Всеукраїнська учнівська олімпіада з математики
Житомирського військового інституту імені С. П. Корольова
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
про проведення Всеукраїнської учнівської олімпіади ЖВІ з математики
для професійної орієнтації вступників
на основі повної загальної середньої освіти
Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова (далі ЖВІ)
м. Житомир, проспект Миру, 22 у квітні-травні 2017 року проводить
ОЛІМПІАДУ З МАТЕМАТИКИ серед майбутніх вступників до інституту на
основі повної загальної середньої освіти.
Мета проведення олімпіади – виявлення та розвиток обдарованих
вступників, ознайомлення їх зі спеціальностями, за якими здійснюється
підготовка в інституті на освітньому ступені «бакалавр», зацікавлення у
поглибленому вивченні предмету з математики, що є профільним для вступу до
ЖВІ, нарахування додаткових балів до сертифікату зовнішнього незалежного
оцінювання з математики при вступі до військового інституту.
Для участі в Олімпіаді запрошуються особи, які отримали повну
загальну середню освіту, або є учнями випускних класів загальноосвітніх
навчальних закладів, або мають право на отримання документа про повну
загальну середню освіту в рік проведення Олімпіади.
ОЛІМПІАДА ПРОВОДИТЬСЯ У ДВА ТУРИ

Тур I – дистанційний
Учасник Олімпіади повинен з
8 по 12 травня 2017 року
зареєструватися
та
виконати
конкурсне тестове завдання.
В разі успішного проходження І
туру (набрали не менше 75% балів)
учаснику
буде
направлено
запрошення до участі у ІІ турі.

Тур ІI – очний
Тестові завдання другого туру
виконуються
учасниками
безпосередньо в ЖВІ 14 травня
2017 року.
Офіційне оголошення результатів
Олімпіади та визначення переможців
відбудеться
17 травня 2017 року.

Учасникам ІІ туру Олімпіади – вступникам до ЖВІ нараховуються
додаткові бали до сертифікату зовнішнього незалежного оцінювання з
математики.
Для
участі
в
олімпіаді
необхідно
перейти
за
посиланням http://www.zvir.zt.ua та виконати завдання. Тестування триває з 08
по 12 травня 2017 року.
У разі успішного проходження завдань І туру, на зазначену учасником
електронну адресу буде надіслано запрошення до другого туру (за потребою, до
навчального закладу, де навчається вступник).

Реєстрація учасників другого туру відбудеться 14 травня 2017 р. з 09 до
10 години у холі 5-го навчального корпусу ЖВІ (м. Житомир, проспект Миру,
22).
Початок другого туру Олімпіади 14 травня 2017 р. о 10.00 годині.
Тривалість тестування до 3 години (180 хвилин).
Робоча мова Олімпіади – українська.
Учасники олімпіади, що прибувають на ІІ тур, повинні мати при собі
документ, що засвідчує особу.

