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Вих. № 10/08/18 

10 серпня 2018 р. 

Управлінням освіти і науки обласних та 

Київської міської державних адміністрацій 

Закладам загальної середньої освіти 
 

Шановні колеги! 

 

Повідомляємо Вас про розклад лінгвістичних конкурсів, які відбудуться в закладах 
загальної середньої освіти України у 2018/2019 навчальному році. 

 
1. З німецької мови – VІII Всеукраїнський конкурс «Орлятко» 

Дата проведення: 14 листопада 2018 року. 
Подання заявок: до 28 вересня 2018 року. 

 

*Важливо! Навчальний заклад може обрати тільки ОДИН варіант заявки, 

(додається дві форми заявки на вибір). Навчальний заклад може обрати комплект завдань 

для учнів, які вивчають німецьку з 1 класу, АБО комплект завдань для учнів, які вивчають 

німецьку з 5 класу. Якщо в навчальному закладі є класи, у яких німецька мова вивчається 

і як основна, і як друга іноземна, то вчитель повинен визначитися, хто буде брати участь 

у конкурсі, та обрати один варіант заявки для реєстрації. Якщо реєстрація відбувається 

через сайт, будь ласка, уважно обирайте варіант (з 1 класу чи з 5 класу). 

 
2. З французької мови – VІIІ Всеукраїнський конкурс «Галлус» 

Дата проведення: 14 листопада 2018 року. 
Подання заявок: до 28 вересня 2018 року. 
 

*Важливо! У цьому році конкурсні завдання тільки для навчальних закладів, 

у яких французька мова вивчається з 5 класу (як друга іноземна). 
 

 З 1 вересня розпочався Рік французької мови в Україні! 
 

3.  З англійської мови – IX Всеукраїнський конкурс «Гринвіч» 
Дата проведення: 12 грудня 2018 року. 
Подання заявок: з 5 вересня до 11 жовтня 2018 року. 
 

4. З українознавства – X Всеукраїнський конкурс «Патріот» 
Дата проведення: 21 лютого 2019 року. 
Подання заявок: до 20 грудня 2018 року. 

 
 

*Нове: 1. Сертифікат для відповідального вчителя. 
             2. Навчальний заклад може зареєструвати учасників пільгових категорій –  

не більше 20% від загальної кількості учасників. 
 

(сироти, напівсироти, діти з багатодітних сімей; довідка в довільній формі від навчального закладу) 

 

Участь у конкурсах є добровільною. Детальна інформація щодо реєстрації, оргвнеску тощо   
– в інформаційних листах та заявках (додаються). 

 

Просимо Вас включити ці заходи до плану роботи у 2018/2019 навчальному році, повідомити 
методистів та вчителів відповідних дисциплін про терміни проведення конкурсів і можливість участі 
учнів у них, а також оприлюднити інформацію на сайтах відділів освіти, методичних кабінетів 
та навчальних закладів. 

 

Уся актуальна інформація щодо конкурсів знаходиться на сайті uclever.com та на сторінках 
у соціальній мережі Facebook (fb.com/greenwich.konkurs, fb.com/orlyatko.konkurs, fb.com/gallus.konkurs, 
fb.com/patriot.konkurs). 

З повагою 
Оргкомітет 


