Київський національний університет
імені Тараса Шевченка
запрошує на
Всеукраїнську олімпіаду з географії 2022 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 2021-2022 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)
 Середня освіта (Природничі науки. Інтегрований курс)
103 Науки про Землю
Освітні програми:
 Геоекологія
 Ґрунтознавство, управління земельними ресурсами та територіальне планування
 Картографія, географічні інформаційні системи, дистанційне зондування землі
 Метеорологія
 Управління та екологія водних ресурсів
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ «ІНСТИТУТ ГЕОЛОГІЇ»
103 - Науки про Землю
Освітня програма:
 Геологія та менеджмент надрокористування

Олімпіада проводиться у два тури – дистанційний та очний.
перший тур олімпіади – дистанційний, з 20 січня 2022 року по 01 березня 2022 року,
другий тур олімпіади – очний, 15 квітня 2022 року.
Для участі в дистанційному турі необхідно дати відповіді на поставлені наступні питання:
1. Особливості та відмінності зображення земної поверхні на глобусі, аерофотознімках,
космічних знімках, планах, картах.
2. Головні положення теорії тектоніки літосферних плит.
3. Кліматотвірчі чинники. Головні причини змін клімату впродовж четвертинного
періоду розвитку Землі.
4. Північна Америка. Тектонічні структури, рельєф, корисні копалини.
5. Вулканізм. Типи вулканічних вивержень та їх характеристика.
6. Основні річкові басейни та системи України.
7. Ґрунтові ресурси України.
8. Динаміка кількості населення в світі та Україні.
9. Транснаціональні корпорації (ТНК) та їх вплив на функціонування міжнародної
економіки.
10. Транспортні вузли та міжнародні транспортні коридори на території України.
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 20 січня по 01 березня 2022)

Посилання на реєстрацію

Більше новин КНУ в телеграм каналі

За додатковою інформацією звертатися:
Географічний факультет: e-mail: geo-olimpiada@ukr.net (з поміткою (тема) «Олімпіада»)
тел.: (044) 521-32-70
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).
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/polozhenniapro-olimpiadu-knu

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.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА
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)

