
ОГОЛОШЕННЯ! 

 

Команда BOOSTYLABS за підтримки BITONFEED оголошує про початок 

конкурсу для студентів громадян України. 

Мета конкурсу – підтримка українських студентів, які мають бажання 

навчатись та всебічно розвиватися. 

Для студента, який найкраще виконає умови конкурсу встановлено 

грошовий приз 20 тис. грн. 

Студент може обрати будь-яку тему, та повʼязати її зі своїм напрямом навчання. 

Деталі конкурсу опубліковані на сайті: https://boostylabs.com/blog/scholarship 

 

Терміни та порядок проведення конкурсу: 

- Старт конкурсу (11.10.2022); 

- Прийом конкурсних робіт (до 11.05.2023); 

- Оцінка робіт та визначення переможця (до 23.05.2023); 

- Оголошення про результати конкурсу на сторінці організатора (29.05.2023). 

Хто може приймати участь: 

- Студенти українських навчальних закладів; 

- Студенти денної та заочної форми навчання; 

- Громадяни України. 

Як прийняти участь: 

Написати статтю на одну з запропонованих тем (теми викладені нижче). 

Стаття повинна відповідати наступним параметрам: 

- стаття повинна бути унікальна, буде перевірка через спеціальні сервіси; 

- стаття повинна мати чітку і зрозумілу структуру; 

- кількість символів не менше 5000; 

- перевага статтям написаним на англійській мові. 

Готову статтю надіслати на пошту: scholarship@boostylabs.com. Обовʼязково 

вказати тему листа: “Конкурсна робота”. В листі вказується також повне імʼя 

конкурсанта, навчальний заклад. Документ конкурсної роботи, у форматі Microsoft 

Word, прикріплюється до даного листа. 

Термін подачі робіт не пізніше 11.05.2023. 

За організатором залишається право на використання статей на свій 

розсуд. 

Теми для написання статей: 

• Блокчейн у медицині, його застосування. 

• Перспектива блокчейну у світовій медицині. 

• Блокчейн та інтелектуальна власність. 

• Інформатизація аграрного сектору. 

• Чи буде користь від технологій блокчейну у світовій екології. 

• Контроль за криптовалютами у світовій практиці. 
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• Регулювання криптовалют у Європейському Союзі. 

• Криптовалюта: проблеми законодавчого регулювання та 

правозастосування. 

• Світове мистецтво та блокчейн технології. 

• Інвестиції: криптовалюта чи акції. 

• Метавсесвіт, реальність чи мрія. 

• Успіх та особливості Meme Coins. 

• Як розвиток DeFi впливає на традиційні гроші. 

 

 

Також, можна використати підтеми викладені нижче та розкрити їх у своїй 

роботі: 

Crypto Hedge Fund. 

Crypto Node. 

Crypto Or Stocks. 

Crypto What Is Yield Farming. 

Cryptocurrency Risks. 

Types of Cryptocurrency. 

What Are Decentralized Applications (Dapps). 

What Are NFT Games. 

What Are Parachains?. 

What Are Smart Contracts. 

What Is A Defi Wallet. 

What Is An IEO?. 

What Is Cold Wallet. 

What Is Crypto Lending. 

What Is Crypto Staking. 

What is DAO?. 

What Is Defi Crypto. 

What Is Liquidity Pool. 

What Is Meme Coins. 

What Is Metaverse. 

What Is Move To Earn?. 

What Is Nft?. 

What Is P2e Games. 

What Is Stablecoin. 

 

Додаткова інформація: Ілля Олійник, scholarship@boostylabs.com 

Довідки за телефонами: 0675854008, (0432) 55-60-96 – Ярослав Цицюра, 

завідувач НДЧ. 
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