
 
Додаток 2 

Поради щодо написання есе 

(від Міністерства освіти і науки в Україні №1/9-415 від 03.07.2018 року) 

 

Хоча й есе (із фр. Essai– «нарис, спроба») є більше літературним жанром та 

передбачає достатньо вільну композицію висвітлення ідей, однак в академічному 

середовищі також можна помітити стабільний «попит» на таку форму самостійної 

роботи. Як правило, учням і студентам теж подобається писати есе (напевно, з огляду 

на ту ж необмеженість у презентації власних думок), але часто із написаного далеко не 

все подібне до цього жанру.  

Есе – самостійна творча письмова робота, прикметною ознакою якої є 

особистісний характер сприймання проблеми та її осмислення, невеликий обсяг, вільна 

композиція, невимушеність та емоційність викладу. 

Ознаки: 

 Дотримання структури тексту 

 Наявність відповідних компонентів (тези, аргументи, приклади, оцінювальні 

судження, висновки) 

 Обґрунтування (аргументування) тези 

Структура:  

 Вступ – обґрунтування вибору теми есе. Потрібно зробити короткий обрис 

теми, розповісти про її ключові аспекти й виклики. Вступ має безпосередньо 

стосуватись теми, тому тут не повинно бути ніякої зайвої інформації. Іншими 

словами, вступ – це коротке введення в тему есе. 

 

 Основна частина – теоретичні основи обраної проблеми й виклад 

основного питання. Ця частина припускає розвиток аргументації й аналізу, а 

також обґрунтування їх, виходячи з наявних даних, інших аргументів і позицій. 

Тут Ви послідовно розкриваєте тему через аргументи або послідовний виклад 

думок кожен наступний абзац є етапом Вашого тексту є доведенням позиції. 

Можна підкріплювати свою позицію/тезу цитати й джерелами, але не більше 15 

% у тексті. Все інше – Ваша аргументація. Перевищення цього ліміту є плагіатом! 

Будь який інший плагіат теж недопустимий! 

 

 Висновок – узагальнення й аргументовані висновки до теми тощо. 

Підсумовує есе або ще раз вносить пояснення, підкріплює зміст і значення 

викладеного в основній частині.. Необхідно просто згадати всі основні моменти. 

Немає потреби в додатковій думці, саморефлексії, прогнозах тощо, якщо це 

конкретно не вимагається завданням. Висновок НЕ ПОВИНЕН бути відсутнім 

взагалі, бути копією вступу, містити нову інформацію та цитати. 

 


