
Інструкція щодо проходження заочного туру  
всеукраїнської олімпіади Харківського національного університету 

імені В.Н. Каразіна з математики 
для вступників на спеціальності 104 Фізика та астрономія,  

105 Прикладна фізика та наноматеріали,  
144 Теплоенергетика, 153 Мікро- та наносистемна техніка 

 
Термін проведення заочного (дистанційного) туру з 10 березня 2021 року по 11 квітня 

2021 року.  
Оприлюднення попередніх результатів олімпіади та відповідей (розв’язків) завдань на 

сайті Університету 13 квітня 2021 року.  
Термін подачі апеляцій з 13.04.2021 по 14.04.2021.  
Оприлюднення результатів на сайті Університету з урахуванням апеляцій, список 

учасників, що запрошуються до участі в другому турі – 15.04.2021.  
До участі в дистанційному турі олімпіади допускаються 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 навчальний рік 
проведення Олімпіади.  

Завдання розміщено на сайті http://start.karazin.ua 

Дистанційний тур складається із 8 задач. Повний розв’язок кожної із них оцінюється у 10 
балів. Неповні розв’язки також будуть оцінені (залежно від ступеню просунення). Для 
потрапляння до очного туру необхідно набрати не менше за 60 балів. 

Розв’яжіть задачі й запишіть розв’язки на аркушах паперу або оформіть у вигляді файлу 
Microsoft Word чи іншої програми. Якщо Ви отримали лише частковий розв’язок або маєте якісь 
міркування, обов’язково напишіть їх теж, є шанси, що вони також будуть оцінені. Будь-ласка, 
намагайтесь писати акуратно й розбірливо, пронумеруйте всі аркуші. Відскануйте або 
сфотографуйте свою відповідь та надішліть електронною поштою на чотири адреси: 

o radioolympiada@karazin.ua  
o fef@karazin.ua  
o ftf@karazin.ua  
o physics@karazin.ua  

В темі листа вкажіть «олімпіада з математики». Лист повинен бути надісланий не пізніше 11 
квітня 2021 року. 

В листі слід вказати:  
o прізвище, ім’я та по-батькові учасника;  

o назву населеного пункту (за потреби область та район); 

o повну назву навчального закладу, який закінчив чи закінчує учасник;  

o контактний телефон учасника.  

Листи з відсутньою або неповною інформацією про учасника розглядатися не будуть.  
Найкращим учасникам олімпіади нараховуються додаткові 20 балів до сертифікату зовнішнього 

незалежного оцінювання з математики при розрахунку конкурсного балу в Харківському 

національному університеті імені В.Н. Каразіна. 

http://start.karazin.ua/


Задача 1  

З Києва до Дніпра на катері можна дістатись річкою за 8 годин, а з Дніпра до 

Києва – за 10 годин. За скільки годин можна дістатися з Києва до Дніпра на 

плоту?  

Задача 2  

Знайти значення виразу 3 61 2 7 29 4 7  . 

Задача 3 

Червона Шапочка несла бабусі 28 однакових на вигляд пиріжків. Кількість 

пиріжків з м’ясом відносилася до кількості пиріжків з грибами й до кількості 

з капустою, як 2:2:3. Дорогою дівчинка зголодніла та вирішила з’їсти один 

пиріжок. Яка ймовірність того, що перший пиріжок, навмання витягнутий з 

кошика, буде з м’ясом? 

Задача 4 

Позначимо корені рівняння 2 3 0  x ax a  через 1x  та 2x . При чому 

2 2

1 2 1.75 x x . Знайти параметр a . 

Задача 5 

Суцільний металевий конус, радіус основи якого дорівнює 9 см, а висота – 4 

см, переплавили на кульки однакового розміру, радіус кожної з яких – 1 см. 

Скільки таких кульок отримали? Втратами металу при переплавленні 

знехтуйте.  

Задача 6 

Нехай 3log 54a , 54log 19b . Виразити 12log 57  через a  та b . 

Задача 7 

Побудувати графік функції 7  tg x ctg xy . 

Задача 8 

Розв'язати нерівність    
2

2cos 3 1    x tg x tg x tg x . 

 


