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Керівникам закладів загальної
середньої, позашкільної та 
вищої освіти

Про проведення щорічного конкурсу
есе патріотично-громадянської 
тематики «Єднанням сильні!»

Відповідно  до  Постанови  Верховної  Ради  України  від  17.12.2021  р.
№1982-ІХ «Про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2022 – 2023 роках», з
метою  консолідації  та  формування  історичної  свідомості  українського
народу,  збереження  національної  пам’яті  та  належного  вшанування
пам’ятних  дат  і  ювілеїв,  Національний  еколого-натуралістичний  центр
учнівської  молоді  МОН  України  ініціює  проведення  конкурсу  есе
патріотично-громадянської  тематики  «Єднанням  сильні!»  на  відзнаку  30-ї
річниці затвердження  Верховною Радою України Державного Гімну України
(15.01.1992), Державного Прапора України (28.01.1992), малого Державного
Герба України – тризуба (19.02.1992). 

ЕСЕ – невеликий за обсягом (2-8 сторінок) 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.  

Вимоги до конкурсних робіт (есе):
Обсяг есе до  8-х сторінок. Поля: верхнє, нижнє, праве –15мм, ліве –

20мм; шрифт – Times New Roman, кегль – 14, інтервал між рядками – 1,5,
відступ – 1,25. Есе не повинно містити плагіату.

Робота виконується державною –  українською мовою з урахуванням
вимог сучасного українського правопису. 

До  участі  у  Конкурсі  запрошуються  учнівська  молодь закладів
загальної середньої та позашкільної освіти, студенти закладів вищої освіти,
кому не байдуже все українське, все, що рухає нас, як націю, вперед.

Творча  робота  передбачає  наявність  титульної  сторінки,  на  якій
наводяться такі дані: назва роботи; прізвище, ім’я, по батькові автора; назва
навчального закладу; клас, курс; адреса.

Конкурс  проходить  з  17.01.2022  р. до  22.04.2022  р. Прийом есе з
04.04.2022 р. до 15.04.2022 р.



Переможці  конкурсу  ЕСЕ патріотично-громадянської  тематики
«Єднанням  сильні!»  нагороджуються  дипломами  відповідного  ступеня.
Володарі гран-прі та диплома І ступеня отримають безкоштовні путівки до
Всеукраїнського профільного табору «Юннат».

ЕСЕ переможців будуть розміщені в науково-художньому журналі для
дітей та юнацтва «Паросток»; на сайті НЕНЦ.

Конкурсні роботи надсилати на електронну адресу: sergiy@nenc.gov.ua.
Додаткову інформацію можна отримати за тел.: (067) 982-31-92 (Сергій

ЦЮНЬ) та на сайті: https://nenc.gov.ua 
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