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Термін проведення Олімпіади 

У зв’язку із локдауном, термін проведення  олімпіади з 

бухгалтерського обліку для студентів ліцеїв та коледжів 

переноситься:  
Олімпіада проводиться у два етапи: 

Реєєстрація на І-й тур з 01. 02.2021 по12.02.2021  (включно ) 

 І тур – онлайн-конкурс, відбірковий етап (12.02.2021 – 18.02.2021) 

 ІІ тур– онлайн-конкурс, фінальний етап ( 20.02. 2021 – 26.02.2021)  

 

Учасники Олімпіади 
До участі в Олімпіаді допускаються студенти ліцеїв, коледжів, що 

здобувають економічну освіту на рівні фахової передвищої освіти (молодший 

спеціаліст, фаховий молодший бакалавр).  

Правила проведення Олімпіади 

Олімпіада проходить у зручному онлайн-форматі. 

 

Для участі в Олімпіаді та отримання завдання для відбіркового туру - 

необхідно до 12.02.2021 направити на електронну пошту 

hodorozha1806@ukr.net наступні контактні данні: 
 

А Н К Е Т А 

учасника I етапу Олімпіади з «Бухгалтерського обліку» 2021 

в Економіко-технологічному інституті ім. Р. Ельворті 

 

ПІБ ___________________________________________________________________ 

Адреса проживання: 

пошта. індекс   , область   

район     нас. пункт    , 

 вулиця   , буд.   , кв.   , 

 тел.  мобільний телефон:     ______ 

Адреса електронної скриньки учасника Олімпіади  __________________________ 

Навчаюся у    ________________________________________________________ 

 

Тестування та виконання задач відбуватиметься в онлайн-режимі на 

сайті Google клас (наза сайту вам буде відправлено після отримання анкети 

учасника), куди можна потрапити з комп’ютера, мобільного телефона або 

планшета, під’єднаних до інтернет-мережі. 

Вимоги по Олімпіаді «Бухгалтерський облік» на сайті 
https://eti.kr.ua 

Незалежно від результатів, кожен учасник отримає сертифікат про 

участь в олімпіаді на свою електронну адресу.  

mailto:hodorozha1806@ukr.net
https://eti.kr.ua/


Переможці будуть нагороджені дипломами І, ІІ та ІІІ ступенів і 

при вступі до Економіко-технологічного інституту ім. Роберта Ельворті 

на спеціальність 071 «Облік і оподаткування» отримають гранти на  

навчання в Інституті: 

для І місця – на 50% зменшення вартості на навчання в І семестрі; 

для ІІ місця –на  30% зменшення вартості на навчання в І семестрі; 

для ІІІ місця –на 20% зменшення вартості на навчання в І семестрі 

 

Детальна інформація – за телефонами: 

 (050) 69 65 300 Буткевич Оксана Вікторівна (зав. кафедри 

бухгалтерського обліку) 

 (099) 19 16 826 Штець Тетяна Федорівна (викладач кафедри 

бухгалтерського обліку) 

 (050) 62 47 166 Ніколаєва Світлана Петрівна (доцент кафедри 

бухгалтерського обліку) 

Адреса: м. Кропивницький, вул. Є.Чекаленко 3, Економіко-

технологічний інститут ім. Роберта Ельворті 

 
 

 


