
З А Т В Е Р Д Ж Е Н О 
Наказ Національного центру 
«Мала академія наук України» 
від 17.02.2016 № 06 
 
 

Положення про проведення 
Всеукраїнського конкурсу есе,  

присвяченого 160-річчю від дня народження Івана Франка  
 

І. Загальні правила 
1.1. Це Положення визначає порядок організації та проведення 

Всеукраїнського конкурсу есе, присвяченого 160-річчю від дня народження Івана 
Франка (далі - Конкурс). 

1.2. Конкурс проводиться з метою вшанування та популяризації творчої 
спадщини письменника, формування умінь і навичок літературної діяльності учнів, 
підтримки талановитої молоді та творчої праці педагогів. 

1.3. Основними завданнями Конкурсу є: 
виявлення та підтримка обдарованої учнівської молоді; 
залучення школярів до поглибленого вивчення творчості українських поетів 

і письменників; 
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. 

1.4. Конкурс проводиться на добровільних засадах і є відкритим для учнів 
загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів. 

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

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

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

 
ІІ. Порядок і строки проведення Конкурсу 

 
2.1. Конкурс проходить у 3 етапи:  
І етап – інформування учасників, збір робіт – до 18 травня 2016 року; 
ІІ етап – відбірковий – червень-серпень ц.р.; 
ІІІ етап – нагородження переможців – жовтень ц.р. 



2.2. Конкурсні роботи подаються у формі есе на одну із запропонованих 
організаційним комітетом тем: 

1. «У мене ж тая Русь –  
Кривава в серці рана» (І. Франко).  
2. «Слова – полова, 
Але огонь в одежі слова – 
Безсмертна, чудотворна фея, 
Правдива іскра Прометея» (І.Франко). 
3. «Нам пора для України жить» (І.Франко). 
4. «Лиш боротись – значить жить» (І.Франко). 
5. «Мій український патріотизм – се не сантимент, не національна гордість, 

се тяжке ярмо, вложене долею на мої плечі» (І.Франко). 
6. «Прийде нове життя, добро нове у світ». Пророцькі візії творчості Івана 

Франка. 
7. І.Франко – поет «національного інтелекту» (Є.Маланюк). 
8. Іван Франко – «поет національної честі» (С.Петлюра). 

2.3. Для участі у І етапі Конкурсу необхідно до 18 травня 2016 року 
надіслати письмову заявку (форма додається), творчу роботу (есе) на паперових і 
електронних носіях та дві глянцеві фотографії для документів розміром 3,5х4,5 на 
поштову адресу рекомендованим листом: Національний центр «Мала академія наук 
України», вул. Дегтярівська, 38-44, м. Київ, 04119 (з позначкою «Конкурс есе»). 

2.4. Журі Конкурсу розглядає подані учасниками творчі роботи та визначає 
переможців. 

2.5. Результати проведення Конкурсу будуть оприлюднені на сайті 
НЦ «МАНУ». 

 
ІII. Організаційний комітет та журі Конкурсу 

 
3.1. Для організації та проведення Конкурсу створюється організаційний 

комітет, до складу якого входять представники Міністерства освіти і науки України 
та Національної спілки письменників України, педагогічні працівники вищих 
навчальних закладів, наукових установ, працівники НЦ «МАНУ. 

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

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

3.4. Члени організаційного комітету Конкурсу: 
здійснюють організаційну роботу щодо проведення Конкурсу; 
 



забезпечують порядок проведення Конкурсу. 

3.5. Секретар організаційного комітету Конкурсу: 
оформляє документи щодо проведення та підведення підсумків Конкурсу; 
сприяє висвітленню результатів Конкурсу в засобах масової інформації. 

3.6. Журі Конкурсу формується з метою забезпечення об’єктивності 
оцінювання творчих робіт учасників і визначення переможців Конкурсу.  

До складу журі Конкурсу входять: голова журі, члени журі та секретар. 
До складу журі входять педагогічні та науково-педагогічні працівники 

навчальних закладів, наукових установ та організацій (за згодою). 
До складу журі не можуть входити особи, що є близькими особами 

учасників.  

3.7. Персональний склад журі Конкурсу затверджується наказом 
НЦ «МАНУ». 

3.8. Журі Конкурсу очолює голова, який організовує роботу членів журі, 
проводить засідання журі, бере участь у визначенні переможців Конкурсу, 
підписує оціночні протоколи Конкурсу. 

3.9. Члени журі Конкурсу: 
забезпечують об’єктивність оцінювання конкурсних робіт учасників під час 

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

3.10. Секретар журі Конкурсу забезпечує зберігання, систематизацію, 
оформлення документів і матеріалів Конкурсу. 

 
IV. Учасники Конкурсу 

 
4.1. У Конкурсі беруть участь учні 8-11 класів загальноосвітніх та 

позашкільних навчальних закладів (далі – учасники). 

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

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

 

V. Вимоги до творчих робіт, критерії їх оцінювання 
 

5.1. Есе (фр. essai — «спроба», «начерк») – невеликий за обсягом прозовий 
твір, що має довільну композицію і висловлює індивідуальні думки та враження з 
конкретного приводу чи питання і не претендує на вичерпне і визначальне 
трактування теми. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0


5.2. Творча робота має бути надрукована шрифтом Times New Roman 
текстового редактору Word розміром 14 на одному боці аркуша білого паперу 
формату А4 з міжрядковим інтервалом 1,5. 

Поля: ліве, верхнє і нижнє – не менше 20 мм, праве – не менше 10 мм. 
Обсяг творчої роботи: до 2 друкованих сторінок формату А4. 

Робота виконується державною мовою з урахуванням вимог сучасного 
українського правопису. 

5.3. Творча робота передбачає наявність титульної сторінки, на якій 
наводяться такі дані: назва роботи; прізвище, ім’я, по батькові автора; назва 
навчального закладу; клас; населений пункт; прізвище, ім’я, по батькові, посада (за 
наявності – науковий ступінь, вчене звання) наукового керівника. 

5.4. Творча робота оцінюється за такими критеріями: 
повнота розкриття теми та художніх образів – до 25 балів; 
оригінальність образно-художнього мислення – до 35 балів; 
композиційна цілісність – до 25 балів; 
грамотність викладу та культура оформлення – до 15 балів. 

Максимальна сума балів, яку може набрати учасник за творчу роботу, – 
100 балів. 

5.5. Творчі 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. 

5.6. Подані на Конкурс творчі роботи не рецензуються і не повертаються. 
 

VІ. Визначення та нагородження переможців Конкурсу 
 

6.1. Переможці Конкурсу визначаються членами журі за кількістю набраних 
балів. 

6.2. Переможцями Конкурсу є учасники, які набрали понад 85 балів від 
максимальної кількості балів. 

6.3. Переможці Конкурсу нагороджуються дипломами НЦ «МАНУ» 
відповідних ступенів. 

6.4. Учасники відзначаються дипломами учасників. 

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

6.6. Кращі творчі роботи видаються окремою збіркою за підтримки 
НЦ «МАНУ». 

 
VІІ. Фінансові умови Конкурсу 

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



 

   Додаток  
до Положення про  
Всеукраїнський  конкурс есе 
 

 
Заявка 

на участь у Всеукраїнському конкурсі есе, 
 присвяченого 160-річчю від дня народження Івана Франка 

 
Тема роботи: ____________________________________________________________ 

Прізвище: ______________________________________________________________ 

Ім’я: ___________________________________________________________________ 

По батькові: ____________________________________________________________ 

Число, місяць, рік народження: ____________________________________________ 

Клас:__________________________________________________________________ 

Найменування загальноосвітнього навчального закладу:  

_______________________________________________________________________ 

Найменування позашкільного навчального закладу: 

_______________________________________________________________________ 

Місце проживання учасника: 

область: ____________________________, район: ____________________________, 

населений пункт: ____________________, вулиця: ____________________________, 

будинок № _________, квартира __________ 

Контактний телефон: __________________ е-mail: ________________________ 

Науковий керівник: ______________________________________________________ 
/прізвище, ім’я, по батькові/ 

______________________________________________________________________ 
/місце роботи,  посада/ 

Контактний телефон: ___________________ e-mail: __________________________ 

 
________________________  

(Керівник навчального 
закладу) 

        ____________  
              (підпис) 

          ________________  
                  (П. І .Б.) 

  М.П. 
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