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г  . 1 Керівникам обласних,
Київського міського

г п територіальних відділень
Про проведення Всеукраїнського Малої академії наук України
конкурсу есе ім. Сергія Кемського 
до Дня Гідності та Свободи

Відповідно до пункту 28 Плану всеукраїнських і міжнародних 
організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2022 рік (за 
основними напрямами позашкільної освіти), затвердженого наказом 
Міністерства освіти і науки України від 15 Л 2.2021 № 1379 Національний центр 
«Мала академія наук» у вересні-листогіаді цього року проведе Всеукраїнський 
конкурс есе ім. Сергія Кемського до Дня Гідності та Свободи (далі -  Конкурс).

Конкурс проводиться для вшанування пам’яті журналіста, політолога, Героя 
Небесної Сотні Сергія Кемського та з метою формування й розвитку умінь і 
навичок літературної діяльності учнів, підтримки талановитої молоді та творчої 
праці педагогів.

До участі запрошуються учні 8-11 класів закладів загальної середньої 
освіти, вихованці закладів позашкільної освіти.

Умови участі у Конкурсі, вимоги до творчих робіт і критерії оцінювання 
викладені в Умовах проведення Всеукраїнського конкурсу есе ім. Сергія 
Кемського до Дня Гідності та Свободи, що додаються.

Для участі у Конкурсі необхідно до 01 жовтня 2022 року (реченець -  23.59 
01 жовтня 2022 року):

зареєструватися за покликанням https://forms.gle/h9BKTomEUM8WsHYX6 
написати та надіслати у період з 18 по 31 жовтня (реченець -  23.59 31 жовтня 

2022 року) на електронну адресу ukrlingvo@man.gov.ua прозове есе на тему 
«Життя і смерть -  мабуть, ми найгостріше сьогодні відчуваємо, що це таке. То 
Ье ог шД Ю Ье -  це для нас слова-рани. Я вірю, що з цього пекельного досвіду 
народиться щось потужне, нова етика, потужний український голос про добро і 
зло» Володимир Срмоленко.

https://forms.gle/h9BKTomEUM8WsHYX6
mailto:ukrlingvo@man.gov.ua


2

Есе має бути власним інтелектуальним продуктом учня, написаним за 
принципом доброчесності. Будь-які цитування та запозичення без зазначення 
автора будуть сприйняті як плагіат і такі роботи не розглядатимуться.

Просимо кандидатів у темі листа та назві файлу з есе зазначити своє 
прізвище та ім’я (наприклад, Тормахова Надія есе.бос).

Результати проведення Конкурсу будуть розміщені на сайті Національного 
центру «Мала академія наук України» після 21 листопада 2022 року.

Додаткова інформація за електронною адресою ukrlingvo@man.gov.ua та за 
телефоном: +38 097 545 14 84, Анна ЧУМАК (у робочий час з 09.00 до 18.00, 
крім вихідних).

Додаток: на 6 арк. в 1 прим.

Заступник директора 
з фінансово-економічних питань Алла НЕСТЕРЧУК

Анна Чумак, 097 545 14 84

mailto:ukrlingvo@man.gov.ua


Додаток
до листа НЦ «МАНУ»
від/ У ^ , у у  №  /2 // . /  'З /б

Умови проведення
Всеукраїнського конкурсу есе ім. Сергія Кемського 

до Дня Гідності та Свободи

І. Загальні положення

1. Ці Умови визначають порядок організації та проведення Всеукраїнського 
конкурсу есе ім. Сергія Кемського до Дня Гідності та Свободи (далі -  Конкурс).

2. Конкурс проводиться для вшанування пам’яті журналіста, політолога, 
Героя Небесної Сотні Сергія Кемського з метою формування та розвитку умінь і 
навичок літературної діяльності учнів, підтримки талановитої молоді та творчої 
праці педагогів.

3. Основними завданнями Конкурсу є:
виявлення та підтримка обдарованої учнівської молоді;
патріотичне виховання майбутньої наукової генерації;
залучення школярів до поглибленого розуміння суспільних перетворень в 

Україні;
залучення молоді до пізнавальної та літературної діяльності в гуртках і 

секціях наукових відділень Малої академії наук України (далі -  МАНУ);
стимулювання творчого мислення та самовдосконалення молоді.

4. Конкурс проводиться на добровільних засадах і є відкритим для учнів 
закладів загальної середньої та позашкільної освіти.

5. Організаційно-методичне забезпечення проведення Конкурсу здійснює 
Національний центр «Мала академія наук України» (далі -  НЦ «МАНУ»).

6. Інформація про проведення Конкурсу розміщується на сайті 
НЦ «МАНУ».

7. Під час проведення Конкурсу обробка персональних даних учасників 
здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних 
даних».

II. Порядок і терміни проведення Конкурсу
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Продовження додатка

1. Конкурс проходить дистанційно в 3 етапи:
I етап -  інформування учасників -  до ЗО вересня щороку;
II етап -  відбірковий -  жовтень -  листопад щороку;
III етап -  оголошення переможців -  листопад -  грудень щороку.

2. Конкурсні роботи подаються у формі есе на суспільно-політичну 
тематику, запропоновану організаційним комітетом. Тема есе щороку 
затверджується наказом НЦ «МАНУ», надсилається в інформаційному листі та 
розміщується на офіційному веб сайті НЦ «МАНУ».

3. Для участі у І етапі Конкурсу необхідно до 01 жовтня поточного року 
зареєструватися та в період, зазначений в інформаційному листі НЦ «МАНУ», 
надіслати конкурсну роботу (електронний варіант) на адресу: 
ukrlingvo@man.gov.ua (з позначкою «Конкурс есе прізвище учасника»).

4. Експертна комісія Конкурсу розглядає подані учасниками творчі роботи, 
визначає переможців, учасників та дискваліфікованих.

5. Результати проведення Конкурсу оприлюднюються на сайті 
НЦ «МАНУ».

III. Організаційний комітет та експертна комісія Конкурсу

1. Для організації та проведення Конкурсу створюється організаційний 
комітет, до складу якого можуть входити представники Міністерства освіти і 
науки України та Національної спілки письменників України, члени 
громадських організацій, педагогічні працівники вищих закладів освіти, 
наукових установ, працівники НЦ «МАНУ».

2. Персональний склад організаційного комітету Конкурсу затверджується 
наказом НЦ «МАНУ».

3. Очолює організаційний комітет Конкурсу голова.
Голова організаційного комітету:
визначає і розподіляє повноваження членів організаційного комітету;
керує роботою з організації та проведення Конкурсу.

4. Члени організаційного комітету Конкурсу:
здійснюють організаційну роботу щодо проведення Конкурсу;
забезпечують порядок проведення Конкурсу.

5. Секретар організаційного комітету Конкурсу:

mailto:ukrlingvo@man.gov.ua
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оформляє документи щодо проведення та підведення підсумків Конкурсу;
сприяє висвітленню результатів Конкурсу в засобах масової інформації.

6. Експертна комісія Конкурсу формується з метою забезпечення 
об’єктивності оцінювання творчих робіт учасників і визначення переможців 
Конкурсу.

До складу експертної комісії Конкурсу входять: голова комісії, члени комісії 
та секретар.

До складу експертної комісії можуть входити працівники НЦ «МАНУ», 
представники Національної спілки письменників України, педагогічні та 
науково-педагогічні працівники закладів освіти, наукових установ, громадських 
організацій та благодійних фондів (за згодою).

До складу експертної комісії не можуть входити особи, що є близькими 
особами учасників.

7. Персональний склад експертної комісії Конкурсу затверджується наказом 
НЦ «МАНУ».

8. Експертну комісію Конкурсу очолює голова, який організовує роботу 
членів комісії, проводить засідання комісії, бере участь у визначенні переможців 
Конкурсу, підписує оціночні протоколи Конкурсу.

9. Члени експертної комісії Конкурсу:
забезпечують об’єктивність оцінювання конкурсних робіт учасників під час 

проведення Конкурсу;
заповнюють оціночні протоколи Конкурсу;
визначають переможців Конкурсу.

10. Секретар експертної комісії Конкурсу забезпечує зберігання, 
систематизацію, оформлення документів і матеріалів Конкурсу.

IV. Учасники Конкурсу

1. У Конкурсі беруть участь учні 8-11 класів закладів загальної середньої 
освіти та закладів позашкільної освіти (далі -  учасники).

2. Кожний учасник має право представити на Конкурс лише одну творчу 
роботу на визначену організаційним комітетом тематику.

3. До участі в Конкурсі допускаються творчі роботи учасників, виконані 
індивідуально.

Продовження додатка

V. Вимоги до конкурсних робіт, критерії їх оцінювання
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Продовження додатка

1. Конкурсною роботою є есе -  невеликий за обсягом і самостійний за 
змістом прозовий твір із чітко вираженою авторською думкою, розгорнутий у 
формі розповіді з метою обґрунтування і демонстрації власної точки зору на 
певне явище чи предмет.

2. Робота має бути надрукована шрифтом Times New Roman текстового 
редактора Microsoft Word 14 кеглем з міжрядковим інтервалом 1,5. Поля: ліве, 
верхнє і нижнє -  не менше 20 мм, праве -  не менше 10 мм. Обсяг конкурсної 
роботи: (3-6 друкованих сторінок формату А4 (без урахування титульної 
сторінки). Роботи, надіслані на конкурс, обсягом менше трьох повних сторінок 
до розгляду не приймаються.

3. Робота виконується державною мовою з урахуванням вимог сучасного 
українського правопису.

4. Робота передбачає наявність титульної сторінки, на якій наводяться такі 
дані: прізвище, ім’я автора; клас та назва закладу освіти; населений пункт; 
прізвище, ім’я, по батькові, посада (за наявності -  науковий ступінь, вчене 
звання) наукового/педагогічного керівника.

5. Вимоги до цитування та порядок оформлення списку джерел. Список 
використаних джерел (якщо такий наявний) оформлюється в алфавітному 
порядку та розміщується в кінці роботи. Кожне джерело, процитоване в роботі, 
має бути зазначене у списку використаних джерел. Відповідно кожне 
покликання у списку використаних джерел має бути згаданим у тексті 
конкурсної роботи. Учасник, якщо вважає доцільним, може використовувати у 
конкурсній роботі думки, ідеї, цитати інших авторів. Таке використання 
передбачає належне посилання на авторів.

Цитатою є точний, дослівний уривок будь-якого оприлюдненого тексту 
(книга, стаття, блог, твіт тощо). Афоризми не є цитатами і не рекомендуються до 
вживання в роботі.

Не рекомендується зловживати цитатами, зокрема використовувати цитати 
частіше, ніж 1 раз на 1 сторінку, підмінювати власні аргументи цитатою чи 
посиланням на інший авторитет, використовувати цитату у якості висновку.

6. Конкурсна робота має бути власним інтелектуальним продуктом учня, 
виконана за принципом академічної доброчесності. Будь-які цитування та 
запозичення без зазначення автора будуть сприйняті як плагіат і такі роботи не 
розглядатимуться, будуть зняті з конкурсу, а учасники дискваліфіковані.

7. У разі встановлення експертною комісією факту академічного плагіату в 
конкурсній роботі, учаснику направляється електронний лист про
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дискваліфікацію.

8. Конкурсна робота оцінюється за такими критеріями:
грамотність -  0-5 балів;
оригінальність (наявність неповторного бачення) -  0-12 балів;
цілісність, зрілість думки (вміння чітко і ясно висловлювати думку) -  0- 

8 балів;
ерудиція -  0-5 балів;
самостійність - 0-12 балів;
логічність (продумана, структурно виважена думка/позиція) -  0-8 балів.
Максимальна сума балів, яку може набрати учасник за творчу роботу, -  

50 балів.

9. Роботи, які не відповідають тематиці Конкурсу або оформлені з 
порушенням цих вимог, а також подані після встановленого організаційним 
комітетом строку, до участі в Конкурсі не допускаються.

10. Подані на Конкурс роботи не рецензуються та не повертаються, 
водночас відповідь-роз'яснення на запит учасника надається у термін, 
встановлений у законному порядку, тобто протягом п’яти робочих днів.

11. Апеляція до організаційного комітету та експертної комісії щодо 
перегляду результатів оцінювання не передбачена.

VI. Визначення та нагородження переможців Конкурсу

1. Переможці Конкурсу визначаються членами експертної комісії за 
кількістю набраних балів.

2. Переможцями Конкурсу є учасники, які набрали понад 40 балів від 
максимальної кількості балів.

3. Переможці та учасники Конкурсу нагороджуються дипломами 
НЦ «МАНУ».

4. Наукові / педагогічні керівники, які підготували переможців Конкурсу, 
нагороджуються подякою НЦ «МАНУ».

5. Дипломи переможцям, учасникам Конкурсу та подяки керівникам 
надсилаються в електронному вигляді на адреси поштових скриньок, зазначених 
при реєстрації.

6. Результати проведення Конкурсу затверджуються наказом НЦ «МАНУ».

Продовження додатка



6

Продовження додатка

7. Кращі роботи, які набрали 45-50 балів, видаються окремою збіркою за 
підтримки НЦ «МАНУ». За поданням членів експертної комісії в структуру 
збірки можуть додаватися окремі номінації, куди входять роботи, рекомендовані 
комісією, незважаючи на кількість набраних балів. Збірка в електронному 
форматі буде розміщена на сайті НЦ «МАНУ».

VII. Фінансові умови Конкурсу

1. Витрати на організацію та проведення Конкурсу здійснюються за рахунок 
коштів, не заборонених чинним законодавством України.


