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Наказ  
   

  „08” листопада 2018 р.                   м. КИЇВ                №   46/2018                    

 

Про проведення  ІІІ етапу  Десятої  Всеукраїнської 
олімпіади з математики серед студентів  

ЗВО  І-ІІ р.а України у 2018 році 

 З метою підвищення якості підготовки кваліфікованих фахівців, 

пошуку обдарованої студентської молоді та створення умов для її творчого 

зростання та подальшого розвитку математичної освіти і культури в Україні, 

за погодженням з Міністерством освіти і науки України,  

Н А К А З У Ю: 

1. Провести у 2018/2019 навчальному році  Десяту  Всеукраїнську 

олімпіаду з математики серед студентів перших курсів (на базі 9-ти 

класів) ЗВО І-ІІ р.а. України згідно з Положенням, розробленим 

оргкомітетом   06 листопада 2018  року та затвердженим Головою Спілки 

обласних Рад директорів ЗВО І-ІІ р.а. України, у три  етапи: 

I етап –  у лютому  - березні   2019 року в кожному ЗВО І-ІІ р.а.; 

II етап  –   у березні - квітні   2019   року   обласні, м. Києва   математичні 

олімпіади серед студентів ЗВО І-ІІ р.а.; 

ІІІ етап – 28  травня – 30 травня 2019 року на базі  Коледжу транспорту та 

комп’ютерних технологій Чернігівського національного технологічного 

університету, місто Чернігів.  



2. Директорам  ЗВО І-ІІ р.а. України: 

2.1. Забезпечити проведення I етапу Олімпіади з математики у зазначений 

термін  відповідно до Положення про Всеукраїнську олімпіаду з математики 

серед студентів ЗВО І-ІІ р.а. України.  

2.2. Відрядити студентів-переможців I етапу змагань до визначених вищих 

навчальних закладів областей або міст для участі у II етапі Олімпіади з 

математики серед студентів ЗВО І-ІІ р.а. Оплату відряджень учасників II 

етапу та супроводжуючих  осіб  з числа викладачів здійснити за рахунок їх 

навчальних закладів. 

3. Обласним методичним об’єднанням викладачів математики:  

3.1.Забезпечити проведення II етапу Олімпіади з математики серед 

студентів ЗВО І-ІІ р.а.  України у зазначений термін та відповідно до 

Положення. 

3.2. Подати звіт про підсумки проведення  ІІ етапу Олімпіади з математики 

серед студентів ЗВО І-ІІ р.а. України з визначенням одноосібних 

переможців  у 10-тиденний термін після її завершення голові обласної Ради 

ЗВО І-ІІ р.а.  

3.3. До  15 квітня 2019 року,  з метою поповнення банку завдань, надіслати 

електронною поштою на адресу відповідального за базу завдань члена 

оргкомітету  Олімпіади  (Дзюбинська Маргарита Мойсеївна, тел. 097-476-

78-47),   margaret44d15@gmail.com   завдання з  тем: 

 

 тотожні перетворення алгебраїчних виразів; 

 задачі з планіметрії; 

 раціональні та ірраціональні рівняння та нерівності, їх системи; 

 тригонометричні функції, рівняння та нерівності; 

 задачі з параметрами; 

 похідна та її застосування; 

 евристичні задачі. 

 

УВАГА! Тематика завдань з алгебри та початків аналізу 

повинна відповідати діючим в Україні навчальним програмам з 

алгебри та початків аналізу для учнів 10  класу загальноосвітніх 

навчальних закладів. 

 

 



УВАГА!  До кожного розділу надсилати не більше п’яти завдань, 

набраних у редакторі формул Microsoft Equation  (обов’язково вказувати 

прізвище, ім’я відправника та контактний телефон для зв’язку). 

 

 

3.4. Головам обласних (міських) методичних об’єднань викладачів 

математики ЗВО І-ІІ р.а. України до 01 травня 2019 року надіслати на 

електронну адресу  приймаючої сторони   

revko_l@ukr.net 
анкету учасника  IIІ етапу  (одноосібного переможця ІІ етапу)  Олімпіади з 

математики серед студентів ЗВО І-ІІ р.а. України (додаток 1).  

3.5.  Відрядити студентів-переможців  IІ етапу змагань до Коледжу 

транспорту та комп’ютерних технологій Чернігівського національного 

технологічного університету, місто Чернігів, вул. Захисників України 25)  

для участі у IIІ етапі Всеукраїнської олімпіади з математики серед 

студентів ЗВО І-ІІ р.а. України.  

Оплату відряджень та організаційних внесків учасників IIІ етапу та їх 

супроводжуючих з числа викладачів здійснити за рахунок їх навчальних 

закладів. 

Організаційний внесок становить орієнтовно 650 грн. (може змінитися) з 

кожної особи і сплачується при реєстрації (організаційний внесок включає 

харчування). 

Реєстрація учасників проводиться за наявності студентського  квитка 

та залікової книжки. 

У випадку неможливості взяти участь в Олімпіаді учасником, вказаним у 

заявці, голові обласного (міського) методичного об’єднання викладачів 

математики надається право відрядити студента, який посів наступне за 

рейтингом місце. 

 

4. Оргкомітету Олімпіади з математики серед студентів ЗВО І-ІІ р.а: 

 – сприяти підготовці та проведенню IIІ етапу Всеукраїнської олімпіади з 

математики серед студентів ЗВО І-ІІ р.а. України у зазначений термін  

відповідно до Положення; 

–  забезпечити обласні (міські) методичні об’єднання необхідними 

інформаційними матеріалами.  

 

 

 

ЗАЯВКИ  ВИСИЛАТИ НА ЕЛЕКТРОННУ АДРЕСУ: 

revko_l@ukr.net 

  mvdanilova81@gmail.com 

 

mailto:yat.yuriy@gmail.com
mailto:yat.yuriy@gmail.com


 

 

 

ЗАВДАННЯ ВИСИЛАТИ НА АДРЕСУ ОРГКОМІТЕТУ 

ОЛІМПІАДИ:                                                                                

margaret44d15@gmail.com    

 

 

МАТЕРІАЛИ  ОЛІМПІАДИ   
на сайтах: 

 

Спілка голів обласних Рад директорів ЗВО І-ІІ р.а. 

 http://spylka.com.ua 
 

Оргкомітет Олімпіади 

http://new.site.kpvkfek.com 

 

 

 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОГОЛОШЕННЯ  
щодо проведення Олімпіади на сайті  

Коледжу транспорту та комп’ютерних технологій 

Чернігівського національного технологічного університету 

ktkt.stu.cn.ua 

 
 

КОНТАКТНІ ТЕЛЕФОНИ: 

 

095-333-71-15 Лещинський Олег Львович, Голова оргкомітету ІІІ етапу 

Всеукраїнської олімпіади з математики серед студентів ЗВО І-ІІ р.а. України, 

Коледж інженерії та управління  НАУ, м. Київ; 

066-566-98-82 Ревко Лариса Миколаївна, член оргкомітету, Коледж 

транспорту та комп’ютерних технологій Чернігівського національного 

технологічного університету; м. Чернігів 

095-440-25-89  Данилова Марина Володимирівна, член оргкомітету, 

Коледж транспорту та комп’ютерних технологій Чернігівського 

національного технологічного університету; м. Чернігів 
 

Голова Спілки обласних Рад директорів 
ЗВО  І-ІІ рівнів акредитації України                                                      А.К.Похресник       

 

 

http://spylka.com.ua/
http://new.site.kpvkfek.com/
http://www.techcol.com.ua/


             Додаток 1 

 

 

ЗАЯВКА 

 на участь у ІІІ-му етапі Всеукраїнської олімпіади з 

математики серед студентів ЗВО І-ІІ р. а. 
  

1 Область 

2 Назва навчального закладу (повна назва) 

3 Прізвище, ім’я , по батькові студента  

4 Спеціальність 

5 Дата народження студента 

6 П. І. П. викладача, що готував переможця, категорія, контактний 

телефон 

7 П. І. П. супроводжуючого, посада, профіль за фахом, категорія, 

контактний телефон 

8 Електронна адреса навчального закладу переможця, контактний 

телефон 

9 Електронна адреса переможця ІІ-го етапу олімпіади або контактної 

особи 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 


