
Заходи, які проводилися в Академії в період з 2021 -2022 роки (Аспіранти, Магістранти) 

2021 рік  

№ Назва заходу  Посилання /Зміст Примітка  

1 СЕМІНАР-ДИСКУСІЯ 

«IНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ТА 

ІНКЛЮЗІЯ У ВИЩІЙ ОСВІТІ» В 

РАМКАХ ЧЕСЬКО-УКРАЇНСЬКОГО 

ПРОЄКТУ «ЗМІНИ ПЕДАГОГІЧНИХ 

ФАКУЛЬТЕТІВ ТА УНІВЕРСИТЕТІВ У 

21 СТОЛІТТІ» 

https://ooiuv.odessaedu.net/uk/news-1283-9324/ 

В рамках чесько-українського проєкту «Зміни педагогічних 

факультетів та університетів у 21 столітті», що реалізується 

Університетом імені Масарика за підтримки Чеської агенції розвитку, 

2 червня для здобувачів вищої освіти ІІ-ІІІ рівнів освіти КЗВО 

«Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» був 

проведений семінар-дискусія «Iнтернаціоналізація та інклюзія у вищій 

освіті». 

3 черв. 2021 

2  

СЕМІНАР ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ 

ОСВІТИ АКАДЕМІЇ «СОЦІАЛЬНО-

КОМУНІКАТИВНА 

КОМПЕТЕНТНІСТЬ ПЕДАГОГА» 

https://ooiuv.odessaedu.net/uk/news-1282-9324/ 

Реформа освіти в Україні актуалізувала компетентнісний підхід до її 

впровадження на всіх рівнях системи освіти. Це обумовило нові 

вимоги до професійної компетентності педагогів та актуалізувало 

необхідність розвитку соціально-комунікативної її складової. 

3 черв. 2021 

3 ПРЕЗЕНТАЦІЯ ОНЛАЙН-КУРСІВ 

ОСВІТНЬОГО ЦЕНТРУ ВЕРХОВНОЇ 

РАДИ УКРАЇНИ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ ТА 

СТУДЕНТІВ 

https://ooiuv.odessaedu.net/uk/news-1284-9324/ 

2 червня співробітники КЗВО «Одеська академія неперервної освіти 

Одеської обласної ради» та освітяни Одещини взяли участь в 

презентації онлайн-курсів Освітнього центру Верховної Ради України 

для школярів та студентів. 

3 черв. 2021 

4 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ 

СЕМІНАР «ФІЛОСОФСЬКО-

ПЕДАГОГІЧНА СПАДЩИНА Г. С. 

СКОВОРОДИ: ДУХОВНО-

МОРАЛЬНИЙ ВИМІР В ЕПОХУ 

ВИКЛИКІВ ХІХ СТОЛІТТЯ» 

https://ooiuv.odessaedu.net/uk/news-1291-9324/ 

З метою ознайомлення з провідними філософськими та педагогічними 

ідеями Г. С. Сковороди та сприяння їх впровадженню в практику 

закладів освіти 8 червня в онлайн форматі відбувся теоретико-

методологічний семінар для магістрантів та аспірантів Академії за 

темою «Філософсько-педагогічна спадщина Г. С. Сковороди: духовно-

моральний вимір в епоху викликів ХІХ століття». 

10 черв. 2021 

5 УСТАНОВЧІ ЗБОРИ РАДИ МОЛОДИХ 

ВЧЕНИХ ПРИ ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСНІЙ 

ДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ 

https://ooiuv.odessaedu.net/uk/news-1311-9324/ 

29 червня в режимі онлайн проведено установчі збори для формування 

Ради молодих вчених при Одеській обласній державній адміністрації. 

Участь в установчих зборах взяли Гриньова Марія, голова Наукового 

товариства студентів, аспірантів та молодих вчених КЗВО «Одеська 

академія неперервної освіти Одеської обласної ради», та Вікторія Щур, 

член Наукового товариства студентів, аспірантів та молодих вчених 

КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради». 

3 лип. 2021 

6 ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ЧЛЕНІВ 

НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА 

СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ ТА 

МОЛОДИХ ВЧЕНИХ АКАДЕМІЇ 

https://ooiuv.odessaedu.net/uk/news-1314-9324/ 

5 липня в онлайн-форматі відбулися відкриті Загальні збори членів 

Наукового товариства студентів, аспірантів та молодих вчених КЗВО 

«Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради», до 

5 лип. 2021 
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участі в яких були запрошені магістранти, аспіранти, керівництво та 

завідувачі кафедр академії. 

7 МАЙСТЕР-КЛАС ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ 

ВИЩОЇ ОСВІТИ ІІІ РІВНЯ ОСВІТИ 

ВІД НАУКОВЦІВ АКАДЕМІЇ 

«НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ: 

ЛАЙФХАКИ ДЛЯ МАЙСТЕРНОСТІ» 

https://ooiuv.odessaedu.net/uk/news-1355-9324/ 

Відповідно до плану роботи Наукового товариства студентів, 

аспірантів та молодих вчених КЗВО «Одеська академія неперервної 

освіти Одеської обласної ради» 21 вересня відбувся майстер-клас для 

здобувачів вищої освіти ІІІ рівня освіти від науковців академії 

«Наукова діяльність: лайфхаки для майстерності». 

22 вер. 2021 

8 ВЕБІНАР ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 

АКАДЕМІЇ «СЕКРЕТИ УСПІШНОЇ 

ПРЕЗЕНТАЦІЇ: ВІД А ДО Я» 

https://ooiuv.odessaedu.net/uk/news-1381-9324/ 

12 жовтня Науковим товариством студентів, аспірантів та молодих 

вчених КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної 

ради» був проведений навчальний вебінар «Секрети успішної 

презентації: від А до Я». Ідея проведення вебінару виникла за 

результатами опитування влітку 2021 року здобувачів вищої освіти ІІ 

та ІІІ рівнів освіти академії з метою виявлення рівня задоволення 

організацією освітньої та наукової діяльності. 

12 жовт. 2021 

9 ЛЕКЦІЯ-ДИСКУСІЯ “ЩО РОБИТИ З 

ЗАМОВНИМИ РОБОТАМИ?“ 

https://ooiuv.odessaedu.net/uk/news-1395-9324/ 

21 жовтня здобувачі ІІ та ІІІ рівнів вищої освіти та викладачі КЗВО 

«Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» взяли 

участь у вебінарі «Що робити з замовними роботами». Захід 

присвячений кампанії боротьби з замовними роботами, що її 

проводить проєкт “Ініціатива академічної доброчесності та якості 

освіти”. 

21 жовт. 2021 

10 ВЕБІНАР ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 

АКАДЕМІЇ «СЕКРЕТИ УСПІШНОГО 

ВИСТУПУ: ВІД А ДО Я» 

https://ooiuv.odessaedu.net/uk/news-1399-9324/ 

26 жовтня Науковим товариством студентів, аспірантів та молодих 

вчених КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної 

ради» був проведений навчальний вебінар «Секрети успішного 

виступу: від А до Я», учасниками якого стали магістранти та аспіранти 

академії. 

26 жовт. 2021 

11 СЕМІНАР «ЗМІНИ ПЕДАГОГІЧНИХ 

ФАКУЛЬТЕТІВ ТА УНІВЕРСИТЕТІВ У 

21 СТОЛІТТІ: ДОСВІД ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ» 

https://ooiuv.odessaedu.net/uk/news-1412-9324/ 

У межах чесько-українського проєкту «Зміни педагогічних 

університетів і факультетів у 21 столітті», який реалізовує Університет 

імені Т.Г. Масарика за підтримки Чеської агенції розвитку, 08 

листопада 2021 року був проведений семінар «Зміни педагогічних 

факультетів та університетів у 21 столітті: досвід та перспективи», 

учасниками якого стали магістранти, аспіранти академії та викладачі 

кафедри педагогіки та освітнього менеджменту. 

9 лист. 2021 

12 НАУКОВИЙ КЛАСТЕР «СЕКРЕТИ 

УСПІХУ ОСВІТИ ХХІ СТОЛІТТЯ: 

ТЕОРІЯ&ПРАКТИКА» 

https://ooiuv.odessaedu.net/uk/news-1414-9324/ 

Напередодні Дня науки в ім’я миру та розвитку 9 листопада Наукове 

товариство студентів, аспірантів та молодих вчених у партнерстві із 

студентським самоврядуванням і кафедрою педагогіки та освітнього 

10 лист. 2021 
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менеджменту КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської 

обласної ради» провели науковий кластер Науковий кластер «Секрети 

успіху освіти ХХІ століття: теорія&практика». 

13 ЗДОБУВАЧІ ОСВІТИ АКАДЕМІЇ 

БЕРУТЬ УЧАСТЬ У ШВЕЙЦАРСЬКО-

УКРАЇНСЬКОМУ ПРОЄКТІ DECIDE 

https://ooiuv.odessaedu.net/uk/news-1415-9324/ 

В межах швейцарсько-українського проєкту DECIDE- 

«Децентралізація для розвитку демократичної освіти» 8 листопада на 

базі КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної 

ради» відбулося засідання робочої групи з модернізації Стратегії 

розвитку освіти Одеської області та формування Дорожньої карти. 

11 лист. 2021 

14 X МІЖНАРОДНА НАУКОВО-

ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

«ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ ВИЩОЇ 

ОСВІТИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ 

БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ. 

ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ: ПІДХОДИ ТА 

ІНСТРУМЕНТИ 

https://ooiuv.odessaedu.net/uk/news-1416-9324/ 

10 листопада викладачі та здобувачі освіти КЗВО «Одеська академія 

неперервної освіти Одеської обласної ради» взяли участь у X 

Міжнародній науково-практичній конференції «ЄВРОПЕЙСЬКА 

ІНТЕГРАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ 

БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ. Оцінювання якості: підходи та 

інструменти». 

11 лист. 2021 

15 ЗАКЛЮЧНА ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦІЯ 

ПРОЄКТУ «ЗМІНИ ПЕДАГОГІЧНИХ 

ФАКУЛЬТЕТІВ ДЛЯ ХХІ СТОЛІТТЯ» 

https://ooiuv.odessaedu.net/uk/news-1430-9324/ 

24 листопада викладачі та здобувачі освіти КЗВО «Одеська академія 

неперервної освіти Одеської обласної ради» взяли активну участь в 

заключній онлайн-конференції проєкту «Зміни педагогічних 

факультетів для ХХІ століття». 

24 лист. 2021 

16 ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-

ПРАКТИЧНА ОНЛАЙН-

КОНФЕРЕНЦІЯ «НОВА УКРАЇНСЬКА 

ШКОЛА: ПРАКТИЧНИЙ ІНТЕНСИВ 

ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ 

КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧАСНИКІВ 

ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ» 

https://ooiuv.odessaedu.net/uk/news-1434-9324/ 

24 листопада 2021 року відбулася Всеукраїнська науково-практична 

онлайн-конференція «Нова українська школа: практичний інтенсив 

формування ключових компетентностей учасників освітнього 

процесу». 

25 лист. 2021 

17 ОНЛАЙН-МАЙСТЕРКА 

«(НЕ)НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ АБО ЯК 

НЕ УСКОЧИТИ В ХАЛЕПУ» 

https://ooiuv.odessaedu.net/uk/news-1441-9324/ 

30 листопада відповідно до плану роботи Наукового товариства 

студентів, аспірантів та молодих вчених КЗВО «Одеська академія 

неперервної освіти Одеської обласної ради» була проведена онлайн-

майстерка «(Не)наукові публікації або як не ускочити в халепу». 

30 лист. 2021 

18 ВЕБІНАР "ПУБЛІКАЦІЯ СТАТЕЙ У 

ХИЖАЦЬКИХ ВИДАННЯХ: 

НАСЛІДКИ ДЛЯ ДОСЛІДНИКІВ ТА 

УНІВЕРСИТЕТІВ" 

https://ooiuv.odessaedu.net/uk/news-1442-9324/ 

30 листопада здобувачі освіти КЗВО «Одеська академія неперервної 

освіти Одеської обласної ради» взяли участь у вебінарі "Публікація 

статей у хижацьких виданнях: наслідки для дослідників та 

університетів", який проводився в межах проєкту “Ініціатива 

академічної доброчесності та якості освіти». 

1 груд. 2021 

19 СЕМІНАР «НОВІ МОЖЛИВОСТІ 

ГРАНТОВИХ ПРОГРАМ: ОГЛЯД 

https://ooiuv.odessaedu.net/uk/news-1448-9324/ 4 груд. 2021 
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КОНКУРСІВ ТА ОСНОВНІ УМОВИ 

УЧАСТІ» 

3 грудня викладачі та здобувачі освіти КЗВО «Одеська академія 

неперервної совіти Одеської обласної ради» взяли участь в онлайн-

семінарі «Нові можливості грантових програм: огляд конкурсів та 

основні умови участі». 

20 ВІДКРИТА ОНЛАЙН-ЛЕКЦІЯ Є. 

КАНЧУРИ "ОПРИЛЮДНЕННЯ 

РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ: 

КОМУ РОЗПОВІСТИ ТА ЯК 

НАПИСАТИ" 

https://ooiuv.odessaedu.net/uk/news-1450-9324/ 

3 листопада здобувачі ІІІ рівня вищої освіти КЗВО «Одеська академія 

неперервної освіти Одеської обласної ради» взяли участь у відкритій 

онлайн-лекції Євгенії Орестівни Канчури на тему "Оприлюднення 

результатів дослідження: кому розповісти та як написати". 

4 груд. 2021 

21 ПРЕЗЕНТАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

"ЗДОБУТКИ І ВИКЛИКИ 

ЕКСПЕРИМЕНТУ З ПРИСУДЖЕННЯ 

НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА 

ФІЛОСОФІЇ 

https://ooiuv.odessaedu.net/uk/news-1482-9324/ 

11 січня викладачі та аспіранти КЗВО «Одеська академія неперервної 

освіти Одеської обласної ради» долучилися до перегляду прямої 

трансляції презентації результатів проведення всеукраїнського 

дослідження на тему: "Здобутки і виклики експерименту з 

присудження наукового ступеня доктора філософії". 

12 січ. 2022 

22 ВІДКРИТІ ЗБОРИ НАУКОВОГО 

ТОВАРИСТВА СТУДЕНТІВ, 

АСПІРАНТІВ ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ 

АКАДЕМІЇ 

https://ooiuv.odessaedu.net/uk/news-1487-9324/ 

18 січня в онлайн форматі відбулися Відкриті загальні збори 

Наукового товариства студентів, аспірантів та молодих вчених КЗВО 

«Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради», до 

участі в яких окрім здобувачів освіти були запрошені адміністрація та 

керівники структурних відділів академії. 

19 січ. 2022 

23 ЗАПРОШУЄМО ДО УЧАСТІ У ІІ 

НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ ОНЛАЙН-

КОНФЕРЕНЦІЇ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ 

ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА МОЛОДИХ 

ВЧЕНИХ 

https://ooiuv.odessaedu.net/uk/news-1491-9324/ 

ШАНОВНІ ПАНІ ТА ПАНОВЕ! ЗАПРОШУЄМО ВАС до участі у ІІ 

Науково-практичній онлайн-конференції для здобувачів вищої освіти 

та молодих вчених «Актуальні проблеми педагогічної освіти в ХХІ 

столітті», яка відбудеться 24 березня 2022 року на базі КЗВО «Одеська 

академія неперервної освіти Одеської обласної ради». 

22 січ. 2022 

24 НАВЧАЛЬНИЙ ВЕБІНАР У ФОРМІ 

ОНЛАЙН-ВОРКШОПУ НА ТЕМУ 

«СЕКРЕТИ УСПІШНОЇ ПРЕЗЕНТАЦІЇ» 

https://ooiuv.odessaedu.net/uk/news-1503-9324/ 

Відповідно до плану роботи Наукового товариства студентів, 

аспірантів та молодих вчених «КЗВО «Одеська академія неперервної 

освіти Одеської обласної ради» 27 січня для здобувачів вищої освіти 

був проведений навчальний вебінар у формі онлайн-воркшопу на тему 

«Секрети успішної презентації». 

27 січ. 2022 

25 ВІДКРИТА ЛЕКЦІЯ БЄЛОУСОВОЇ 

РУСЛАНИ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ 

ОСВІТИ СТУПЕНЯ ДОКТОРА 

ФІЛОСОФІЇ 

https://ooiuv.odessaedu.net/uk/news-1513-9324/ 

В КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної 

ради» активно впроваджується практика відкритих лекцій для 

здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії. Так, 31 січня в 

онлайн форматі відбулася відкрита лекція Бєлоусової Руслани на тему: 

«Особливості сучасної системи освіти Сполучених Штатів Америки: 

від малят до людей поважного віку». 

31 січ. 2022 

https://ooiuv.odessaedu.net/uk/news-1450-9324/
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https://ooiuv.odessaedu.net/uk/news-1513-9324/


26 НАВЧАЛЬНИЙ ВЕБІНАР ВІД 

НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА 

АКАДЕМІЇ «ДЕ ВЗЯТИ ЛІТЕРАТУРНІ 

ДЖЕРЕЛА З ПРОБЛЕМИ 

ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ?» 

https://ooiuv.odessaedu.net/uk/news-1523-9324/ 

Відповідно до плану роботи Наукового товариства студентів, 

аспірантів та молодих вчених КЗВО «Одеська академія неперервної 

освіти Одеської обласної ради» 8 лютого відбувся навчальний вебінар 

«Де взяти літературні джерела з проблеми педагогічного 

дослідження?», учасниками якого стали здобувачі освіти та викладачі 

академії. 

9 лют. 2022 

27 МАЙСТЕР-КЛАС ВІД НАУКОВОГО 

ТОВАРИСТВА АКАДЕМІЇ «ТЕЗИ 

ДОПОВІДІ: ЛАЙФХАКИ ДЛЯ 

МАЙСТЕРНОСТІ» 

https://ooiuv.odessaedu.net/uk/news-1536-9324/ 

Відповідно до плану роботи Наукового товариства студентів, 

аспірантів та молодих вчених КЗВО «Одеська академія неперервної 

освіти Одеської обласної ради» 15 лютого в онлайн-форматі був 

проведений майстер клас «Тези доповіді: лайфхаки для майстерності». 

16 лют. 2022 

28 ІІ НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ОНЛАЙН-

КОНФЕРЕНЦІЯ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ 

ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА МОЛОДИХ 

ВЧЕНИХ «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ 

ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ В ХХІ 

СТОЛІТТІ» 

https://ooiuv.odessaedu.net/uk/news-1581-9324/ 

Відповідно до плану роботи КЗВО “Одеська академія неперервної 

освіти Одеської обласної ради” 24 березня відбулася ІІ Науково-

практична онлайн-конференція для здобувачів вищої освіти та 

молодих вчених «Актуальні проблеми педагогічної освіти в ХХІ 

столітті». Організатори заходу - кафедра педагогіки та освітнього 

менеджменту, науковий відділ та Наукове товариство студентів, 

аспірантів та молодих вчених академії. 

25 бер. 2022 

29 В АСПІРАНТУРІ КЗВО "ОДЕСЬКА 

АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ 

ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ" ДЛЯ 

ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ 

2020-ГО РОКУ ВСТУПУ ТРИВАЄ 

ДРУГИЙ НАВЧАЛЬНИЙ РІК. 

https://ooiuv.odessaedu.net/uk/news-1592-9324/ 

Так, відповідно до навчального плану 29 березня на базі кафедри 

педагогіки та освітнього менеджменту в онлайн-форматі відбулася 

чергова атестація, до початку проведення якої здобувачі освіти надали 

атестаційній комісії звіт щодо виконання індивідуального плану 

роботи аспіранта та матеріали, що підтверджують виконання 

зазначених у звіті планових показників освітньої та наукової 

діяльності аспіранта. 

30 бер. 2022 

30 ІV ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-

ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

«ПЕДАГОГІЧНА НАУКА І ОСВІТА У 

СУЧАСНОМУ ВИМІРІ: ПРОБЛЕМИ 

ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ» 

https://ooiuv.odessaedu.net/uk/news-1632-9324/ 

Напередодні Дня науки в Україні 20 травня на базі КЗВО «Одеська 

академія неперервної освіти Одеської обласної ради» відбулася ІV 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Педагогічна наука і 

освіта у сучасному вимірі: проблеми та перспективи розвитку». 

20 трав. 2022 

31 ТРИВАЄ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА 

ПРАКТИКА ЗДОБУВАЧІВ ТРЕТЬОГО 

(ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО) РІВНЯ 

ВИЩОЇ ОСВІТИ 

https://ooiuv.odessaedu.net/uk/news-1659-9324/ 

З 30 травня по 26 червня в КЗВО “Одеська академія неперервної освіти 

Одеської обласної ради” триває науково-педагогічна практика 

здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня 

доктора філософії другого року денної форми навчання, метою якої є 

закріплення та поглиблення теоретичних знань, отриманих 

здобувачами в процесі опанування навчальних дисциплін 

педагогічного спрямування, формування практичних навичок та 

15 черв. 2022 

https://ooiuv.odessaedu.net/uk/news-1523-9324/
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https://ooiuv.odessaedu.net/uk/news-1659-9324/


досвіду викладацької роботи, необхідних для викладання дисциплін за 

профілем набутої спеціальності у закладах вищої освіти, оволодіння 

сучасними методами, формами та засобами навчання, забезпечення 

зв’язку між науково-теоретичною і практичною підготовкою 

здобувачів третього (доктор філософії) науково-освітнього рівня, 

формування у них системи компетентностей в умовах реального 

педагогічного процесу. 

32 ВЕБІНАР ВІД АСПІРАНТІВ АКАДЕМІЇ 

НА ТЕМУ "СЕКРЕТИ УСПІШНОГО 

ВИСТУПУ" 

https://ooiuv.odessaedu.net/uk/news-1672-9324/ 

В межах науково-викладацької практики здобувачів третього 

(освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня доктора філософії 

другого року денної форми навчання КЗВО “Одеська академія 

неперервної освіти Одеської обласної ради” аспіранти підготували 

низку навчальних вебінарів для здобувачів освіти академії. 

19 черв. 2022 

33 ВЕБІНАР ВІД АСПІРАНТІВ АКАДЕМІЇ 

"ЯК ОРГАНІЗУВАТИ ВЕБІНАР І 

ЗРОБИТИ ЙОГО УСПІШНИМ?" 

https://ooiuv.odessaedu.net/uk/news-1674-9324/ 

Безперечно, вебінари стали невід’ємною частиною сучасного ділового 

світу і активно інтегрувалися в освітній простір. Оскільки веб-

семінари проводяться в Інтернеті, вони дозволяють компаніям, 

закладам освіти економити кошти на поїздках, громадському 

харчуванні та місцях проведення заходів, – все це витрати, які 

зазвичай пов’язані з особистими семінарами. Однак через велику 

відвідуваність веб-семінари потребують ретельного планування, щоб 

досягти успіху. Ось чому тим, хто планує проведення вебінару, 

потрібно не поспішати, щоб переконатися, що вони належним чином 

пройшли всі необхідні кроки, які забезпечать успіх вебінару. 

20 черв. 2022 

34 ВЕБІНАР ВІД АСПІРАНТІВ АКАДЕМІЇ 

"ПРОЄКТ І СУТНІСТЬ ПРОЄКТНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ" 

https://ooiuv.odessaedu.net/uk/news-1676-9324/ 

У межах науково-викладацької практики здобувачів третього 

(освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня доктора філософії 

другого року денної форми навчання КЗВО “Одеська академія 

неперервної освіти Одеської обласної ради” 21 червня С. Мергутом, 

здобувачем третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня 

доктора філософії, членом Наукового товариства студентів, аспірантів 

та молодих вчених академії, був проведений вебінар для здобувачів 

академїі на тему: "Проєкт і сутність проєктної діяльності". 

22 черв. 2022 

35 ЗАХИСТ НАУКОВО-ВИКЛАДАЦЬКОЇ 

ПРАКТИКИ ЗДОБУВАЧІВ ТРЕТЬОГО 

(ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО) РІВНЯ 

ВИЩОЇ ОСВІТИ СТУПЕНЯ ДОКТОРА 

ФІЛОСОФІЇ ДРУГОГО РОКУ 

НАВЧАНН 

https://ooiuv.odessaedu.net/uk/news-1681-9324/ 

27 червня в онлайн форматі відбувся захист результатів науково-

викладацької практики здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня 

вищої освіти ступеня доктора філософії другого року навчання КЗВО 

“Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради”, до 

проведення якого були залучені здобувачі освіти, а також керівники 

практики від кафедри педагогіки та освітнього менеджменту. 

28 черв. 2022 

https://ooiuv.odessaedu.net/uk/news-1672-9324/
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36 КРУГЛИЙ СТІЛ ВІД РАДИ МОЛОДИХ 

ВЧЕНИХ МОН «НАУКА: КРОК В ЄС» 

https://ooiuv.odessaedu.net/uk/news-1689-9324/ 

6 липня Радою молодих вчених Міністерства освіти і науки України в 

онлайн форматі був проведений круглий стіл «Наука: крок в ЄС». 

Метою заходу було обговорення актуальних питань реформування 

української науки в умовах євроінтеграції. Від КЗВО «Одеська 

академія неперервної освіти Одеської обласної ради» участь у 

круглому столі взяла М. Гриньова, голова Наукового товариства 

студентів, аспірантів та молодих вчених академії. 

6 лип. 2022 
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