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ПОЛОЖЕННЯ  

про Всеукраїнський конкурс есе учнівської та студентської молоді  

«Мій Шевченко» 

 

 

1. Загальні положення 

 

 Всеукраїнський конкурс есе учнівської та студентської молоді «Мій 

Шевченко» (далі – Конкурс) проводиться за ініціативи громадської 

організації «Інноваційні обрії України» та присвячується Шевченківським 

дням.  

 

2. Мета конкурсу 

 

2.1. Метою Конкурсу є популяризація творчої спадщини Тараса 

Шевченка, актуалізація пам’яті про Кобзаря та його ролі у закладанні 

духовних основ української нації, утвердження морально-етичних заповідей 

митця як важливого чинника  консолідації суспільства, національно-

патріотичне виховання здобувачів середньої, професійної (професійно-

технічної), фахової передвищої та вищої освіти, збереження і розвиток 

інтелектуального потенціалу України, підтримка і стимулювання талановитої 

молоді і творчої праці педагогів.  

 

2.2. Тема Конкурсу «Мій Шевченко» передбачає висвітлення 

учасниками особистого сприйняття постаті Тараса Шевченка, його творчості 

та значення в сучасному житті українців.  

 

3. Організація та проведення конкурсу 

 

3.1. Організаторами конкурсу учнівської творчості Конкурсу є ГО 

«Інноваційні обрії України». До участі в організації та проведенні Конкурсу 

залучаються представники закладів середньої, професійної (професійно-

технічної), фахової передвищої та вищої освіти. 

 



3.2. Склад журі Конкурсу за різними віковими категоріями у кількості 3-

5 осіб в кожній категорії затверджується на засіданні ГО «Інноваційні обрії 

України».  

 

3.3. У Конкурсі можуть брати участь учні 5-11(12)-х класів закладів 

загальної середньої освіти, учні професійних (професійно-технічних) 

закладів освіти, фахової передвищої освіти, а також здобувачі закладів вищої 

освіти.  

 

3.4. Конкурс проводиться у чотирьох номінаціях за віковими 

категоріями: учні середніх класів (5-8 класи) та учні старших класів (9-

11 класи), учні професійних (професійно-технічних) закладів освіти та/або 

фахової передвищої освіти та здобувачі вищої освіти України. За потреби 

можливе утворення окремої номінації. Обмежень по кількості учасників від 

одного закладу освіти не передбачено. 

 

3.5. На Конкурс можуть подаватися творчі роботи в жанрі есе, що 

розкривають тему конкурсу і є самостійним, особистісним осмисленням 

постаті митця та значення його творчої спадщини в житті конкурсанта чи 

українського народу в цілому. Роботи учасників конкурсу не рецензуються.  

 

3.6. Конкурсні роботи учасників проходять сліпе оцінювання членами 

журі за такими критеріями: відповідність темі і меті Конкурсу, 

оригінальність, дотримання мовних норм та естетичне оформлення. 

Результати оцінювання фіксуються в загальній таблиці та оприлюднюються 

на офіційному сайті Громадської організації «Інноваційні обрії України». 

 

3.7. Журі має право ввести додаткові номінації для учасників Конкурсу, 

які не стали переможцями у своїй віковій категорії, але чиї роботи вважають 

за потрібне виділити за їх оригінальність змісту чи за іншими критеріями. 

 

3.8. Терміни проведення конкурсу та вимоги до оформлення робіт 

уточнюються щороку та повідомляються в інформаційному листі, який 

розсилається по освітніх установах та викладається на сайті ГО «Інноваційні 

обрії України» й у соцмережах організаторами конкурсу. 

 

3.9. У супровідних документах до роботи (Google-форма) необхідно 

чітко вказати  назву роботи, прізвище, ім'я та по батькові учасника, повну 

назву закладу освіти, клас (курс), телефон та e-mail, а також прізвище, ім’я, 

по батькові, телефон та e-mail педагога, який його підготував до участі в 

Конкурсі.  

 

3.10. Передаючи есе на участь у Конкурсі, учасники погоджуються з 
умовами та правилами проведення Конкурсу, надають згоду на обробку та 



збереження персональних даних, а також подальше використання матеріалів 
(есе), що брали участь у Конкурсі, для виконання мети та завдань Конкурсу.  

 

 

4. Нагородження переможців конкурсу 

 

4.1. Учасники Конкурсу, що не посіли призові місця відзначаються 

подяками за участь. 

 

4.2. Переможці Конкурсу за віковими категоріями та в окремих 

номінаціях нагороджуються дипломами.  

 

4.3. Педагоги, які підготували учасників та/або переможців Конкурсу, 

відзначаються подяками.  

 

4.4. Нагородження відбувається під час Шевченківських днів у березні 

поточного року.  

 

4.5. Відзнаки переможцям Конкурсу та педагогам, які їх підготували, 

вручаються головою та співголовою Організаційного комітету, 

представниками співорганізаторів Конкурсу, членами журі Конкурсу.  

 

4.6. Творчі роботи переможців щорічно публікуються у збірнику 

наукових праць «Українські студії в європейському контексті» в рубриці 

«Рецензії. Огляди. Публіцистика» або окремим виданням.  

 

 

 


