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г п
Керівникам обласних, Київського 
міського територіальних відділень

г л Малої академії наук України,
директорам закладів загальної 
середньої освіти

Про організацію та проведення 
курсу «Геоурбаністика та майбутнє 
сучасних міст» у рамках 
Всеукраїнських профільних шкіл 
Малої академії наук України

Відповідно до пункту ЗО Плану всеукраїнських і міжнародних 
організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2023 рік (за 
основними напрямами позашкільної освіти), затвердженого наказом 
Міністерства освіти і науки України від 28 листопада 2022 року № 1063 «Про 
затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-масових 
заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2023 рік (за основними напрямами 
позашкільної освіти), та Плану семінарів-практикумів для педагогічних 
працівників закладів позашкільної освіти на 2023 рік», з метою популяризації 
наукових знань серед здобувачів освіти середнього шкільного віку 
Національним центром «Мала академія наук України» в період з 22 березня до 
12 квітня 2023 року буде проведено курс «Геоурбаністика та майбутнє 
сучасних міст» у рамках Всеукраїнських профільних шкіл Малої академії наук 
України (далі -  курс).

До участі запрошують здобувачів освіти 5-9 класів закладів загальної 
середньої освіти.

Для реєстрації потрібно до 21 березня 2023 року заповнити онлайн-анкету 
за посиланням: https://cii.tt. 1 v/s3ЗGWZB.

Програмою курсу передбачено інтерактивні лекційні заняття, відповіді на 
запитання тощо. Слухачі поглиблять знання про і форми міських поселень, 
сучасні концепції міст майбутнього. За результатами навчання учасники 
отримають сертифікати.

https://cii.tt._1_v/s3%d0%97GWZB
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Навчання буде здійснюватися з використанням дистанційних технологій 
на платформі «Zoom» (доступ до відповідного електронного ресурсу буде 
надісланий учасникам на електронні адреси, зазначені під час реєстрації до 
22 березня). Лекції проходитимуть щосереди о 17.00. Тривалість заняття-  
60 хв.

Детальна інформація за телефоном: (098) 434-50-77 Світлана ШВЕЦЬ.

Директор

Швець Світлана 0984345077
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