Щорічний IV регіональний конкурс творчих робіт (есе) «Світ один
на всіх»
Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти СумДПУ імені
А.С. Макаренка, за підтримки Департаменту освіти і науки Сумської ОДА,
проводить щорічний IV регіональний конкурс творчих робіт (есе) «Світ один
на всіх».
Це конкурс на найкращі есе від учнів 9-11 класів, в яких учасники
конкурсу висловлюють оригінальні ідеї щодо формування інклюзивного
освітнього середовища у закладах освіти для усіх його учасників та думки
стосовно впровадження інклюзивного навчання на теренах Сумського регіону.
Перелік тем не обмежений. Перевага надаватиметься текстам із
найбільш глибоким, неординарним поглядом на проблему та посиланнями на
результати досліджень науковців у цій сфері.
До участі у конкурсі запрошуються учні 9-11 класів закладів освіти
м. Суми та області. Робоча мова конкурсу: українська.
Конкурс творчих робіт проводиться у два етапи.
Ι-й етап відбувається на базі закладів освіти учасників конкурсу.
Шкільна комісія (журі) у складі вчителя української мови та літератури,
практичного психолога і соціального педагога визначає на рівні закладу освіти
переможців серед учнів 9-11-х класів з написання твору-есе на тему «Світ
один на всіх». Термін виконання: з 15 лютого по 21 березня 2021 р.
Проведення ΙΙ-го етапу конкурсу творчих робіт (есе) «Світ один на
всіх» буде відбуватися на базі СумДПУ імені А.С. Макаренка. Заклад освіти
подає заповнену анкету/заявку учасника та безпосередньо твір-есе
(з обов’язковим дотриманням вимог написання і оформлення) на
електронну пошту кафедри спеціальної та інклюзивної освіти:
сor.ped_sumy@ukr.net. Подання твору-есе переможця Ι-го етапу конкурсу
буде тривати з 21 березня по 31 березня 2021 р. включно. Результати будуть
визначені та доведені до відома учасників до 5 квітня 2021 року.
Учасникам ІІ етапу конкурсу творчих робіт (есе) «Світ один на всіх»
будуть видані сертифікати, переможцям конкурсу за зайняті 1, 2, 3 місця –
грамоти, подяки - Департаменту освіти і науки Сумської ОДА / Сумського
державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка..
Урочисте оголошення результатів конкурсу творчих робіт буде
здійснено під час проведення VIII Міжнародної науково-практичної
конференції «Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців» на
базі Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка,
у квітні 2021 року.

Вимоги до оформлення твору-есе
1 Структура, зміст та обсяг есе
Написання есе – це досить тривалий процес, який вимагає вільного володіння матеріалом та чіткої
аргументації. Для того аби есе мало вигляд повноцінного, завершеного твору, необхідно щоб в ньому
містилося ряд елементів:
– чітко викладена суть проблеми та її аналіз з використанням аналітичного інструментарію;
– аналіз статистичних даних та підбір цікавих прикладів з досліджуваної проблеми;
– аргументація – міркування, що використовує факти, щирі судження, наукові дані і переконує в
істинності того, про що йде мова;
– чітко сформульовані висновки, які ґрунтуються переважно на власних переконаннях та поглядах
(самооцінка).
При написанні есе, автор, здійснюючи відбір даних, ознайомлюється не лише з вибраною
проблемою, а й з суміжними їй, а при роботі з літературою він не просто відбирає необхідні абзаци тексту,
а аналізує, порівнює і оцінює можливості їхнього застосування. Незважаючи на незначний обсяг та творчу
спрямованість есе має відповідати стандартній структурі, а саме:
– титульна сторінка (додаток А);
– план;
– вступ;
– основна частина, яка за бажанням може бути поділена на невеликі підпункти;
– висновки;
– список використаних джерел.
Увага ! Матеріал есе має висвітлювати авторське розуміння шляхів розв’язання питань, які
є актуальними під час впровадження інклюзивного навчання на рівні навчального закладу, взаємодії між
учасниками інклюзивної освіти на рівні Сумської області та України загалом, зокрема, питання
створення умов для навчання дітей з особливими освітніми потребами серед однолітків.
Обсяг есе з врахуванням усіх структурних елементів – до 5 сторінок (Форма та розмір аркушу: А-4
у форматі Microsoft Word (*.doc); тип шрифту: Times New Roman, без переносів; міжрядковий інтервал –
1,5, вирівнювання по ширині, абзац – 1,25 мм. Параметри сторінки – по 2,0 см з усіх сторін.).
Примітка*
Перелік тем не обмежений. Перевага надаватиметься текстам із найбільш глибоким, неординарним
поглядом на проблему та посиланнями на результати наукових досліджень. З надісланими роботами
можна буде ознайомитись на сайті кафедри спеціальної та інклюзивної-освіти.
2. Порядок та критерії оцінювання творчих робіт (есе)
При оцінювання даного виду роботи до уваги приймається, по-перше, вміння формулювати
проблему та самостійно оцінювати результати по її значущості або боротьбі з нею чи мінімізацією її
негативних проявів; по-друге, критична оцінка наявних точок зору; по-третє, здібність встановлювати
зв’язки між ключовими проблемами; по-четверте, здатність вивчати протилежні підходи та сформулювати
свій власний.
Критерії оцінювання творчих робіт (есе)
Елементи роботи,
що підлягають
Критерії оцінювання
Кількість балів
оцінюванню
Вступ

Основна частина

Висновки

Література
Всього

1. Розкриття актуальності та практичного значення проблеми
питання (завдання)
2. Використання необхідного термінологічного апарату
3. Наведення певних прикладів або порівнянь, необхідних
для розкриття завдання
4. Самостійність виконання. Наявність власно
сформульованих думок.
5. Логічність та лаконічність викладення матеріалу
6. Наявність сформульованих висновків, які відповідають
поставленому завданню
7. Обґрунтованість та практична спрямованість висновків
8. Доцільність використання джерел та посилання на них у
відповідності до вимог
9. Наявність сучасних (за останні 5 років) наукових статей,
щодо проблематики завдання

1 бал
2 бали
2 бали
2 бали
2 бали
2 бали
2 бали
1 бал
1 бал
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Додаток А
Зразок титульної сторінки творчих робіт (есе)
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені А. С. МАКАРЕНКА
КАФЕДРА СПЕЦІАЛЬНОЇ ТА ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ

ЕСЕ

на тему: «Світ …»
учня (-ці)___________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

___________класу____________________________________________________________
____________________________________________________________________
(повна назва закладу освіти)

Конкурс творчих робіт «Світ один на всіх»
лютий-квітень 2021 року, м. Суми

Керівник_______________________
________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові вчителя)

Суми – 2021

