Київський національний університет
імені Тараса Шевченка
запрошує на
Всеукраїнську олімпіаду з географії 2021 року!
Всеукраїнська олімпіада з географії для абітурієнтів
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 2020-2021 навчальному році
Учасники олімпіади, що набрали не менше 90% балів у другому турі, мають унікальну
можливість отримати до 20 додаткових балів до сертифікату зовнішнього незалежного
оцінювання з географії, що можуть бути вирішальними при вступі до Київського
національного університету імені Тараса Шевченка на такі освітні програми:
ГЕОГРАФІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
014 Середня освіта
Освітні програми:
 Середня освіта (Географія)
103 Науки про Землю
Освітні програми:
 Ґрунтознавство, управління земельними ресурсами та територіальне планування
 Картографія, географічні інформаційні системи, дистанційне зондування землі
 Управління та екологія водних ресурсів
 Метеорологія
106 Географія
Освітні програми:
 Природнича географія
 Геоморфологія та природопізнавальний туризм
 Економічна географія
 Урбаністика та міське планування
 Транскордонне екологічне співробітництво
193 Геодезія та землеустрій
Освітня програма:
 Геодезія та землеустрій
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ «ІНСТИТУТ ГЕОЛОГІЇ»
103 - Науки про Землю
Освітня програма:
 Геологія та менеджмент надрокористування
193 Геодезія та землеустрій
Освітні програми:
 Геоінформаційні системи та технології
 Оцінка землі та нерухомого майна

Олімпіада проводиться у два тури – дистанційний та очний.
перший тур олімпіади – дистанційний, з 11 січня 2021 року по 14 березня 2021 року,
другий тур олімпіади – очний, 24 квітня 2021 року.
Для участі в дистанційному турі необхідно дати відповіді на поставлені наступні питання:
1. Класифікація географічних карт. Способи зображення на плані та карті.
2. Походження материків і океанів. Рух літосферних плит.
3. Кліматичні пояси та області Землі.
4. Рельєф дна Індійського океану.
5. Природні зони Південної Америки.
6. Річкова система України.
7. Паливні ресурси України.
8. Розселення населення України. Типи населених пунктів
9. Центри сучасного світового господарства.
10. Промисловість Китаю.
Відповіді надсилати прикріпленим файлом на електронну адресу:
Географічний факультет: e-mail: geo-olimpiada@ukr.net (з поміткою (тема) «Олімпіада»).
ННІ "Інститут геології" e-mail: Reva_max@knu.ua (з поміткою (тема) «Олімпіада»).
Назва прикріпленого файлу – прізвище автора роботи. Формат файлів *.doc.
Всім учасникам слід заповнювати інформаційну картку за зразком:
(в тексті листа й на титульній сторінці роботи)
1. Прізвище, ім’я та по батькові учасника олімпіади:
2. Населений пункт:
3. Школа (назва, адреса, телефон):
4. Контактний телефон, е-mail, поштова адреса:
За додатковою інформацією звертатися за тел.
(044) 521-32-70 географічний факультет
(044) 521-33-38 ННІ «Інститут геології»
До участі в другому турі допускаються учасники, які набрали не менше 75% балів за перший
тур (дистанційний).
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 http://vstup.univ.kiev.ua/

