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

2021 рік  

№ Назва заходу  Посилання  Примітка  

1 ПРИЙОМ ЗАЯВ ТА ДОКУМЕНТІВ  https://ooiuv.odessaedu.net/uk/news-1286-9324/ 

КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної 

ради» наголошує, що прийом заяв та документів до магістратури 

для осіб, які вступають на основі вже здобутого ступеня вищої 

освіти «магістр» або освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» 

відбудеться з 22 червня по 25 червня 2021 року включно. 

7 черв. 2021 

2 УВАГА! ВСТУПНА КАМПАНІЯ ДО 

МАГІСТРАТУРИ – 2021! 

https://ooiuv.odessaedu.net/uk/news-1298-9324/ 

Увага! Вступна кампанія до МАГІСТРАТУРИ – 2021! З 22 по 25 

червня 2021 року здійснюється прийом заяв та документів для 

осіб, які вступають на основі вже здобутого ступеня вищої освіти 

«МАГІСТР» або освітньо-кваліфікаційного рівня «СПЕЦІАЛІСТ». 

18 черв. 2021 

3 ЗУСТРІЧ ЗІ ЗДОБУВАЧАМИ ДРУГОГО 

МАГІСТЕРСЬКОГО РІВНЯ ЗАОЧНОЇ 

ФОРМИ НАВЧАННЯ МАГІСТРАТУРИ 

АКАДЕМІЇ 

https://ooiuv.odessaedu.net/uk/news-1313-9324/ 

02 липня відбулася остання зустріч в цьому семестрі зі 

здобувачами другого магістерського рівня заочної форми 

навчання магістратури КЗВО «Одеська академія неперервної 

освіти Одеської обласної ради» за спеціальністю 011 «Освітні, 

педагогічні науки», що здійснюється за освітніми програмами: 

"Педагогіка вищої школи", "Освітній менеджмент у педагогічних 

системах" та "Педагогіка середньої освіти". 

5 лип. 2021 

4 УСТАНОВЧО-ОРГАНІЗАЦІЙНА ЗУСТРІЧ 

ІЗ ЗДОБУВАЧАМИ ДРУГОГО 

МАГІСТЕРСЬКОГО РІВНЯ ЗАОЧНОЇ 

ФОРМИ НАВЧАННЯ 

https://ooiuv.odessaedu.net/uk/news-1347-9324/ 

В КЗВО "Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної 

ради" відбулася установчо-організаційна зустріч із здобувачами 

другого магістерського рівня заочної форми навчання 

магістратури академії за спеціальністю 011 "Освітні, педагогічні 

науки". 

5 вер. 2021 

5 ЗАНЯТТЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

В ОДЕСЬКІЙ НАЦІОНАЛЬНІЙ 

НАУКОВІЙ БІБЛІОТЕЦІ 

https://ooiuv.odessaedu.net/uk/news-1348-9324/ 

08 вересня в межах науково-дослідної практики здобувачі вищої 

освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 011 Освітні, 

педагогічні науки другого курсу відвідали Одеську національну 

наукову бібліотеку. 

9 вер. 2021 

6 ВІДКРИТА ЗУСТРІЧ З ЕКСПЕРТНОЮ 

ГРУПОЮ З АКРЕДИТАЦІЇ ОСВІТНЬОЇ 

ПРОГРАМИ «ОСВІТНІЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

У ПЕДАГОГІЧНИХ СИСТЕМАХ» 

https://ooiuv.odessaedu.net/uk/news-1357-9324/ 

Відкрита зустріч з експертною групою: ID 47044  Комунальний 

заклад вищої освіти «Одеська академія неперервної освіти 

23 вер. 2021 
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Одеської обласної ради» ОП «Освітній менеджмент у 

педагогічних системах» 

7 ВІДКРИТА ЗУСТРІЧ З ЕКСПЕРТНОЮ 

ГРУПОЮ 

https://ooiuv.odessaedu.net/uk/news-1360-9324/ 

Відкрита зустріч з експертною групою: ID 47040, 47043 

Комунальний заклад вищої освіти «Одеська академія неперервної 

освіти Одеської обласної ради», ОПП "Педагогіка середньої 

освіти"," Педагогіка вищої школи " 

24 вер. 2021 

8 РОЗПОЧАЛАСЯ НАСТАНОВНА СЕСІЯ 

МАГІСТРАНТІВ ПЕРШОГО РОКУ 

НАВЧАННЯ 2021 РОКУ ВСТУПУ 

https://ooiuv.odessaedu.net/uk/news-1369-9324/ 

4 жовтня розпочалась настановна сесія здобувачів вищої освіти 

КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної 

ради». 

4 жовт. 2021 

9 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 

10 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 

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 
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12 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 

13 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 

14 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 

15 СЕМІНАР «НОВІ МОЖЛИВОСТІ 

ГРАНТОВИХ ПРОГРАМ: ОГЛЯД 

КОНКУРСІВ ТА ОСНОВНІ УМОВИ 

УЧАСТІ» 

https://ooiuv.odessaedu.net/uk/news-1448-9324/ 

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». 

4 груд. 2021 

16 В АКАДЕМІЇ ВПРЕШЕ ВІДБУЛИСЯ 

ЗАХИСТИ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ 

МАГІСТРАНТІВ 

https://ooiuv.odessaedu.net/uk/news-1473-9324/ 

28-29 грудня в конференц-залі Вчительского хабу КЗВО «Одеська 

академія неперервної освіти Одеської обласної ради» вперше 

відбулися захисти кваліфікаційних робіт магістрантів академії за 

освітньо-професійними програмами «Педагогіка середньої 

освіти», «Педагогіка вищої школи» та «Освітній менеджмент у 

педагогічних системах». 

29 груд. 2021 

17 З УСПІШНИМ ПРОХОДЖЕННЯМ 

АКРЕДИТАЦІЇ! 

https://ooiuv.odessaedu.net/uk/news-1477-9324/ 

Вітаємо колектив Академії та здобувачів вищої освіти другого 

(магістерського) рівня освітньо-професійних програм «Педагогіка 

середньої освіти», «Педагогіка вищої школи» та «Освітній 

менеджмент у педагогічних системах» з успішним проходженням 

акредитації! 

11 січ. 2022 
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18 МОТИВАЦІЙНА ЗУСТРІЧ-ЛЕКЦІЯ 

МАГІСТРАНТІВ АКАДЕМІЇ ІЗ 

БЄЛОУСОВОЮ РУСЛАНОЮ 

ВІКТОРІВНОЮ 

https://ooiuv.odessaedu.net/uk/news-1515-9324/\ 

31 січня для магістрантів КЗВО «Одеська академія неперервної 

освіти Одеської обласної ради» в онлайн форматі відбулася 

мотиваційна зустріч-лекція із Бєлоусовою Русланою Вікторівною, 

кандидатом психологічних наук, психологом-консультантом з 

питань сімейних та дитячо-батьківських відносин (США, Лос 

Анджелес), авторкою психологічної рубрики в журналі «Наші в 

LA». 

1 лют. 2022 

19 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 

20 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 

21 ЗАЛУЧЕННЯ ПРАКТИКІВ ДО 

ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

https://ooiuv.odessaedu.net/uk/news-1683-9324/ 

Залучення практиків до освітнього процесу у межах освітніх 

програм здобувачів освіти другого (магістерського) рівня вищої 

освіти триває 

10 черв. 2022 

22 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 
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