
Шановні учасники олімпіади! 

На участь у відкритій Івано-Франківській обласній олімпіаді з математики для 

учнів 5 – 11 класів зареєструвалися понад 1200 учнів. З них – майже 60 з восьми 

інших областей України та м. Києва. Найактивнішими були п’ятикласники. 

У зв’язку з цим для вчасного отримання задач висилаємо вам завдання олімпіади 

заздалегідь. Якщо з однієї адреси реєструвалось кілька учасників, то доведіть цю 

інформацію та умови завдань до всіх, кого ви так зареєстрували. 

 Пароль для відкриття файлу із завданнями буде розміщений на сайті 

факультету математики та інформатики https://mif.pnu.edu.ua/  6 лютого з 9.40. 

 Щоб не перевантажувати сайт для доступу іншим учасникам просимо, 

дізнавшись пароль, якнайшвидше покинути цей сайт. Файлу із завданнями у цей час 

на ньому не буде. 

Для відкриття висланого вам файлу із завданнями пароль вводити великими 

буквами англійського алфавіту та цифрами.  

Ця олімпіада не є ІІІ етапом Всеукраїнської олімпіади з математики і 

розрахована на тих, хто любить математику і хоче перевірити себе у розв’язуванні 

нестандартних задач. Її учасники не матимуть жодних пільг.  

Тому, беручи участь у ній, немає сенсу користуватися сторонніми джерелами 

інформації чи використовувати допомогу сторонніх осіб. Інакше така перевірка самих 

себе зведеться нанівець. А членам журі буде неприємно перевіряти роботи, 

відчуваючи, що деякі з них виконані вами зі сторонньою допомогою.   

На виконання 5 завдань відводиться 3 години з 10.00 до 13.00. Кожен учасник 

розв’язує завдання свого класу. Після цього учасники олімпіади повинні надіслати 

якісні фотографії чи скановані сторінки з обґрунтованими відповідями одним PDF - 

файлом на дві електронні адреси fedakivan58@i.ua та fedakivan58@gmail.com   голови 

журі олімпіади не пізніше 13.20  (друга вказана на випадок переповнення скриньок). 

Назва такого файлу має складатися з номера класу (від 5 до 11) і прізвища та 

імені учня. Наприклад: 6, Петренко Володимир. Інших поміток у файлі, які би 

розсекречували інформацію про учасника олімпіади, не повинно бути. Темою листа 

вказати Олімпіада. 

Умови задач переписувати не потрібно, але їхні номери мають бути чітко 

прописані. Розв’язання кожної задачі повинно розпочинатися з нової сторінки, або ж 

на одній сторінці можуть бути розміщені повні розв’язання кількох задач з деякими 

пропусками між ними. Відповіді до завдань у надісланому файлі розташувати за 

зростанням номерів від 1 до 5. Чернеток не надсилати. 

Роботи незареєстрованих учасників чи вислані не одним файлом, а окремими 

фотографіями перевірятися не будуть. Але перевірити їхні роботи зможуть учителі 

математики тих закладів освіти, в яких вони навчаються. 

Вказівки до розв’язування задач олімпіади та критерії їх оцінювання будуть 

розміщені  на сайті факультету математики та інформатики https://mif.pnu.edu.ua/  

у понеділок 8 лютого. 

На цьому ж сайті згодом будуть розміщені і результати учасників олімпіади 

Враховуючи їх велику кількість, це може відбутися з деякою затримкою. 
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