
Інформація  

про проведення другого (фінального) етапу 

Всеукраїнської учнівської Інтернет-олімпіади з географії! 

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 17 серпня 2021 

року № 913 «Про проведення Всеукраїнських учнівських Інтернет-олімпіад у 

2021/2022 навчальному році» Міністерством освіти і науки України спільно з 

Департаментом науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації на 

базі Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна проводиться 

другий (фінальний) етап Всеукраїнської учнівської Інтернет-олімпіади з 

географії. 

До другого (фінального) етапу олімпіади допущені учасники, які набрали 

понад 75 балів за результатами І етапу.  

Учасники олімпіади, допущені до ІІ етапу, які бажають взяти у ньому участь, 

мають заповнити Google Форму: 

https://forms.gle/KzLr442Gkp1phnX9A до 14 грудня 2021 року включно. 

 

Орієнтовна програма проведення Олімпіади: 

 

16 грудня (четвер): заїзд учасників. 

 

17 грудня (п’ятниця):  

9:00 – 10:00 – реєстрація учасників (хол університету), урочисте відкриття 

олімпіади; 

10:00 – 14:00 – виконання завдань другого етапу олімпіади (Харківський 

національний університет імені В.Н. Каразіна, майдан Свободи, 4); 

14:00 – 15:00 – обід (університет, кафе «Бункер», орієнтовна ціна 75 грн.); 

15:00 – 16:00 – екскурсії музеями університету; 

17.00 – 17.30 – зустріч на факультеті геології, географії, рекреації і туризму. 

 

18 грудня (субота): 

9:00 – 13:00 – повідомлення попередніх результатів, апеляція; 

(екскурсії для бажаючих) 

13:00 – 14:00 – обід (університет, кафе «Бункер», орієнтовна ціна 75 грн.); 

14:00 – оголошення остаточних результатів олімпіади, нагородження переможців, 

урочисте закриття олімпіади. 

 

Від’їзд учасників – після 16:00. 

 

Розміщення учасників Інтернет-олімпіади та супроводжуючих осіб 

планується: 

КЗ «Харківська обласна станція юних туристів» Харківської обласної ради 

(м. Харків, вул. Танкопія, 15/2). Вартість проживання: 85 грн/доба. Можливе  

харчування в кафе «Вечірні зорі», м. Харків, вул. Харківських дивізій, 21. 

 

https://forms.gle/KzLr442Gkp1phnX9A


Інтернет-олімпіада проводиться на засадах самофінансування, тому 

встановлений оргкомітетом внесок у розмірі 150 грн. (сто п’ятдесят гривень) за 

кожного учасника. 

Сума цього внеску не враховує витрати на проживання та харчування. 

Оргвнесок необхідно перерахувати на картку Приватбанку 5168 7427 1533 2932 

на ім’я Шуліка Борис Олександрович. 

 

Кожен учасник олімпіади повинен мати з собою: 

- паспорт або свідоцтво про народження; 

- учнівський квиток або довідку зі школи, що засвідчує особу учасника (з 

фотокарткою та завірений печаткою закладу освіти на поточний навчальний рік); 

- згоду на збір та обробку персональних даних (Додаток 1); 

- дозвіл на участь в очному етапі Інтернет-олімпіади від батьків (Додаток 2); 

- довідки про стан здоров’я, відсутність інфекційних хвороб та контактів з 

інфекційними хворими (про епідоточення), завірені печаткою лікувального 

закладу. 

 

Супроводжуюча особа повинна мати при собі: 

- заявку на участь у Інтернет-олімпіаді, де необхідно вказати такі дані по 

кожному учаснику: 

прізвище, ім’я, по батькові; 

клас навчання; 

повну назву навчального закладу кожного учасника; 

прізвище, ім’я, по батькові, телефон (мобільний) супроводжуючого; 

- паспорт, що засвідчує особу керівника команди; 

- COVID-сертифікат або ПЛР-тест; 

- зворотні квитки на себе та дітей. 

 

З усіма питаннями завертайтеся за електронною адресою   

geoolymp2021@gmail.com  

Контактні телефони (Viber): 

Кандиба Юрій Іванович (050-643-31-44); 

Шуліка Борис Олександрович (093-948-73-30). 

 

mailto:geoolymp2021@gmail.com


Додаток 1 

 

Згода 

на збір та обробку персональних даних 

 

Я, ____________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я та по батькові) 

паспорт серії ____ №_____________, як____________________________________ 

______________________________________________________________________ 
(зазначити: батько/мати (усиновлювач) або піклувальник та ПІБ дитини) 

паспорт (за відсутності: свідоцтво про народження) серії ____ №_________, 

шляхом підписання цього тексту, відповідно до Закону України «Про захист 

персональних даних» від 01 червня 2010 року № 2297-VІ, надаю згоду 

оргкомітету Всеукраїнської учнівської Інтернет-олімпіади з географії на обробку 

персональних даних 

______________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я та по батькові дитини) 

з метою забезпечення його (її) участі у Всеукраїнській учнівській Інтернет-

олімпіаді з географії та заходах, що пов’язані з її проведенням. 

Ця згода надається на здійснення дій відносно персональних даних, що 

будуть необхідними або бажаними для досягнення зазначених вище цілей, а саме: 

збір, систематизація, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), 

використання, розповсюдження (передача), надання третім особам (Міністерству 

освіти і науки України, Інституту модернізації змісту освіти, Харківському 

національному університету імені В.Н. Каразіна), публікацію остаточних 

результатів Інтернет-олімпіади з географії на сайті Всеукраїнської учнівської 

Інтернет-олімпіади з географії. 

 

«____» ____________ 2021 р. _______________ / _________________________ / 
(підпис)       (ПІБ) 

 



Додаток 2 

 

 
 Голові журі 

Всеукраїнської Інтернет-олімпіади  

з географії 

Жемерову О. О. 
 

__________________________ учасника 
(батько/мати (усиновлювач) або піклувальник) 

 

_____________________________________ 
(прізвище, ім’я та по батькові дитини) 

 

_____________________________________ 
(ПІБ батько/мати (усиновлювач) або піклувальника) 

 

 

 

Заява 

 

Я даю дозвіл на участь моєї дитини в очному етапі Інтернет-олімпіади з 

географії. Вважаю, що виконані усі необхідні умови її безпечного проведення для 

моєї дитини. Але я розумію, що 100% захисту від COVID-19 поки що не існує. 

 

«____» ____________ 2021 р. _______________ / _________________________ / 
(підпис)            (ПІБ) 


