
Благодійний фонд підтримки математичних олімпіад в Україні «Афіна» 
Києво-Печерський ліцей № 171 «Лідер» 

 

Сьомий всеукраїнський турнір математичних боїв 
Інформаційне повідомлення 

 
На виконання програми роботи з обдарованою молоддю Києво-Печерський ліцей № 171 «Лідер» 

та благодійний фонд «Афіна» планують провести Сьомий всеукраїнський турнір математичних боїв 
для українських школярів, що навчаються у 7—11-х класах. 

Турнір буде проведено під час осінніх канікул 2013/14 навчального року. 
 Мета турніру — залучення юних математиків до творчого змагання, сприяння встановленню 
професійних і дружніх контактів учасників турніру з викладачами, науковцями, найкращими студентами 
й аспірантами провідних українських вишів, підготовка юних українських математиків до олімпіад найви-
щих рівнів, спілкування з представниками України на міжнародних олімпіадах юних математиків. Органі-
затором і координатором турніру є Києво-Печерський ліцей № 171 «Лідер» за підтримки освітніх установ 
Києва. 

Змагання будуть проведені у трьох вікових групах: молодшій лізі (учні 8-го та молодших кла-
сів), середній лізі (учні 9-го класу) та старшій лізі (учні 10—11-х класів). У програмі турніру заплано-
вані 4 тури математичних боїв, математична карусель, командна олімпіада й усна особиста олім-
піада. Між турами змагань передбачено день відпочинку зі змістовною культурною програмою. 
 Завдання до турніру готує кваліфіковане журі, що тренує українських учасників перед міжнарод-
ними математичними олімпіадами. Проведення турніру, згідно з чинним положенням про всеукраїнські 
учнівські олімпіади, узгоджується із засадами осінніх настановчих зборів, тому важливо залучити до уча-
сті в заході призерів всеукраїнської олімпіади з математики, учнів провідних математичних навчальних 
закладів країни, а також усіх бажаючих — за умови, що кількість учасників буде в межах розумного. 

До участі в турнірі запрошуються команди в складі 6 учнів. З окремих школярів, які бажають бра-
ти участь у заході, якщо їхня школа чи регіон не можуть (або не бажають) відрядити повну команду 
з шести учнів, будуть сформовані збірні команди для повноцінної участі в змаганнях. Щоб зареєструвати 
команду чи індивідуальних учасників, необхідно завчасно повідомити про своє бажання голову журі 
Богдана Рубльова електронною поштою чи телефоном (контактні дані вказані наприкінці повідомлен-
ня). Заявку на участь можуть подавати викладачі шкіл та вишів, керівники гуртків та факультативів, бать-
ки та самі школярі. Кожна заявка буде розглянута, та щодо неї буде винесено відповідну ухвалу. В разі 
незгоди з прийнятим щодо вашої участі рішенням ви можете звернутись до голови оргкомітету турніру 
Дмитра Григоровича Кравченка, директора Києво-Печерського ліцею № 171 «Лідер». Загалом у турнірі 
зможуть поборотися до 30 команд. 
 Турнір проводиться на засадах самофінансування. Розмір організаційного внеску за учасни-
ків та керівників команд буде наведено пізніше. Сума внеску включатиме вартість проживання й хар-
чування учасників турніру та керівників за весь період проведення турніру, кошти на культурну програму, 
видатки на організацію й проведення турніру. В разі надання благодійної, спонсорської або іншої допо-
моги оргкомітет застерігає собі право зменшити величину організаційного внеску. 

Для участі в турнірі необхідно до 10 жовтня 2013 року подати заявку на участь Богдану Владис-
лавовичу Рубльову телефонами 0 50 561-39-64 (моб.), (0 44) 259-05-32 (роб.) або/та електронною по-
штою rublyov@i.ua. За цими ж телефонами й на цю ж адресу можна звернутися по детальнішу інформа-
цію про турнір. В електронній заявці просимо повідомити контактні телефони та ел. адреси керівників 
команди, дані про учасників, а також надати фотографії керівників та кожного з учасників. 

Поштова адреса оргкомітету: кафедра обчислювальної математики факультету кібернетики Ки-
ївського національного університету ім. Т. Шевченка, пр. Глушкова, 4д, Київ, 03680. 
  Організаційний внесок можна сплатити готівкою в касу оргкомітету турніру в місцях проживання 
та харчування безпосередньо під час турніру (якщо це буде завчасно узгоджено з оргкомітетом) 
або до 15 жовтня безготівково перерахувати на рахунок благодійного фонду «Афіна», реквізити якого 
будуть надані пізніше. Якщо оплата здійснюється безготівково, керівник команди повинен мати копію 
відповідного платіжного доручення з позначкою банку, що посвідчує факт перерахування грошей. 

Програму турніру буде наведено згодом. 
 

Оргкомітет. 

http://matholymp.org.ua/contests/tournament-7/
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z1318-11
mailto:rublyov@i.ua

