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І. Загальні положення
1. Конкурс знавців української мови «Грамотій» у Харківському
національному університеті імені В. Н. Каразіна (далі – Конкурс)
проводиться періодично з метою активізації знань, умінь і навичок учнів
з української мови, що є важливим чинником формування освіченої,
креативної, культурної, національно свідомої особистості.
2. Цілі проведення Конкурсу:
•
популяризація української мови серед учнів середніх навчальних
закладів м. Харкова;
•
поглиблення знань, умінь і навичок з української мови в учнів
8-11 класів;
•
виявлення та подальший розвиток філологічно обдарованих учнів,
створення умов для розвитку та реалізації їх творчих здібностей;
•
посилення мотивації для вивчення української мови в середній школі,
стимулювання творчого самовдосконалення учнів;
•
створення творчого філологічного середовища, яке сприяє підвищенню
кваліфікаційного рівня вчителів-словесників;
•
залучення учнів середніх шкіл, які виявляють інтерес до української
мови, до подальшого навчання на філологічному факультеті Харківського
національного університету імені В. Н. Каразіна.
3. Конкурс проводиться на громадських засадах і не має державного
фінансування.
4. Переможці Конкурсу не мають права на пільговий вступ до вищих
навчальних закладів.
ІІ. Порядок проведення Конкурсу
1. До участі в Конкурсі оргкомітет запрошує команди учнів 8-11 класів
у складі чотирьох осіб (відповідно, по одному учню від кожної паралелі,
тобто один учень – від 8 класу, один – від 9-го, один – від 10-го та один
учень – від 11-го) середніх шкіл, гімназій і ліцеїв м. Харкова. Форма
проведення конкурсу – командна. Від кожного навчального закладу бере
участь одна команда. Для участі в конкурсі навчальний заклад має подати
заявку за доданою формою в установлений оргкомітетом термін.
2. Конкурс проводиться періодично у визначений оргкомітетом час.
3. Конкурс проходить в 1 тур: учнівські команди виконують конкурсні
завдання в стінах Харківському національному університеті імені
В. Н. Каразіна у визначений оргкомітетом час. Учасники команди виконують
завдання письмово (4 астрономічні години), розподіливши їх між собою.
Учасники команди можуть радитись один з одним.
4. Оголошення результатів і нагородження переможців відбувається після
перевірки конкурсних робіт у встановлений оргкомітетом час. Результати
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Конкурсу розміщують також на сайті філологічного факультету Харківського
національного університету імені В. Н. Каразіна.
5. Після підбиття підсумків Конкурсу відбувається нагородження учнівських
команд, що посіли 1-е, 2-е й 3-е місця, та вчителів, які підготували
переможців Конкурсу.
ІІІ. Оргкомітет Конкурсу
1. Засновником Конкурсу є Харківський національний університет імені
В.Н. Каразіна.
2. Оргкомітет Конкурсу формують філологічний факультет та Центр
довузівської освіти Харківського національного університету імені
В. Н. Каразіна.
3. Оргкомітет визначає дату й час проведення Конкурсу та підбиття
підсумків.
4. Документація з проведення Конкурсу зберігається в Харківському
національному університеті імені В.Н. Каразіна протягом одного року.
5. Оргкомітет забезпечує необхідні умови для проведення Конкурсу.
6. Оргкомітет має право залучати для проведення Конкурсу кошти спонсорів,
меценатів і різних організацій.
ІV. Журі Конкурсу
1. Журі готує конкурсні завдання, розробляє критерії оцінювання й визначає
переможців конкурсу.
2. Журі має право анулювати результати робіт, виконаних несамостійно (за
допомогою телефонного зв’язку, пошуку в інтернеті, додаткової літератури
чи матеріалів, електронних книг, комп’ютера тощо). Автор конкурсної
роботи, який виконав її повністю або частково несамостійно, не може бути
претендентом на нагородження.

Декан філологічного
факультету

проф. Безхутрий Ю.М.
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