
Методичні рекомендації  

щодо проведення у 2020/2021 навчальному році конкурсу знавців 

української мови «Філолог-ерудит» серед учнів  

4-7-х класів закладів загальної середньої освіти м. Харкова  
 

1. Загальні положення 
1.1. Конкурс знавців української мови «Філолог-ерудит» проводиться              

9 листопада 2020 року (у межах відзначення Дня української писемності та 

мови) серед учнів 4-7-х класів закладів загальної середньої освіти з метою 

виявлення та підтримки лінгвістично обдарованих дітей, формування 

громадянської та загальнокультурної компетентностей, виховання почуття 

національної гідності та патріотизму.  

 

1.2. Основні завдання конкурсу: 
 розвиток мотивації учнів до вивчення української мови, 

 формування в учнів зацікавленості українознавчою тематикою, 

 підтримка талановитих учнів. 

 

1.3. Конкурс проводиться на добровільних засадах. 

 

2. Учасники конкурсу 

2.1. Учасниками змагання є учні 4-7-х класів закладів освіти всіх типів і 

форм власності. 

2.2. Школярі беруть участь у конкурсі індивідуально. 

 

3. Організація, умови та строки проведення конкурсу 
3.1. Конкурс проводиться в один день для всіх учасників.  

3.2. Завдання (разом зі зразками оформлення титульних сторінок) 

будуть розміщені на офіційному сайті Департаменту освіти Харківської міської 

ради 9 листопада 2020 року о 8.00. Матеріали пропонуватимуться                                   

у 2-х форматах: pdf та doc. 

3.3.  Координаторам у школах забороняється повністю або частково 

оприлюднювати завдання до початку проведення конкурсу. Заздалегідь можна 

роздрукувати титульні аркуші. 

4. Зміст і структура завдань 

4.1. Конкурс проводиться за комплектами завдань, призначеними                  

для учнів закладів освіти різних вікових категорій (4, 5, 6, 7 класів).  

4.2. Комплект містить 10 завдань із різних розділів мовознавства. 

4.3. ДЛЯ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ПОТРІБНІ РУЧКА ТА КОЛЬОРОВІ 

ОЛІВЦІ/ФЛОМАСТЕРИ, ТОМУ НАПЕРЕДОДНІ ПРОСИМО ПРО ЦЕ 

СКАЗАТИ УЧНЯМ.  

4.4. До завдань будуть запропоновані ілюстрації, але кольоровий друк 

не є обов’язковим. 
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4.4. Оргкомітет закладу освіти може змінювати структуру та зміст 

окремих завдань, враховуючи рівень підготовки учасників.  У зв’язку з цим 

кількість балів за кожне завдання визначається на розсуд учителя. 

4.5. Час проведення конкурсу в кожному закладі освіти визначає 

координатор конкурсу закладу освіти. 

4.6. Відповіді не надсилаються електронною поштою та не розміщуються 

на сайті Департаменту освіти. 

 

5. Визначення переможців  
5.1. Переможці в кожній віковій категорії визначаються 

координаторами конкурсу від закладів освіти.  

5.2. Основним критерієм оцінювання результату є сумарна кількість 

балів, набрана учасником конкурсу. 

5.3. Нагородження переможців здійснюється в закладах освіти,                              

у яких проводиться конкурс.  

5.4. Роботи учасників залишаються в закладах освіти. 

 

6. Звітування 

6.1. Фото (без обробки та презентацій) про проведення заходу                          

(у форматі .jpg, в імені файлу треба зазначити коротку назву закладу освіти) та 

звіт про кількість учасників конкурсу (за запропонованою нижче формою) 

надсилаються шкільними координаторами на електронну адресу 

t.demkovich@ukr.net або Viber (+390979508755) у день проведення конкурсу.  

Район Заклад освіти 
Кількість учасників  

за класами 

  4 клас  

5 клас  

6 клас  

7 клас  

6.2. Звіти та фотографії, надіслані після 9 листопада, не будуть 

враховані при підготовці фотозвіту та визначенні загальної кількості учасників 

змагання. 
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