
ЕКОНОМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТУ ІМ. Р. ЕЛЬВОРТІ 

 

Олімпіада з математики 

"Знаєш МАТЕМАТИКУ – легко вчишся в ЕТІ" 
 

  Участь у олімпіаді безкоштовна. Олімпіада проводиться в два етапи: 

 

Реєєстрація на І-й етап з 18. 02.2021 по11.03.2021 (включно ).  

І  етап – онлайн-конкурс, відбірковий етап 12.03.2021 – 17.03.2021.  

ІІ етап– фінальний етап 27.03. 2021 в економіко-технологічному інституті м. Р. Ельворті. 

 

Мета. Популяризація технічних та економічних спеціальностей та виявлення і 

підтримка обдарованої молоді, що має логічне та абстрактне мислення, ґрунтовні знання 

з математичних дисциплін і навички їх застосування до розв’язування широкого кола 

завдань. 

Формат олімпіади відповідає формату інтелектуального змагання, на якому 

учасники не тільки і не стільки змагаються в швидкості виконання запропонованих 

математичних завдань, а демонструють свої знання, розумові можливості, уважність, 

логічне і абстрактне мислення, креативні підходи до розв’язування завдань, які необхідні 

для успішного освоєння курсів під час навчання і використання  в майбутній професійній 

діяльності. 

Для кого? Взяти участь у конкурсі можуть старшокласники та студенти коледжів 

м. Кропивницького та Кіровоградської області, що цікавляться сучасною математикою та  

володіють широким колом знань у різних сферах математичної науки. 

Правила проведення: 

 

І етап (Заочний) проводиться дистанційно в форматі самостійного виконання 

індивідуального завдання. Для участі необхідно: 

1) до 11 березня 2021року направити на електронну пошту eti.mathem@i.ua наступні 

контактні данні: 

А Н К Е Т А 

учасника I етапу Олімпіади з «Математики»-2021 

в Економіко-технологічному інституті ім. Р. Ельворті 
ПІБ ___________________________________________________________________ 

Адреса проживання: 

населений пункт _____________________________,  

мобільний телефон: __________________________________ 

Навчаюся (навчальний  заклад)__________________________________________________  

Адреса електронної скриньки учасника Олімпіади ______________________________ 

2) 12 березня 2021року отримати завдання на електронну пошту; 

mailto:eti.mathem@i.ua


3) виконати завдання і відправити його на пошту eti.mathem@i.ua до 17 березня 2021 

року. 

Підсумки заочного етапу будуть опубліковані на сайті Економіко-технологічного 

інституту ім. Р. Ельворті 22 березня 2021 року. 

ІІ етап (Очний) відбудеться 27 березня 2021 року в Економіко-технологічному 

інституті ім. Р. Ельворті в форматі змагання учасників у особистому заліку в режимі 

реального часу з підведенням підсумків та нагородженням. 

 

Критерії оцінки робіт: 

- правильність відповіді; 

- повнота відповіді; 

- креативний підхід до виконання завдання (рисунки, схеми, презентації, відео,  

використання сучасних комп’ютерних програмних засобів). 
 

Переможці будуть нагороджені дипломами І, ІІ та ІІІ ступенів і при вступі до 

Економіко-технологічного інституту ім. Роберта Ельворті 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  

 

Контакти: 

Сайт:  eti.kr.ua 

Адреса: м. Кропивницький, вул. Євгена Чикаленка 3, ЕТІ ім. Р. Ельворті 

Телефони: 

(050) 68 58 777  Мироненко Оксана Василівна - доцент кафедри Прикладної 

механіки та інформаційних технологій (питання щодо олімпіади) 
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