
 

 

                               

«Дивимось у майбутнє – спільні цінності, спільні мрії» 

 

Конкурс есе 

Жан Моне, один із батьків-засновників Європейського Союзу, підтримував 

ідею союзу насамперед між людьми, а вже потім між державами, вважаючи, що основа 

побудови Європи – це зв’язок цінностей та ідей, що поширюють європейці. Саме тому 

заохочення до діалогу стає необхідним як для поглиблення взаєморозуміння, так і для 

поширення спільних європейських цінностей, що ведуть до кращого майбутнього.  

Ми запрошуємо Вас приєднатися до такого діалогу і поділитися Вашими 

думками, ідеями та баченням перспектив Європейського Союзу у формі есе! 

Конкурс есе організовує Чернівецький національний університет імені 

Юрія Федьковича, ГО «Квадрівіум», ГО «Сприяння міжкультурному 

співробітництву» та Управління міжнародного співробітництва та європейської 

інтеграції Чернівецької облдержадміністрації з метою висвітлення громадського 

сприйняття процесів євроінтеграції та європеїзації, викликів, що постають перед 

європейським проектом, європейських цінностей, майбутнього Європейського 

Союзу та інших пов’язаних з ЄС тем. 

Конкурс входить до серії заходів  проекту ENACTED – «Європейський Союз та 

його сусіди. Мережа для активізації участі ЄС на східних кордонах» (2017-2625), що 

фінансується Європейським Союзом.  

 

 

 



 

Умови участі 

Загальні 

 До участі у конкурсі есе запрошуються студенти. 

 Конкурс проходитиме на двох рівнях: національному та міжнародному. 

Національний рівень передбачає реєстрацію робіт конкурсантів, їх оцінювання 

та відбір, а також подальшу усну презентацію на відкритому для всіх бажаючих 

заході. Три роботи, відзначені як найкращі на національному рівні, будуть 

направлені для участі у конкурсі на міжнародному рівні, в якому будуть також 

представлені роботи учасників з інших країн-партнерів проекту (Румунії, 

Молдови, України, Білорусі, Польщі та Угорщини). У випадку перемоги на 

національному рівні есе будуть перекладені англійською мовою. На 

міжнародному рівні презентація роботи не є необхідною, есе буде оцінюватися 

міжнародною комісією, до якої будуть входити представники країн-партнерів 

проекту. 

 Кінцева дата подачі конкурсної роботи: 25 квітня 2019 року включно. 

 Відібрані конкурсні роботи будуть представлені на Дні Сусідства, що 

проходитимуть у Червоній залі Чернівецького національного університету імені 

Юрія Федьковича 7 травня о 13 год.  

 5-10-ти хвилинна презентація повинна висвітлювати основні ідеї есе. 

Презентація не передбачає використання Powerpoint чи інших компютерних 

програм.  

 Участь у конкурсі безкоштовна.  

 

Вимоги до оформлення есе 

 Есе повинно бути написане одним автором українською мовою, бути 

оригінальною роботою, зрозуміло і логічно написаною в академічному стилі.  

 Обсяг: 1000-2000 слів. 

 Зразок оформлення есе додано в окремому файлі.  

 Робота повинна бути надіслана у форматі PDF на адресу enacted@ukr.net. 

Назва документу повинна бути за зразком «есе_ім’я_прізвище». Будь ласка, 

в назві листа вказуйте: Есе_ім’я_прізвище 
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При написанні есе зверніть увагу на один із наступних моментів: 

 нагальні важливі проблеми Європейського Союзу; 

 прагнення європейської молоді, можливості та обмеження, які надає 

європейський простір сьогодні; 

 виклики, які постають у контексті нових економічних та соціальних реалій у ЄС; 

 роль і місце молоді у сучасній євроінтеграційній моделі. 

 

Нагороди 

Кожний відібраний учасник отримає сертифікат про участь. Переможці 

національного рівня отримають дипломи, а також візьмуть участь у конкурсі на 

міжнародному рівні з есе, перекладеним англійською мовою. П’ять переможців на 

міжнародному рівні отримають грошові призи (перше місце – 350 євро, друге місце –  

250 євро, третє місце – 200 євро, четверте та п’яте місце – 100 євро). 

 

Критерії оцінювання: 

- Дотримання вимог оформлення – 1 бал. 

- Ясність та логічність викладу – 3 бали. 

- Якість аргументів – 3 бали. 

- Оригінальність – 3 бали. 

- Якість презентації (тільки на національному рівні) – 2 бали. 

 

З нетерпінням чекаємо на Ваші заявки! 

 


