
 
 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 

про прийом на навчання до магістратури та аспірантури 

Комунального закладу вищої освіти «Одеська академія неперервної освіти 

Одеської обласної ради» у 2021 році 

 

Відповідно до ліцензій (наказ Міністерства освіти і науки України                

від 30.10.2019 № 975-л) Академія оголошує прийом до МАГІСТРАТУРИ на 

денну та заочну форми навчання за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки 

за такими освітніми програмами: Педагогіка середньої освіти, Педагогіка вищої 

школи, Освітній менеджмент у педагогічних системах. 

Навчання здійснюється на контрактній основі, термін навчання –                       

1 рік 4 місяці. 

На навчання для здобуття ступеня магістра запрошуються бакалаври у 

сфері освіти, бакалаври, спеціалісти, магістри інших спеціальностей, які прагуть 

отримати другу освіту, бажаючі підвищити свій рівень освіти. 

Організація прийому вступників до Академії здійснюється відповідно до 

«Правил прийому на навчання до Комунального закладу вищої освіти «Одеська 

академія неперервної освіти Одеської обласної ради» у 2021 році, з якими можна 

ознайомитися на сайті Академії (https://ooiuv.odessaedu.net/uk/site/pravila-

priiomu-2021-r-.html). 

Конкурсний відбір проводиться за результатами вступних випробувань для 

здобуття ступеня МАГІСТРА: 

- на основі здобутого ступеня «бакалавр» - у формі єдиного вступного 

іспиту (ЄВІ) з іноземної мови, складеного у 2020 та 2021 роках та фахових 

вступних випробувань, складених у рік вступу; 

- на основі здобутого ступеня «магістр» чи «спеціаліст» - іспит з іноземної 

мови, який складається в Академії,  та  фахових вступних випробувань. 

Звертаємо увагу на терміни вступної кампанії! 

Реєстрація на ЄВІ – з 11 травня до 03 червня 2021 року. 

https://ooiuv.odessaedu.net/uk/site/pravila-priiomu-2021-r-.html
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Прийом заяв та документів для участі у конкурсному 

відборі на навчання в МАГІСТРАТУРІ відбудеться: 

- 22-25 червня для осіб, які вступають на основі вже здобутого 

ступеня вищої освіти «магістр» або освітньо-кваліфікаційного рівня 

«спеціаліст»; 

- 15-23 липня через електронні кабінети вступників. 

Для вступників організовуються підготовчі курси та підготовка до ЄВІ з 

іноземної мови. 

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 закладу освіти; 

- 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 закладу загальної середньої освіти; 

- методист; 

- викладач університетів та інших вищих навчальних закладів. 

Після закінчення магістратури випускники отримають можливість вступу 

до аспірантури при Академії. 

 

 

 

 

 



 

Відповідно до ліцензії (наказ МОН від 19.12.2019              

№ 1015-л) запрошуємо на навчання до АСПІРАНТУРИ на 

контрактній основі за спеціальністью 011 Освітні, педагогічні 

науки за напрямками наукових досліджень: 

- загальна педагогіка та історія педагогіки, 

- теорія і методика навчання, 

- теорія і методика професійної освіти, 

- теорія і методика виховання. 

Термін навчання – 4 роки. 

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір 

проводяться з 25 серпня. Більш конкретна інформація розміщена на сайті 

Академії (https://ooiuv.odessaedu.net/uk/site/pravila-priiomu-2021-r-.html). 

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. 
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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: 

067-71-61-510  097-538-36-38  096-17-27-934 

 

РЕЖИМ РОБОТИ: 

понеділок - п’ятниця: 9.00 – 16.00 

 

Е-mail: osvitakzvo@gmail.com 

Сайт:   https://ooiuv.odessaedu.net/uk/ 

https://ooiuv.odessaedu.net/uk/

