
 
Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка 

запрошує на 

Всеукраїнську олімпіаду з географії 2023 року! 
 

Всеукраїнська олімпіада з географії для вступників  

Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
  

В олімпіаді можуть брати участь особи, які є учнями випускних класів загальноосвітніх 

навчальних закладів, або мають право на отримання документа про повну загальну середню 

освіту у 2022-2023 навчальному році 

 

Основними завданнями Олімпіади є виявлення і заохочення обдарованих вступників, надання 

їм допомоги у виборі професії, залучення їх до навчання в Київському національному 

університеті імені Тараса Шевченка, реалізації здібностей талановитих учнів. 

 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ 
 

ПОЛОЖЕННЯ про Всеукраїнську олімпіаду Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої 

освіти можна знайти на сайті університету за посиланням https://vstup.knu.ua/polozhennia-

pro-olimpiadu-knu  

 

Олімпіада проводиться у два тури – дистанційний та очний: 

перший (відбірковий) тур олімпіади – дистанційний, з 23 лютого 2023 року по 31 

березня 2023 року, 

другий (фінальний) тур олімпіади – очний,  21 травня 2023 року, початок об 11.00 год. 

 

Для участі в дистанційному турі необхідно дати відповіді на поставлені наступні 

питання: 

1. Використання ГІС технологій в практичній діяльності людини. 

2. Причини виникнення землетрусів та їх сучасні наслідки. 

3. Наслідки глобальних змін клімату. 

4. Проблема забруднення вод Світового океану. 

5. Принципи та особливості фізико-географічного районування материків і океанів. 

6. Сучасна роль водосховищ в Україні. 

7. Фізико-географічна диференціація степової зони України. 

8. Сучасна структура промислового комплексу Великобританії. 

9. Вимушена міграція населення України. 

10. Роль міжнародних організацій в збереженні миру в Україні. 

 

https://vstup.knu.ua/polozhennia-pro-olimpiadu-knu
https://vstup.knu.ua/polozhennia-pro-olimpiadu-knu


Для участі у першому (дистанційному) турі Олімпіади необхідно зареєструватися, заповнити 

форму та завантажити відповіді за адресою: https://vstup.knu.ua (завантажувати відповіді 

можна буде з 23 лютого 2023 року по 31 березня 2023 року) 
 

 
Посилання на реєстрацію 

 
Більше новин КНУ в телеграм каналі 

 

Відео-інструкція щодо реєстрації для участі в Олімпіаді на  YouTube 
 

За додатковою інформацією звертатися: 

Географічний факультет: e-mail:  geo-olimpiada@ukr.net  (з поміткою (тема) «Олімпіада») 

тел.: (044) 521-32-78  

ННІ "Інститут геології" e-mail:  Reva_max@knu.ua (з поміткою (тема) «Олімпіада»). 

тел.:  (044) 521-33-38 ННІ «Інститут геології» 

До участі в другому турі допускаються учасники, які набрали не менше 75% балів за перший 

тур (дистанційний). 

 

УВАГА!!! 

Відповіді учасників олімпіади повинні відповідати чітким 

вимогам, які наведені нижче. 
 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РОБОТИ 

 
1. Всі сторінки роботи учасника Олімпіади підлягають суцільній нумерації. Номер на 

сторінках проставляється в правому верхньому куті. 

2. Титульний лист має містити особистий підпис вступника. 

3. Формат роботи – А4; 

4. Конкурсна робота має бути написана розбірливим почерком або надрукована. 

5. Кожна задача розв’язується на окремому аркуші паперу, аркушів кожної задачі може 

бути декілька. У разі відсутності задачі журі буде вважати, що учасник не розв’язав її. 

6. Розв’язки задачі, рисунки, креслення мають бути охайними і виконані чорною або 

синьою пастою.  

7.  Учасники олімпіади надсилають розв’язки всіх виконаних ними завдань першого туру 

з певного предмета в одному файлі для перевірки журі до закінчення встановленого 

терміну через особистий кабінет учасника Олімпіади.  

8. Робота має бути завантажена одним PDF-файлом. Об'єднати кілька документів PDF в 

один файл можна за допомогою https://png2pdf.com   

9. Назва файлу з розв’язками має містити прізвище, ім’я, по батькові учасника, назву 

предмета, з якого бере участь. Приклад: «Петренко П.П., фізика». 

10. Роботи, надіслані після завершення встановленого терміну не розглядаються. 

11. Відповідальність за достовірність вихідних даних, вказаних у реєстраційній формі, несе 

учасник.  

https://vstup.knu.ua/
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ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТИТУЛЬНОЇ СТОРІНКИ 
 

 

Робота 

Учасника І туру 

Всеукраїнської олімпіади 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

з _________________________________ 

(назва предмета) 

 

учня/учениці ________ класу 

______________________________________________________ 

(назва навчального закладу, місто, селище, село) 

 

______________________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові) 

 

______________________________________________________ 

(число, місяць, рік народження) 

 

____________________ 

(дата, підпис) 


