
Візьміть участь у конкурсі на 15 000 грн. та випробуйте свій шанс! 
Сервісний центр iFix (https://ifix.ua/) пропонує студентам нашого ВНЗ усіх факультетів та форм 

навчання взяти участь у конкурсі Scholarship на здобуття освітнього гранту. Мета заходу — 

допомогти у самореалізації талановитої та здібної молоді. Мінімум вимог, прості та цікаві 

умови, а також чудовий шанс перевірити себе та просто отримати нові знання! 

Як стати учасником конкурсу? 
Від учасників конкурсу потрібна активна життєва позиція, високий рівень інтелекту та наявність 

таланту. Ми знаємо, що у наших студентів все це є я наявності. Тому поспішайте виконати 

наступне:  

● Ретельно вивчити всі умови проведення конкурсу, які докладно описані на сайті 

https://ifix.ua/scholarship/   

● Вибрати тему майбутньої роботи. 

● Написати роботу з обраної теми. Це може бути коротке есе, докладне дослідження або 

об'ємна доповідь. Головне, щоб робота була унікальною та всебічно розкривала тему. 

● Подати конкурсну роботу до суду комісії. 

Склад учасників комісії формує ініціатор конкурсу. До неї увійдуть стовідсотково гідні, 

ерудовані та компетентні у цій темі люди. 

Подати роботу на перевірку можна електронною поштою на адресу scholarship@ifix.ua  

Ви можете надати як текст, так і посилання на роботу, викладену у вільний доступ в інтернеті. 

Теми для конкурсної роботи 
Важлива умова конкурсу — тема праці має стосуватися сфери діяльності сервісного центру iFix. 

Наприклад, ви можете вибрати: 

●  відмінність між IPS та OLED дисплеєм; 

●  як збільшити термін служби акумулятора; 

●  найкорисніші функції iPhone; 

●  ТОП-10 неочевидних функцій iPhone; 

●  чому Apple не використовує USB-C для iPhone; 

●  чому iOS безпечніший за Android; 

●  як очистити пам'ять на iPhone. 

Зверніть увагу – важлива інформація! 

Є дві важливі умови, про які має пам'ятати кожен учасник: 

● Строки, коли можна подавати свої конкурсні роботи. Для цього передбачено період з 

22.11.2021 до 28.02.2022 року. Не пропустіть свій шанс і правильно розплануйте час, 

необхідний для виконання роботи – це вірний спосіб досягнення успіху. 

● Сума гранту та умови його виплати. Грант видається переможцю готівкою або 

перераховується на картку.  
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Перспективи переможців конкурсу 
Учасники конкурсу, які займуть призові місця, отримають одноразову грошову винагороду у 

розмірі 10000 гривень за перше місце, та 5000 гривень за друге місце. 

 Крім того, у всіх учасників конкурсу є можливість: 

●  випробувати свої здібності; 

●  отримати нові знання та гарний досвід на майбутнє; 

●  публічно озвучити свою думку та виявити ерудицію. 

Усі студенти мають рівні шанси стати переможцем конкурсу. Щоб їх підвищити, ретельно 

вивчіть обрану тему, виявіть свій талант під час написання роботи та зосередьтеся на своїх 

цілях. І тоді напевно на вас чекатиме успіх! 

 

З усіх питань звертайтесь за адресою електронної скриньки: scholarship@ifix.ua 

м. Київ, вул. Велика Васильківська, 66, офіс 225 
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