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Департаменти освіти і науки Донецької,                       

Луганської, Запорізької, Харківської обласних 

державних адміністрацій. 

Заклади освіти Донецької, Луганської, 

Запорізької, Харківської областей 

 

Про організацію та проведення конкурсу  

творчих есе «Один день» 

 

Шановні колеги! 

 

      Повідомляємо, що Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту 

освіти» спільно з Благодійною організацією «Фонд Ріната Ахметова» започатковує 

конкурс творчих есе «Один день» (далі – Конкурс).  

    Метою Конкурсу є підкреслення важливості миру як головної цінності 

суспільства, виховання в учнівської молоді толерантності і терпимості. 

   У 2021/2022 навчальному році Конкурс відбудеться з 20 до 30 вересня                      

2021 року. До розгляду у Конкурсі приймаються творчі есе (далі – Есе) учнів                    

9-11 класів Донецької, Луганської, Запорізької, Харківської областей. Есе має бути 

написане українською або мовами національних меншин і містити до 600 слів. В 

Есе має бути описана історія про день, коли війна почалася особисто для нього/неї. 

Коли і де він/вона усвідомив/-ла, що почалась війна? Що цей день означав для 

нього/неї та родини? Як він/вона зрозумів/-ла, що почалася війна, і люди зіткнули 

з новою реальністю? Що означає мир для нього/неї сьогодні? Есе має бути 

підписаним автором із зазначенням прізвища та ім’я, дати та року народження, 

області та міста проживання, назви закладу освіти, його/її контактного номера 

телефону та електронної пошти (ці дані вказати вгорі сторінки). Есе має бути 

оригінальним та не опублікованим раніше. Плагіат чи копіювання чужих думок чи 

історій не дозволяється. Есе створюється самостійно автором, співавторство не 

допускається. 

Есе може бути подано до 30 вересня 2021 року в один із зручних способів: 
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- через відповідальну особу закладу освіти у день написання Есе. Вчителі 

збирають Есе, написані учасниками власноруч у призначений день, і 

відправляють їх зручним для себе способом; 

- онлайн – через форму на сайті Музею «Голоси мирних» Благодійної 

організації «Фонду Ріната Ахметова» (civilvoicesmuseum.org); 

- через відповідний лист (прикріпивши супроводжувальну анкету) на 

ел.пошту: essay@fdu.org.ua; 

    Переможці Конкурсу та фіналісти отримають такі призи: 

- 1 місце: сертифікат переможця, подарунок (ноутбук) – 4 учасника; 

- 2 місце: сертифікат переможця, подарунок (мобільний телефон) –                                 

8 учасників; 

- 3 місце: сертифікат переможця, подарунок (набір відеоблогера) –                               

12 учасників. 

   Крім цього, учитель переможця від кожної області (І місце) отримає планшет, 

а 12 найактивніших учителів, які сприяли організації процесу написання есе, 

отримають подарунки від Організатора конкурсу. 

   Нагородження переможців відбудеться у жовтні-листопаді 2021 року. 

   З Положенням про Конкурс творчих есе можна ознайомитись на сайтах 

Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти»                                        

(https://imzo.gov.ua) та Музею «Голоси мирних» Благодійної організації «Фонду 

Ріната Ахметова (civilvoicesmuseum.org). 

    Контактна особа від Організатора конкурсу – Оксана Іщук, контактний 

телефон +38 (063) 454-66-49, електронна пошта oishchuk@fdu.org.ua. 

    Просимо донести зазначену інформацію до керівників закладів загальної 

середньої освіти, а також організувати проведення Конкурсу у визначені цим 

листом строки. 

 

З повагою 

директор                                                                                        

 

 

Євген БАЖЕНКОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Людмила Черкаська, т. 248 18 13 
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