Visa - прес-захід. Презентація Visa Sсап&Рау від Київстар та Vіsа. Робота

активної демо-зони -доступ протягом усього заходу, консультації промФ-менеджера
(програма допрацьовується)
12.00 -20,00 год.

Науково-т€хmлогічна виставка на території
Tech stаПUр sсhєюІ {вул. Колесси, 2)

t`

12.00 -20.00 год.
VR-реальність в 203 ауд. Tech StаПUр SchQQI (вул. Колесси, 2}
14.00 -15.00 год*

круглий стіл з університетами та підприємцями
14.00-~`±15.mгод.

Майстер-клас від МаkегSрасеLvіv «Створення гри про сортування сміття за

допомогою Тупkег»
15.00 -17*О8 год.
pitching stапuр-ів

(Тесh StаПUр Sсhоо|, вул. Колесси, 2)
16.00 -17.00 год.

Майстер-клас від Павла Єсипа WANHAO uКRАІNЕ

"3D друк - каталізатQр для Фєві" і бізнесу"

17.30 -19.30 год.

NovaTaIking (мотивуючі виступи)

досвідчені та успішні
17.30 -17.45 год. -Назар БілоуС, виконавчий директор/співзасновник LаМеtгіс
\_

17L45 -18.00 год* -Вардке$ Арзуманян, власник мережі ресторанів «Рестарон»
засновічик відомих ресторанів «Тарон», «Кентавр», «Мон Піус»f «Шампанерія»
«лібрарія»'
р- її _\

18.00 -18.15 год. -Наталія Табачин, керівник проекту мобільних рЬзвивальних ігор
для дітей NгаVо Кіds

18.15 -18.30 год. -Віталій Кирилів, співзасновник дизайн-бюро «Хочу раю»
18.30 -18.45 год. -Ігор Маркевич,ґлартнер юридичноЇ фірми «Аmіgо Рагtпегsr> Еід
відділення Асоціаці.і. правників України у Львівській області

18г45 -19.00 год, -Янjка Мерило, радник міського -голови Львова
19.00 -19.15 год. -Ярослава Яковлєва, культуролог, STEAM викладач, продюсер
LViV Міпі Маkег Fаіге

Субота 26 травня
10.00 -20.00 год.
Науково-технологічна виставка на території
\Тесh Stагtuр Sсhоо| (вул. Колесси, 2)
1О.00 -15:00 год.

Конкурс-виставка проектів МАН
/

10.30 - 11.30 год.

Ранкова кава з Олегом Березюком
11.30 -12.30 год.

Михайло Комарницький
директор видавництва «Літопис»
«Навіщо читати науково-популярну літературу?»
1З.00 -15.00 год.
pitching stапuр-ів

(Тесh StаПUр Sсhоо| вул. Колесси, 2)
1З.00 -14.00 год,
Майстф-кл-ас Андрія Табачина «Як 3d друк, Vг/аг, іоt, .робототехніка, інтера]€щдв]±і_ _-.___

панелі та персональні планшети змінюють освіту вже сьогодні»
14.00 -15.ОО год.
Майстер-клас Анни Величко для вчителів з Міпесгаft: Education Еdі[іоп: використання
у шкQлах в різних країнах світу

15.00 -16.00 год.

Майстер-клас Павла Шеремети «Блакитно-океанний прорив»
15.00 -20.00 год.
VR-реальність в 203 ауд. Tech Stагtuр Sсhоо| {вул. Колесси, 2)
16.00 -18.00 год.

NovaTaIking (мотивуючі виступи)

Юні винахідники
16.00 -16.15 год. -Софія Петришин,17 років, програмістка, розробниця пристрою
для передачі цифрової інформації незрячим, переможниця іпtеІ ISEF Україна та
фіналістка іСYS-2018, призер Всеукраїнсько.го конкурсу -захисту наукових робіт

МАН, учасниця Genius О|уmріаd 2018, кандидат МАН, танцюристка hір-hор рго,
пластун ка

гФ.

16.15 -16.30 год. -Соломія Леньо,16 років, учениця 11 класу ЛНВК "Школа І
ступеня -гімназія", кандидат МАН України, розробниця Нейромережевої системи для

виявлення та дослідження патологій серцево-судинної системи
16.30 - 16.45 год. - Анастасія Венчковська, 16 років, учениця Львівського

технологічного ліцею (НВК "ШКТ-ЛТЛ" повна назва), "Маловитратний спосіб зрошення
прибережних пустель", а якщо простіше, то "дQщ в пустелях"
16.45 -17.00 год. -Ірина Ховряк,18 роківі Хаверфорд Колледж, Пенсильванія,
«Блаґодійна організація МаkеLаЬs і чому варто робити те, що приносить користь»

17.00 -17.15 год. -дмитро Лопушанський,15 років, Львів, школа № 8, FгопtЕпd-т
ВасkЕпd-розробник. Займається такими проектами: соцмережею ТаgЬе та чат-ботом
Nеwsкіt

17.15 -18.00 год. -панельна дискусія з юними винахідниками
19.00 -20.00 год.
Лекція від lгора Колесника на тему «Ненайгірше майбутнє у науковій фантастиці» \
20.00 -21.00 год.

Воркшоп зі створення візуальних образів на тему «Мистецтво у майбутньому» та
перегляд фільму з науково.і. фантастики.

