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Студентка 4 курсу кафедри програмного забезпечення Алла Штокал (гр.1ПІ-15б) та
випускниця кафедри ПЗ Марія Польова були учасниками Міжнародної конференції
«Perspektywy Women in Tech Summit», яка проходила у Варшаві (Республіка Польша).

Конференція зібрала разом понад 1000 перспективних студенток, аспіранток та молодих
вчених-жінок у сфері ІТ і стала першим таким заходом в Центральній і Східній Європі та
Центральній Азії (CEE & CA).

Учасниці з України

Всього було 102 учасниці з України, серед яких дві з ВНТУ – це ті дівчата, яким вдалося
отримати грант від освітнього Фонду Perspektywy та партнерів. Грант покрив усі
витрати, що стосуються участі у конференції і подорожі до місця проведення.
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Впродовж трьох днів були проведені воркшопи, зустрічі, презентації від таких відомих
міжнародних компаній, як: Google, ABB, Facebook, Ericsson, McKinsey&Company, Tomtom,
citi, Intel, 3M, Dell, Samsung та інших.

Алла Штокал розповідає: «У перший день я відвідала захід від Procter & Gamble, де
почула надихаючі історії успіху жінок в ІТ, відвідала презентацію компанії, дізналася про
можливості стажування та працевлаштування, а після завершеня кожен учасник отримав
подарунки від компанії. Згодом я потрапила на networkingevent від Facebook, де мала
змогу поспілкуватися з працівниками компанії, а також з іншими учасниками Саміту.

Алла Штокал у офісі Facebook

Мені було цікаво взяти участь у дискусійних панелях Саміту, де обговорювались
актуальні питання сьогодення в галузях техніки і ІТ, майбутнього технологій і його
соціальних наслідків, а також про внесок жінок у цю життєво важливу галузь, про
можливість успішної побудови своєї кар’єри тощо.

Також паралельно з Самітом проводився Ярмарок кар’єри за участі провідних
технологічних компаній, де особливий акцент робився на підтримці жінок.
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Вечір після такого насиченого другого дня Саміту ми провели у Центрі науки
«Коперник», де змогли поспілкуватися з представниками компаній та іншими учасницями
вже у неформальній обстановці, а також, відвідати планетарій та досліджувати цікаві
експонати, представлені в Центрі науки.

Я б хотіла відзначити високий рівень організації та професіоналізм у проведенні заходу,
що дозволило зібрати широке та представницьке коло експертів і так успішно провести
всі зустрічі. Я вважаю, що Саміт є надзвичайно корисною платформою для знайомства з
успішними жінками всього світу та обговорення ключових глобальних проблем жінок у
науці та галузях техніки.

Загалом, поїздка подарувала мені хороший досвід та неабиякий заряд мотивації і
натхнення працювати далі».
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