
 
 

ТРЕТІЙ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС З ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ «ГАЛЛУС» 
 
Цей конкурс став популярним в Україні вже з першого року свого існування. 

Протягом двох років у ньому брали участь учні з усіх областей України. 
Наступний конкурс з французької мови «Галлус» відбудеться в середніх 

навчальних закладах України у четвер, 19 грудня 2013 року. 
Стати учасниками конкурсу можуть всі бажаючі учні 2-11 класів, без будь-якого 

попереднього відбору. Ті учні, які вивчають французьку мову з 2-го класу, будуть 
змагатися у п’яти вікових категоріях: 2-3, 4-5, 6-7, 8-9 та 10-11 класи, а ті, хто вивчає цю 
мову з 5-го класу, будуть змагатися у чотирьох вікових категоріях: 5, 6-7, 8-9 та 10-11 
класи. Конкурсні завдання цікаві, веселі й доступні дітям з різним рівнем підготовки. 
Вони містять запитання з багатьох напрямків знань: мови, країнознавства, літератури та 
відображають різнобічну інформацію про Францію. Цей конкурс дає можливість дітям 
з різних міст та селищ змагатися один з одним, не виходячи зі свого навчального закладу. 

Конкурс проводиться в школах за місцем навчання, не вимагає від учителя 
особливих зусиль. Детальна інформація щодо правил проведення конкурсу надсилається 
до кожного навчального закладу-учасника конкурсу та розміщується на сайті 
www.uclever.com, де також знаходяться завдання минулого року для підготовки 
до конкурсу. Підсумкову інформацію з результатами конкурсу буде надіслано до кожної 
школи, а також до методичних кабінетів та відділів освіти. 

Усі учасники конкурсу одержать сертифікати, а найкращі — призи. 
Сума внеску одного учасника складає 15,00 гривень. Для певних категорій дітей 

участь безкоштовна (статус таких учасників обов'язково підтверджується документально 
при подачі заявки). 

Для участі в конкурсі школам необхідно до 28 жовтня 2013 р. надіслати письмову 
заявку та копію квитанції про сплату оргвнеску (без копії квитанції навчальний заклад 
зареєстровано не буде) до Оргкомітету за адресою: вул. Леніна, 2, м. Луганськ, 91055, або 
електронною поштою: gallus@uclever.com, або факсом: (0642) 502-111. Матеріали 
для проведення конкурсу надсилаються за декілька днів до його проведення. 

 
Оргкомітет конкурсу звертається з проханням вчасно повідомити учнів та 

їхніх батьків про проведення конкурсу, оприлюднити інформаційні матеріали 
на сайті Вашої організації, а також розмістити плакат на стендах Вашого 
навчального закладу. 


