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Вих.лист № 446 від 10/8/2019 . Запрошення студентів Хмельницького 
кооперативного коледжу ХКТЕІ взяти участь у проекті "Scholarship в 
Україні" та виграти грант в розмірі 10 000 грн.

Кому: xktei@ukr.net

Добрий день!
Запрошуємо ваших студентів взяти участь в соціальному проекті Scholarship в Україні та виграти грант 10 000 грн на сплату 
одного року навчання в вашому закладі або навчальних курсів на вибір студента-переможця.
Це головний приз. Для студентів, які посядуть 2-е й 3-є місця - заохочувальні призи в розмірі 3000 грн та 1000грн.

Звертаємося до вас з офіційним листом на ім'я директора з проханням проінформувати ваших студентів та викладачів 
про старт нового конкурсу в межах цього проекту. Просимо розмістити інформацію для поширення на сторінках 
Хмельницького кооперативного коледжу ХКТЕІ у соціальній мережі та на сайті вашого 
закладу http://www.xktei.km.ua/koledzh/.

Завантажити офіційний лист можна за посиланням https://scholarship.in.ua/list-colleae/xktei1.pdf.

Основна мета проекту Scholarship в Україні для коледжів - це мотивування здібних українських студентів до вивчення різних 
сфер діяльності, як технічних, так і гуманітарних та економічних. Також показати, що поняття ’’престижності” професії полягає 
в якісному навчанні будь-якої спеціальності і відповідальній роботі та що здібності та знання можуть приносити прибуток вже 
зараз.

Ми вже провели 3 конкурси для українських закладів. З результатами проведення конкурсів та переможцями можна 
ознайомитися на сайті проекту https://www.scholarship.in.ua/uk/.

Студенту необхідно написати аналітичну статтю та надіслати її на поштову скриньку arant@scholarship.in.ua на оцінку журі.

Подати заявку на участь та ознайомитися з умовами конкурсу можна на сайті проекту грантонадавача https://www.kredit- 
ok.com/arant-colleoe/ .

Маємо надію, що викладачі Хмельницького кооперативного коледжу ХКТЕІ повірять в конкурс і в своїх студентів та 
допоможуть їм скористатися цією можливістю.

Будемо вдячні за співпрацю!

Якщо треба підготувати текст новини або графічний матеріал - ми підготуємо.

P.S.: Прохання дати офіційну відповідь на офіційний лист № 446 від 10/8/2019 .

З повагою,
Юлія Валуєва
менеджер проекту Scholarship в Україні 
+38 (0671 622-62-82

info@scholarshio.in.ua

Юлія Валуєва <grant@scholarship.in.ua> сьогодні, 13:59
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Про сприяння новому конкурсу в межах проекту “Scholarship в Україні”

Шановна Людмило Миколаївно!
В 2018 році ми розпочали соціальний проект “Scholarship в Україні”, в якому українські 

студенти можуть отримати гранти на сплату навчання у навчальних закладах України або сплату 
додаткових навчальних курсів.

З вересня розпочато новий конкурс для студентів коледжів, технікумів та ПТУ України в 
межах проекту “Scholarship в Україні”. Надається грант на сплату навчання 10 000 грн. Для студентів, 
які посядуть 2-і та 3-і місця заохочувальні грошові призи.

Просимо сприяти проведенню конкурсу, надавши інформаційну підтримку проекту 
“Scholarship в Україні”, а саме - поширити інформацію про конкурс на сайті Хмельницького 
кооперативного коледжу ХКТЕІ http://www.xktei.km.ua/koledzh/ та серед викладачів і студентів 
вашого закладу.

Мета проекту - підтримати талановиту молодь, яка здобуває освіту в Україні і прагне 
розвиватись на Батьківщині та залучитися до погіуляризаціїУ<робочих» професій серед української 
молоді.

Щоб отримати грант на навчання, необхідно написати конкурсну роботу та захистити її перед 
журі. Тема роботи:

“Залучення молоді до робочих спеціальностей як тренд на українському ринку праці. Які 
заходи слід вжити?

Ознайомитися з темами та умовами цього конкурсу можна на сторінці https://www.kredit- 
ok.com/grant-college/.

Участь у конкурсі безкоштовна.
Взяти участь можуть всі бажаючі студенти, не залежно від факультету, на якому студент 

навчається.

Вже було проведено три конкурси проекту “Scholarship в Україні”. Захист робіт проходив у 
м.Дніпро. Детальніше про результати конкурсу можна дізнатись на сайті 
https://scholarship.in.ua/uk/provedeni-konkursi/.

Заздалегідь вдячні за співпрацю!

З повагою, керівник
ТОВ «Сайбер Шарк»

Виконавець: Валуєва Юлія
+38 (067) 622-62-82
grant@scholarshiD.in.ua
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03 вересня 2019 року стартував II конкурс Scholarship в Україні для студентів 
коледжів, технікумів та ПТУ України. Грантонадавачем виступив Kredit-OK 
-  інформаційно-аналітичний сервіс, який надає інформацію щодо умов видачі 
кредитів в Україні.

В рамках цього конкурсу надавається грант переможцеві в розмірі 10 000 грн 
Основна мета проекту -  це мотивування здібних українських студентів до 

вивчення різних сфер діяльності, як технічних, так і гуманітарних і економічних. 
Також показати, що поняття ’’престижності” професії полягає в якісному навчанні 
будь-якої спеціальності і відповідальній роботі та що здібності та знання можуть 
приносити прибуток вже зараз.

Для участі в конкурсі студентам потрібно написати аналітичну статтю на 
запропоновану організаторами тему.

За умовами конкурсу участь могли взяти студенти:
• громадяни України;
• 1 -  4 курсу коледжу, технікуму або професійного училища України;
• денної та заочної форми навчання;
• учні на контрактній та бюджетній основі.

Конкурс буде проходити в такому порядку:
1. Обов’язкова реєстрація на участь в конкурсі.
2. Перевірка надісланих робіт журі. За підсумком перевірки будуть обрані три 

найкращі роботи. їх автори будуть запрошені на захист.
3. Захист робіт. Автори кращих робіт презентують і захистять їх перед журі. За 

результатами захисту буде визначено переможця. Учасники, які посіли 2-е і 
,3-є місце, отримають заохочувальні призи.

Коли буде проходити конкурс?
• Прийом робіт з 3 вересня по 20 листопада 2019 року.
• Оцінка робіт членами журі з 20 по 30 листопада 2019 року.
• Захист робіт та нагородження переможців 14 грудня 2019 року в м. Дніпро,

Номінації та тема конкурсної роботи

Тема була запропонована з метою підтримки робочих спеціальностей в Україні 
Загальна . .

ТЕМА: Залучення молоді до робочих спеціальностей як тренд на українському 
ринку праці. Які заходи слід вжити?

ОПИС: Для участі в конкурсі, студенту необхідно написати аналітичну, ніде не 
опубліковану раніше, роботу російською або українською мовою, обсягом 1000 -  
3000 слів на тему з оглядом критичної ситуації в країні щодо робочих 
спеціальностей з пропозицією її покращення.


