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Шановні читачі, колеги та друзі,

вітаємо вас на дистанційному курсі «Математика в Природі» !

Цей курс був створений з ініціативи проф. В.В. Вербицького, директора НЕНЦ МОН
України, з метою підтримати інтерес учнів до фундаментальних знань (див. сторінку на сайті
НЕНЦ: https://nenc.gov.ua/?p=29036).

Матеріал даного курсу розраховано для тих, кому цікава Математика, і для всіх бажаючих
поповнити свої знання, – не залежно від віку та основної діяльності.

Заняття курсу структуровані за темами, відповідно до його програми, яка розміщена на
офіційному сайті НЕНЦ: https://nenc.gov.ua/?page_id=26376.

Зміст курсу складається із авторських статей, навчальних та інформаційних матеріалів
(контенту) з різних світових ресурсів у вигляді текстів (*.pdf), відео, презентацій, а також
тематичних тестів та інтерактивних вправ. Певна частка контенту буде викладена на
англійській мові.

Навчальний матеріал буде викладатись на платформі НЕНЦ МОН України поступово і
згідно до програми курсу. Наш курс є просвітницьким, тому, якщо саме ви вирішили, що
викладений в рамках цього курсу навчальний матеріал є для вас цікавим та корисним, то
поточні питання щодо порядку тем, їх кількості, та взагалі обсягу навчального матеріалу ви
самі вирішуєте на свій власний розсуд. Сучасні технології дозволяють проводити індивідуальне
навчання для кожного бажаючого у той час, коли йому буде зручно.

 Автори розраховують на те, що впродовж 2020-2021 навчального року буде проведено
декілька тематичних відео-конференцій із здобувачами освіти та колегами-вчителями.
Конкретні дати та час тематичних відео-конференцій для бажаючих будуть анонсовані
додатково (див. інформацію про такі події на офіційному сайті НЕНЦ: https://nenc.gov.ua/).

У разі виникнення під час навчання питань, пропозицій або ідей щодо даного курсу, з
якими ви маєте бажання поділитися із усіма, хто відвідує цей курс – у вас є можливість
звернутися до авторів через різні канали зв’язку (див. варіанти зворотного зв’язку нижче)…

… це розташовано на сторінці https://nenc.gov.ua/?page_id=26376 .

Автори курсу вважають, що достатньо ґрунтовні знання потребують системної та
наполегливої праці, але зацікавленість цими знаннями – перший крок до пізнання себе та
Світу.

Тому бажаємо вам дізнатися в рамках курсу «Математика в Природі» щось нового,
гідного ваших прагнень, сподівань та корисного для вас!

З повагою,
автори курсу.


