
 

 

 

 

 

 

 

Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти» 

Громадська організація «Інноваційні обрії України» 

Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного 

Дніпровський державний університет внутрішніх справ 

 

СКАЖИ СВОЄ СЛОВО ПРО КОБЗАРЯ! 
Шановні здобувачі освіти! 

Громадська організація «Інноваційні обрії України» запрошує вас 

взяти участь у Всеукраїнському конкурсі есе «Мій Шевченко», 

присвяченому творчості великого Кобзаря. В есе має бути розкрито 

ваше особисте сприйняття постаті Т. Шевченка, його творчості або 

значення в сучасному житті українців. 

Результати конкурсу будуть підсумовані під час святкування 

Шевченківських днів у березні 2023 р. Переможці отримають дипломи, 

а керівники учасників та переможців – подяки. 

Кращі твори увійдуть до однойменної збірки студентських і 

учнівських робіт («Мій Шевченко»). 

Етапи проведення конкурсу 

1. До 12 березня 2023 р. приймаємо авторські есе на електронну пошту: 

obrii.info@gmail.com (в темі вказати Конкурс Шевченка). 

2. Додатково просимо здійснити реєстрацію на конкурс есе «Мій Шевченко» та 

завантажити есе за допомогою прикріпленого файлу за посиланням: 

https://forms.gle/8C8BdvvkMPCNXmjy9 

3. З 13 березня по 17 березня 2023 р. відбудеться оцінювання творів конкурсною комісією. 

4. 18 березня 2023 р. – нагородження переможців конкурсу.  

Вимоги до конкурсних робіт 

На конкурс есе  «Мій Шевченко» подаються рукописи оригінальних творів 

українською мовою, авторами яких є учні та студенти.  

Орієнтовний обсяг есе – 2 сторінки формату А-4. Текст подається за такими 

технічними параметрами: шрифт набору – Times New Roman, кегль 14 pt, міжрядковий 

інтервал – 1.5, всі поля – 2 cм. Сторінки без нумерації. Абзацний відступ – 1,25 cм.  Текст 

набирається без переносів, на всю ширину сторінки. Необхідно використовувати кутові 

лапки («…»), розрізняти символи дефісу (-) і тире (–). 

Послідовність розташування матеріалів:  

✓ ім’я та прізвище автора (окремий абзац із вирівнюванням по правому краю);  

✓ учень, клас / студент, курс, спеціальність (окремий абзац із вирівнюванням по правому краю);  

✓ повна назва навчального закладу (відповідно до ЕДЕБО);  

✓ назва есе (вирівнювання по центру);  

✓ текст есе.  
 

Телефони для довідок:  

097 73 88 355 – д.філол.н, професор Тетяна Шарова;  

097 533 89 75 – к.філол.н., доцент Аліна Землянська. 

https://forms.gle/8C8BdvvkMPCNXmjy9



