
 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ  

про прийом на навчання до магістратури та аспірантури 

Комунального закладу вищої освіти 

«Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» 

у 2020 році 

Провадження освітньої діяльності у Комунальному закладі вищої освіти 

«Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» (далі –

Академія), у 2020 році здійснюється відповідно до ліцензій Міністерства освіти 

і науки України:  

 Наказ Міністерства освіти і науки України від 30.10.2019 № 975-л                      

«Про ліцензування освітньої діяльності» (Додаток 1/8 до наказу МОН                            

від 30.10.2019 № 975-л «Про розширення провадження освітньої діяльності 

ліцензіату у сфері вищої освіти»). Розширення провадження освітньої 

діяльності шляхом започаткування підготовки фахівців                                                         

за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» галузі                                             

знань 01 «Освіта/Педагогіка» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти; 

 Наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.2019 № 105-л                        

«Про ліцензування освітньої діяльності» (Додаток 1/8 до наказу МОН                             

від 19.12.2019 № 105-л «Про розширення провадження освітньої діяльності 

ліцензіату у сфері вищої освіти (відповідно до статті 15 Закону України                     

«Про ліцензування видів господарської діяльності»). Започаткування 

провадження освітньої діяльності зі спеціальності 011 «Освітні, педагогічні 

науки» за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти галузі                           

знань 01 «Освіта/Педагогіка».  

Організація прийому вступників до Академії здійснюється відповідно 

«ПРАВИЛ прийому на навчання Комунального закладу вищої освіти «Одеська 

академія неперервної освіти Одеської обласної ради» у 2020 році», розроблених 

відповідно до законодавства України й Умов прийому на навчання до закладів 

вищої освіти України в 2020 році (далі – Умови прийому), затверджених 

наказом Міністерства освіти і науки України від 11 жовтня 2019 року № 1285.

 З правилами прийому можна ознайомитися на сайті Академії 

(http://ooiuv.odessaedu.net/uk/site/pravila-priiomu.html). 

http://ooiuv.odessaedu.net/uk/site/pravila-priiomu.html


 

Запрошуємо на навчання до МАГІСТРАТУРИ 

Освітні програми: 

 Педагогіка вищої школи; 

 Педагогіка середньої освіти; 

 Освітній менеджмент у педагогічних системах. 

Термін навчання – 1 рік 4 місяці. 

Форма навчання – денна, заочна. 

На навчання для здобуття ступеня МАГІСТРА запрошуються:  

 Бакалаври у сфері освіти; 

 Бакалаври, спеціалісти, магістри, які бажають отримати другу освіту; 

 Бажаючі підвищити свій рівень освіти. 

Порядок прийому заяв та документів  

для участі у конкурсному відборі до Академії 

Вступні випробування проводяться за розкладом, що затверджується та 

оприлюднюється Приймальною комісією до початку прийому документів. 
 

Початок прийому заяв та документів 03 серпня 2020 року 

Закінчення прийому заяв та документів до 21 серпня 2020 року 

Терміни проведення фахових вступних 

випробувань 

 

25 серпня – 04 вересня 2020 року. 

Рейтинговий список вступників із зазначенням 

рекомендованих до зарахування 

 

07 вересня 2020 року. 

Виконання вимог до зарахування до 18.00  10 вересня 2020 року. 

Зарахування вступників до 12.00  11 вересня 2020 року. 

Вступникам, які потребують поселення в гуртожиток під час вступу, 

надаються місця для проживання.  
 

Викладання в Академії забезпечують доктори наук, професори, 

кандидати наук, доценти, висококваліфіковані фахівці в галузі освіти. 

 

Після закінчення магістратури випускник отримує  

ДИПЛОМ МАГІСТРА ОСВІТИ  

та здатний виконувати професійні роботи за професіями: 

 Керівник та заступник керівника закладу освіти 

 Директор (керівник) малого підприємства   (у сфері освіти)  

 Керівник підрозділів у сфері освіти та виробничого навчання  

 Керівник освітніх проєктів та програм 

 Вчитель ЗЗСО, педагог, вихователь ЗЗСО  

 Методист 



 Викладач університетів та вищих навчальних закладів  

 Інші викладачі університетів та вищих навчальних закладів 

 Науковий співробітник-консультант (методи навчання) 

 Викладач (методи навчання) 

Після закінчення МАГІСТРАТУРИ випускники отримують можливість 

вступу до АСПІРАНТУРИ  при Одеській академії неперервної освіти. 

  

 

 

Запрошуємо на навчання до АСПІРАНТУРИ 

Спеціальність  011 «Освітні, педагогічні науки» 

Напрямки наукових досліджень: 

 Загальна педагогіка та історія педагогіки; 

 Теорія та методика навчання; 

 Теорія і методика професійної освіти; 

 Теорія і методика управління освітою; 

 Теорія і методика виховання; 

 Дошкільна педагогіка; 

 Теорія навчання; 

 Інформаційно-комунікаційні технології  в освіті. 

Термін навчання – 4 роки 
 

Терміни і порядок прийому заяв і документів,  

вступних випробувань, конкурсного відбору до Академії 

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір 

та зарахування на навчання вступників до аспірантури Академії 

проводиться в наступні терміни:  

Прийом заяв і документів з 25 серпня до 25 вересня 2020 року. 

Терміни проведення вступних 

випробувань 

 

з 01 до 15 жовтня 2020 року. 

Термін зарахування вступників до 22 жовтня 2020 року. 

Початок навчання в аспірантурі 02 листопада 2020 року. 
 

Викладання в Академії забезпечують  

 доктори наук,  

 професори,  

 кандидати наук,  

 доценти,  

 висококваліфіковані фахівці в галузі освіти. 

 
 



Після закінчення АСПІРАНТУРИ  

та захисту дисертації випускник отримує 

ДИПЛОМ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ В ГАЛУЗІ ОСВІТИ 

та здатний виконувати професійні роботи за професіями: 

 Директор (ректор, начальник) вищого навчального закладу (технікуму, 

коледжу, інституту, академії, університету); 

 Директор науково-дослідного інституту; 

 Завідувач кафедри; 

 Декан; 

 Завідувач аспірантури; 

 Учений секретар; 

 Керівник освітніх проєктів та програм;  

 Викладач університетів та вищих навчальних закладів; 

 Доцент; 

 Інші викладачі університетів та вищих навчальних закладів; 

 Науковий співробітник (методи навчання); 

 Науковий співробітник освітніх проєктів та програм; 

 Науковий співробітник-консультант освітніх проєктів та програм. 

 

 

 

Комунальний заклад вищої освіти  

«Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» 

ЗАПРОШУЄ на навчання  

до МАГІСТРАТУРИ та АСПІРАНТУРИ 

 

ДОВІДКИ ЗА АДРЕСОЮ: 

м. Одеса, пл. Михайлівська, 17  
 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: 

корпус 2, кабінет № 217 (2-й поверх) 
 

КОНТАКТНІ ТЕЛЕФОНИ: 

097-538-36-38    067-71-61-510 
 

РЕЖИМ  РОБОТИ: 

понеділок - п’ятниця  9.00 – 16.00 
 

Е-mail: cinovka@ukr.net 

Сайт:   http://ooiuv.odessaedu.net 

mailto:cinovka@ukr.net
http://ooiuv.odessaedu.net/

