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Конкурс на краще студентське есе про НАТО та державну 

політику у сфері євроатлантичної інтеграції. 

 

Роботи приймаються до 10 листопада 2017 року 

 

Есе – невеликий за обсягом прозовий твір, що має довільну композицію і 

висловлює індивідуальні думки та враження з конкретного приводу чи питання 

і не претендує на вичерпне і визначальне трактування теми. 

На відміну від реферату, який адресується будь-якому слухачеві есе – це 

ближче до репліки, що адресується підготовленому слухачу. Тобто людині, яка 

вже має уяву, про що йде мова. Власне, така «адресність» дозволяє автору есе 

зосередити увагу на розкритті нового змісту, а не нагромаджувати різними 

службовими деталями викладення матеріалу в письмовому форматі. 

Поради щодо побудови есе: 

1. Будь-який твір есе варто розпочати зі вступу, в якому має бути 

висвітлено загальний підхід до теми, вступ повинен містити проблемне 

завдання і відповідь на поставлене питання.  

2. Автор есе не має права описувати все, що йому відомо в обсязі заданої 

теми, а лише те, що буде творчою відповіддю на поставлене питання у 

темі.  

3. Упродовж усього есе необхідно підкреслювати зв’язок поданих фактів 

з тезою. 



4. Основна частина есе вибудовується з метою переконання читача. Для 

цього автор есе має використати вагомі аргументи. Спочатку варто 

викласти головні ідеї та факти, які підтверджуватимуть приклади до 

цих ідей. 

5. Есе має містити озвучену кінцівку. При цьому зовсім не важливо, 

кінець є ствердженням будь-чого, запитанням чи остаточно не 

завершеними роздумами. Вдалим варіантом завершення есе вважається 

використання афоризмів і цитат. 

 

Есе подається в одному примірнику, надрукованому на аркуші формату 

А4. Разом із друкованим подається електронний варіант есе, відправлений на 

електронну адресу, файл у форматі .doc, редактор MS Word 2003. Обсяг есе не 

повинен перевищувати 3-и сторінки, у тому числі назву, рисунки, таблиці.  

ВИМОГИ: 

Текст має бути вирівняний з обох сторін, набраний шрифтом  Times New 

Roman, кегль 14, інтервал 1,5. Абзацний відступ 1,25 см. Поля – 2 см зі всіх 

боків. Використання ілюстративних матеріалів, формул в есе повинно бути 

мінімальним. Сторінки не нумеруються.  

Матеріали надсилати на електронну адресу: tonyakokosha@ukr.net     

Контактний телефон: 0960333638, 0635675306 – Антоніна Кокоша, 

голова СНТ факультету соціальної та психологічної освіти. 
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