Шановні колеги!
У зв’язку з пандемією коронавірусу у 2020/21 навчальному році ІІ – IV етапи
предметних олімпіад школярів України не проводяться. Водночас з метою підтримки
високої якості математичної й природничої освіти та забезпечення неперервності і
наступності олімпіадного руху в Україні, Київський національний університет імені
Тараса Шевченка та Громадська організація «Спілка ректорів вищих навчальних
закладів України» виступили з ініціативою щодо організації та проведення на базі
провідних університетів України Київської міської та обласних олімпіад з математики.
У Житомирській області у 2021 році буде проведено два етапи Всеукраїнської
олімпіади з математики:
ІІІ етап - Обласна олімпіада з математики під егідою Житомирського державного
університету ім. І. Франка ;
ІV етап - Всеукраїнська олімпіада найкращих юних математиків України.
Обласна олімпіада з математики під егідою Житомирського державного
університету ім. І. Франка буде проведена очно 31 січня в приміщенні фізикоматематичного факультету ЖДУ ім. І. Франка, вул. Велика Бердичівська, 40.
Учасниками можуть бути лише учні Житомирської області, делеговані від свого
району чи міста у кількості, визначеній рейтингом на обласну олімпіаду з математики.
Щоб взяти участь, кожному учаснику потрібно зареєструватися до 24.01.2021 за
посиланням:
https://docs.google.com/forms/d/13cJZJolnY7Vq7eF5y3JbRTsx2FvZmTkbtewgC8EA0w0.
Деталі стосовно часу прибуття та розсадки учнів по аудиторіях будуть надіслані
безпосередньо учасникам на їх електронні скриньки. Абсолютні переможці 8-11 класів
будуть запрошені на Всеукраїнську олімпіаду найкращих юних математиків України.
Абсолютний переможець 7 класу буде запрошений на Всеукраїнську олімпіаду з
математики для учнів 5-7 класів. Обидві ці олімпіади будуть проведені з 1 по 4 квітня.
Детальна інформація про Всеукраїнську олімпіаду найкращих юних математиків
України міститься на сайті «Математичні олімпіади в Києві» (matholymp.com.ua). (Але
можливі певні перенесення в зв'язку з пандемією.)
Просимо зауважити, що, оскільки Міністерство освіти і науки не є організатором
цієї олімпіади, то переможці четвертого етапу не матимуть додаткових балів при
вступі до ВНЗ.
Якщо у вас виникли питання, звертайтеся до координаторів в Житомирській області
за телефонами або на електронну пошту, наведеними нижче.
Координатори в Житомирській області:
Таргонський Андрій Леонідович, тел. 097-229-88-43, 063-446-79-62,
e-mail: targonsk@zu.edu.ua;
Сарана Олександр Анатолійович, тел.. 050-313-99-33, 097-229-72-44,
e-mail: sarana-alex@ukr.net.

