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Я хочу дати можливість кожній
талановитій дитині отримати

якісну освіту та достойну роботу у
себе вдома - в Україні.

П РОБЛЕМАТИКА
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Втрачено авторитет та ефективність академічної освіти, яка не
встигає за світовим розвитком технологій

Талановиті молоді люди з регіонів України часто не мають
можливості долучитися до якісних освітніх проектів та ресурсів

Математики не можуть повною мірою реалізувати себе, не обираючи
між улюбленою справою та високою заробітною платнею

Великі корпорації забирають найкращих молодих математиків із
України і будують на цьому мільйонні прибутки

МИ

ВЖЕ ЗРОБИЛИ ПЕРШИЙ КРОК ДЛЯ ЇЇ ВИРІШЕННЯ

У нашій школі з підготовки data science спеціалістів сьогодні безкоштовно
навчається 32 талановитих молодих математика з різних куточків України.
Вони вже довели, що є кращими з 2000 претендентів
За 6 місяців вони власним прикладом доведуть, що й в Україні можна
добре заробляти, займаючись улюбленою математикою.

Я сам отримав таку можливість багато років тому, і це змінило моє життя. Тож це мій особистий
проект соціальної відповідальності перед суспільством.

ЩО

МИ ЗРОБИМО ДАЛІ

Ми запросимо до участі учнів кожної школи України та проведемо Олімпіаду з
математики в усіх регіонах.
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переможців приїдуть до Києва у перший Всеукраїнський
математичний літній табір, який змінить їх уявлення про професію
та дозволить випробувати свої знання та здібності
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тижні вони безкоштовно навчатимуться у найкрутіших
професіоналів, розкриватимуть нові обрії математики у сучасному
світі та змагатимуться
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найкращий отримає іменну річну стипендію імені Бориса Котляра
на математичну освіту
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ДОСЯГНЕМО НАШИХ ЦІЛЕЙ

ми покажемо всій країні перспективність математичної освіти для
достойного майбутнього

ми дамо рівні можливості всім дітям України показати свої
математичні знання, оцінити власний потенціал та повірити у себе

ми доведемо, що в Україні вже сьогодні можна реалізувати себе у
сфері аналізу великих даних

ми переконаємо всіх, що бути математиком в Україні теж круто та
вигідно

П ІДСУМОВУЮЧИ

Математично доведено, що Україна має надзвичайний інтелектуальний
потенціал.
Я лише прагну дати можливість реалізувати його кожній талановитій дитині
тут і зараз.

З повагою,
Дмитро Єрьомін

