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Про програму 
EducationUA – соціальний проект, який дає 

можливість молодим людям проявити себе і 

поборотися на конкурсній основі за 

фінансування навчання. Умови конкурсу 

передбачають визначення трьох переможців: 

перше місце – сертифікат на суму 20 тисяч 

гривень, друге та третє місця – відповідні 

грамоти та заохочувальні призи.  

Організаторами та спонсорами проекту 

виступили компанії SMMdriver, AutoFrom, Karno Energy і LadySpace. 

Головна мета даної соціальної програми – 

продемонструвати студентам на 

конкретному прикладі, що при бажанні вони 

можуть почати забезпечувати себе 

фінансово ще до моменту отримання диплому 

ВНЗ.  

Етапи проведення конкурсу: 

1. Написання аналітичної статті і її 

відправка на електронну адресу 

smmdriver.educationua@ukr.net.  

2. Заповнення реєстраційної заявки на 

сайті організаторів до 8 березня 2020 року. 

3. Проведення аналізу і оцінки усіх робіт з 9 

по 11 березня 2020 року. 

4. 15 березня 2020 року у місті Київ відбудеться 

контрольна презентація та захист робіт. 

5. Визначення трьох переможців і 

оголошення результатів конкурсу.  

Хто може приймати участь?  
Студенти, які бажають прийняти участь у 

конкурсі EducationUA, повинні відповідати 

наступним вимогам: 

● Бути громадянами України 

● Навчатися у будь-якому українському 

ВУЗі (факультет і спеціальність значення 

не мають) 
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● Перебувати на контрактній/бюджетній 

основі 

Також заявки на участь у проекті можуть 

подавати учні 11-х класів загальноосвітніх 

шкіл та ліцеїв. 

УВАГА: участь у конкурсі є повністю 

безкоштовною і не передбачає ніяких 

додаткових платежів.  

Тема роботи 
Перед учасниками конкурсу поставлена 

задача – написати аналітичну статтю об’ємом 

від 2000 до 3000 символів на тему:  

«Соціальні мережі для бізнесу – яку платформу 

обрати?».  

 

Важливою є унікальність тексту, так як в 

процесі перевірки буде застосовуватися 

сервіс антиплагіат. Статтю необхідно 

оформити у вигляді документу Word чи Google Docs.  

Терміни  
Прийом конкурсних робіт триватиме до 8 

березня 2020 року. В період з 9 по 11 березня 

члени журі проведуть аналіз та оцінку робіт 

кандидатів. 15 березня 2020 року усі учасники 

проекту будуть запрошені до міста Київ для 

контрольної презентації та захисту статей, 

за результатами яких і буде визначено 3-х 

переможців.  

Подати заявку на участь у конкурсі можна 

прямо зараз на сайтах грантодавців: 

 

https://autofrom.com.ua/education-ua/ 

https://karnoenergy.com.ua/educationua/ 

https://ladyspace.com.ua/education-ua 

https://smmdriver.com/education-ua/ 
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