
 

ГО «Євроклуб» 
оголошує конкурс до Дня Європи 

на краще есе на тему «Україна – серце Європи» 

для учнів 7-11 класів освітніх закладів середньої освіти 
 

Загальні умови конкурсу есе (далі Конкурс) 

 
 Робота повинна відповідати жанру есе. Есе являє собою творчий міні-твір, в якому 
учасник/ця викладає своє бачення запропонованої теми, намагаючись обґрунтувати його, 

спираючись на існуючі тенденції соціального розвитку, а також звертаючись до фактів, 
почерпнутих з соціального або особистого досвіду. 
 Есе подається як авторський продукт, який не містить в собі ні повністю, ні частково 

елементів плагіату. 
 Учасниками Конкурсу є учні 7-11 класів державних і приватних освітніх закладів 

середньої освіти. 

 Участь в Конкурсі безкоштовна і добровільна. 
 Мова Конкурсу – українська. 
 

Терміни проведення Конкурсу 
 10.03.2020 – 25.04.2020 - прийом робіт. 

 26.04.2020 – 10.05.2020 - оцінювання робіт та визначення переможців 
 11.05.2020 – оголошення результатів Конкурсу 

 
Завдання Конкурсу есе: 

 сприяння розвитку активної громадянської позиції учнів, спрямованої на збереження 

цінностей і традицій держави; 
 виявлення та заохочення учнів, які володіють глибокими знаннями з питань європейської 
інтеграції та місця України в цих процесах; 

 розвиток творчого потенціалу учнів. 
 

Вимоги до написання есе 

 Робота повинна бути представлена в електронному вигляді: файл у форматі Word. До 
роботи повинен бути прикладений файл, який містить такі відомості: прізвище, ім'я, по 
батькові (повністю); найменування навчального закладу, клас, контактний мобільний 

телефон; електронна адреса. 
 Цитування використаної літератури оформляється у вигляді виносок з усіма вихідними 
даними джерел (автор, назва роботи, місто видання, видавництво (періодичне видання), рік 

видання (номер випуску), сторінки). 
 Роботи, що не відповідають зазначеним вимогам, до участі в Конкурсі не допускаються. 
 Роботи надсилати на електрону адресу euroclub.zhytomyr @gmail.com до 25 квітня 

2020 року. Роботи, надіслані пізніше зазначеного терміну, розглядатися не будуть. 
 

Обсяг і структура 

Творча робота (соціологічне есе) може мати довільну структуру, форма викладу матеріалу 

не регламентується. Обсяг тексту 1500-2000 слів (орієнтовно 4-5 сторінок друкованого 

тексту, шрифт Times New Roman, розмір шрифта 14, інтервал 1,5, поля по 2 см з кожного 

боку).  

Критерії оцінювання 

 Відповідність твору тематичному напрямку Конкурсу; 
 Володіння теоретичним і фактичним матеріалом по темі; 
 Логічність авторського тексту; 

 Загальна гуманітарна ерудиція; 
 Навичка організації академічного тексту, зв'язність, системність, послідовність викладу, 
культура письма; 

 Грамотність. 
На етапі вибору переможців додається критерій «Загальне читацьке сприйняття тексту есе» 
- додатковий бал (на розсуд журі). 


