
Грант на навчання 30000 грн. від GymTraining-Scholarship 
Команда GymTraining запрошує студентів взяти участь у конкурсі щодо пропаганди 
здорового способу життя та просування ідей фізичної культури. Переможці конкурсу 
отримають грант на навчання у своєму закладі. 
Хто може взяти участь 
В програмі може взяти участь будь-який студент закладу вищої освіти (ЗВО) України, який 
навчається на контрактній основі. Чому саме контракт? Тому що гроші, отримані 
переможцем, буде перераховано на розрахунковий рахунок ЗВО для повної чи часткової 
оплати вартості навчання переможцям. 
Що потрібно зробити 
Учасникам потрібно написати цікаву статтю або відзняти відеоролик на тему: 
«Порівняльний аналіз стану фізичного виховання у вітчизняних ЗВО та інших 
країнах світу» за одним з напрямів: 

• матеріально-технічне забезпечення; 
• нормативно-правове регулювання (прогалини); 
• участь держави у розвитку спорту та фізичної культури у ЗВО; 
• участь громадських організацій у розвитку спорту та фізичної культури у ЗВО; 
• шляхи вдосконалення ... 

або за будь-яким іншим напрямком. Основна ідея – проаналізувати стан фізичної культури 
та спорту українських ЗВО порівняно із закордонними. Надати рекомендації, щодо 
вдосконалення та розвитку фізичної культури та спорту у ЗВО. 
Вимоги до матеріалів 
Всі матеріали повинні бути актуальними, з конкретними прикладами та порівняннями. 
Роботи мають бути стислими та містити тільки важливу інформацію. Кожен матеріал буде 
перевірятися на унікальність та актуальність. 
Мінімальний розмір статті – 5000 символів без пробілів. Мінімальна тривалість відео – 5 
хв. Можна більше, головне – повноцінно розкрити обрану тему. Мова матеріалів може бути 
українською або російською. 
Де публікувати матеріали 
Готову статтю можна опублікувати на сайті ЗВО, в особистому блозі або на власній сторінці 
в соцмережі. Відео можна розмістити на власному каналі в YouTube або на власній сторінці 
у Facebook. Якщо відсутня можливість розмістити статтю будь-де, можна надіслати роботу 
на електронну пошту scholarship@gym-training.com. 
В матеріалі обов’язково повинна бути позначка:  
Матеріал подано за проектом GymTraining-Scholarship 
з обов'язковим посилання на програму — https://gym-training.com/ru/scholarship-ua. 
Терміни та результати 
Роботи приймаються до 15 травня 2020 року. Оголошення результатів відбудеться 30 
травня 2020 року. 

mailto:scholarship@gym-training.com
https://gym-training.com/ru-ua/scholarship-ua

