ЗАОЧНА АКАДЕМІЧНА ШКОЛА
ЗАОЧНА АКАДЕМІЧНА ШКОЛА ОГОЛОШУЄ НАБІР
НА НАВЧАННЯ У 2022/2023 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ.
Заочну академічну школу (ЗАШ) Київського академічного університету (КАУ) та Малої
академії наук України (МАН) створено на основі Української заочної фізико-технічної школи
(УЗФТШ), що функціонувала на базі Київського відділення МФТІ, а згодом Фізико-технічного
навчально-наукового центру Національної академії наук України (ФТННЦ), починаючи з 1985
року.
Метою навчання у ЗАШ КАУ та МАН є допомога учням України, що небайдужі до фізики та
математики, поглибити й систематизувати свої знання з цих предметів, залучити їх до
проведення самостійних досліджень, зокрема через участь у конкурсах та ініціативах КАУ та
МАН України, та сприяти їх професійному самовизначенню.
Навчання проводиться на основі нових навчально-методичних посібників, що враховують
весь багаторічний досвід роботи УЗФТШ разом з досвідом освітньої роботи МАН України та
були створені українською мовою досвідченими викладачами профільних шкіл та ВНЗ
України у відповідності до програм МОН України. ЗАШ КАУ та МАН підтримує дві форми
навчання: індивідуальну та у гуртках при школах. Керівникам гуртків надаватимуться
методичні матеріали.
Методичні матеріали містять теоретичний матеріал, розбір характерних прикладів і завдань
з відповідної теми і по 10 - 12 контрольних питань і задач для самостійного розв'язання. Це і
прості завдання, і більш складні. Керівникам гуртків до методичного посібника одразу
додаються рекомендовані ЗАШ КАУ авторські розв'язання цих завдань, а у разі
індивідуального навчання - разом із перевіреною роботою учня.
Заочна академічна школа КАУ та МАН України проводить набір серед учнів
загальноосвітніх закладів України (шкіл, ліцеїв, гімназій тощо) у 8, 9, 10 та 11 класи на
навчання з 2-х предметів - фізики та математики. Навчання в 2022/2023 навчальному
році безкоштовне та проводиться на online-платформі.
Для зарахування на навчання необхідно завантажити вступні контрольні роботи зі
сторінки ЗАШ http://school.kau.org.ua/, успішно їх розв’язати та надіслати для перевірки
нам на адресу zashkau@gmail.com до 17 липня 2022р. Результати ми повідомимо не
пізніше 24 липня.
По закінченні навчального року учні, що успішно виконали програму ЗАШ КАУ та МАН за
обраною системою навчання, переводяться до наступного класу, а випускники (11 кл.)
отримують Свідоцтво про закінчення школи з підсумковими оцінками з предметів, які ними
вивчалися.
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