








попередніми результатами перевірки робіт учасників до підбиття 

остаточних підсумків. 
3.3. У разі виникнення питань учасники Олімпіади мають право після кожного 

туру Олімпіади подавати заяву у письмовій формі до апеляційної комісії з 

приводу правильності та об’єктивності оцінювання виконаних ними 

завдань та одержати письмову відповідь (за вимогою учасника) до 

підбиття остаточних підсумків відповідного туру. Строки подання 

апеляції визначаються організаційним комітетом, про що повідомляється 

учасникам перед початком змагань. У заяві учасник Олімпіади повинен 

зазначити причину апеляції. 

 

4. Тури Олімпіади з математики 
 

4.1. Олімпіада проходить у два тури: перший – дистанційний (заочний), 

другий – очний. 

4.2. До першого, дистанційного, туру допускаються лише зареєстровані 

учасники. Форма проведення дистанційного туру визначається 

організаційним комітетом Олімпіади з математики. 

4.3. Під час проведення дистанційного туру учасники Олімпіади з математики 

ознайомлюються із завданнями, розміщеними на веб-сайті КПІ, та 

розв’язують їх. 

4.4. Для забезпечення участі у першому турі кожен зареєстрований учасник 

отримує електронною поштою від Організаційного комітету необхідну 

інформацію для ідентифікації та участі у першому турі. 

4.5. Другий тур проходить в КПІ. До участі в другому турі допускаються 

учасники, які набрали не менше 75% балів на першому етапі (переможці 

першого туру). 

4.6. Для участі у другому турі кожен переможець першого туру отримує 

електронною поштою запрошення від Організаційного комітету. 

4.7. Інформація про проведення другого туру Олімпіади з математики 

оголошується не пізніше ніж за місяць до його проведення, а також (у 

відповідності до Положення) про проведення другого туру 

повідомляються загальноосвітні навчальні заклади сіл та селищ. 

4.8. Учасникам другого туру Олімпіади з математики, які набрали не менше, 

ніж 90% балів, які вступають на основі повної загальної середньої освіти 

на спеціальності, визначені Переліком спеціальностей, яким надається 

особлива підтримка (додаток 2 до Умов прийому), нараховуються 

додаткові бали до сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з 

математики  при розрахунку конкурсного бала в КПІ в обсязі до 20 балів 

(у відповідності до шкали наведеної нижче), але не вище 200 балів за 

предмет. 

 

 

 

 




