
НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ 

 КЗВО «ОДЕСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ» 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ 

 
08 ЛИПНЯ 2022 РОКУ 



ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

Діяльність Спікери 

Відкриття Загальних зборів. Вітальна промова 
ректора Академії  

Любов Задорожна, ректор КЗВО «Одеська академія неперервної освіти  Одеської обласної ради», 

кандидат філософських наук 

Порядок денний Загальних зборів Марія Гриньова, голова Наукового товариства академії, здобувачка наукового ступеня доктора 
філософії в галузі освіти за спеціальністю 011 "Освітні, педагогічні науки" (поза аспірантурою) 

Спільнодія науково-педагогічних працівників та 

здобувачів освіти задля розвитку освітнього і 
наукового потенціалу академії 

Вікторія Ягоднікова, проректор з науково-педагогічної та інноваційної діяльності, доктор педагогічних 
наук, професор, професор кафедри педагогіки та освітнього менеджменту 

Звіт про роботу Наукового товариства за 
перше півріччя 2022 року 

Марія Гриньова, голова Наукового товариства академії, здобувачка наукового ступеня доктора 
філософії в галузі освіти за спеціальністю 011 "Освітні, педагогічні науки" (поза аспірантурою) 

Майстер-клас від науковців академії «Наукова 
стаття: лайфхаки для майстерності» 

Світлана Воронова, старший викладач кафедри педагогіки та освітнього менеджменту, кандидат 
педагогічних наук 

Консультація «Робота з програмами для 
перевірки тексту на плагіат» 

Валентина Мелешко, методист відділу інформаційно-ресурсного забезпечення 

Презентація наукового видання академії  
«Наша школа: науково-практичні студії» 

Інна Балашенко, завідувач наукового відділу, кандидат філософських наук, доцент 

Закриття Загальних зборів Марія Гриньова, голова Наукового товариства академії, здобувачка наукового ступеня доктора 
філософії в галузі освіти за спеціальністю 011 "Освітні, педагогічні науки" (поза аспірантурою) 



Звіт про роботу  

за перше півріччя 2022 року 



ПОЛОЖЕННЯ  

ПРО НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО 

ЗМІСТ 

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 2. МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА 

 3. ФУНКЦІЇ ТА НАПРЯМКИ  ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА 

 4. ЧЛЕНСВО В НАУКОВОМУ  ТОВАРИСТВІ 

 5. СТРУКТРА ТА КЕРІВНІ ОРГАНИ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА 

 6. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА З КЕРІВНИЦТВОМ ТА СТРУКТУРНИМИ 
ПІДРОЗІДЛАМИ АКАДЕМІЇ 

 7. ПЕРЕХІДНІ ТА ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 8. АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТУ 

 9. АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ 

 10.  АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН 

 



МЕТА НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА 

 Метою діяльності Наукового товариства  студентів, 
аспірантів та молодих вчених КЗВО "Одеська академія 
неперервної освіти Одеської обласної ради" є створення 
сприятливих умов для науково-дослідної, творчої, винахідницької 
та інноваційної діяльності здобувачів вищої освіти ІІ-ІІІ рівнів 
освіти та молодих вчених Академії. 



ФУНКЦІЇ НАУКВОГО ТОВАРИСТВА 

 комунікативна – забезпечення комунікативного поля для спілкування, обміну змістовними 
науковими ідеями, представлення результатів індивідуальних наукових досліджень, оприлюднення 
результатів наукової роботи з обговоренням у колі колег 

 інформаційна – забезпечення актуальною науковою та науково-організаційною інформацією, 
що допомагаю орієнтуватися у подіях, заходах, науково-змістовній інформації 

 адміністративно-організаційна – підтримка та організаційний супровід наукових ініціатив, 
пропозицій, проектів, науково-дослідних колективів 

 ресурсна – здійснення матеріально-технічної, кадрової підтримки наукових ініціатив  та проектів 
здобувачів вищої освіти ІІ-ІІІ рівнів освіти  та молодих вчених у межах ресурсів, що доступні для 
організації та у відповідності до паритетного розподілу 

 просвітницька – популяризація серед здобувачів вищої освіти ІІ-ІІІ рівнів освіти Академії науково-
дослідної роботи як можливої кар’єри та професії 



СТРУКТУРА ТА КЕРІВНІ ОРГАНИ 

НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА 

Загальні збори членів Наукового товариства 

Рада Наукового товариства 

Голова Наукового товариства 



Вікторія Вікторівна Ягоднікова 

 

проректор з науково-педагогічної та 
інновіційної діяльності, доктор 
педагогічних наук, професор,  

опікун Наукового товариства 

Марія Гриньова 

 

здобувачка наукового ступеня доктора 

філософії в галузі освіти за 

спеціальністю 011 "Освітні, педагогічні 

науки" (поза аспірантурою),  

голова Наукового товариства 

Наталія Кравець 

 

здобувачка наукового ступеня доктора 

філософії в галузі освіти за 

спеціальністю 011 "Освітні, педагогічні 

науки" (поза аспірантурою), 

секретар Наукового товариства 

Вікторія Щур 

 

аспірантка КЗВО «Одеська академія 

неперервної освіти Одеської обласної 

ради», 

представник Наукового товарситва в 

Обласній раді молодих вчених при 

Одеській ОДА 



18 СІЧНЯ 2022  
 

Відкриті Загальні збори Наукового товариства 



27 СІЧНЯ 2022 

 

Онлайн-воркшоп від Наукового товариства для здобувачів освіти академії 

«Секрети успішної презентації» 

 



08 ЛЮТОГО 2022 

Навчальний вебінар від Наукового товариства академії  

«Де взяти літературні джерела з проблеми педагогічного дослідження?» 



15 ЛЮТОГО 2022 

Майстер-клас від Наукового товариства академії  

«Тези доповіді: лайфхаки для майстерності» 



20 червня 2022 

Вебінар від аспірантів академії «Як організувати вебінар і зробити його успішним» 



21 червня 2022 

Вебінар від аспірантів академії «Проєкт і сутність проєктної діяльності» 



11 СІЧНЯ 2022 

Презентація результатів всеукраїнського дослідження  

"Здобутки і виклики експерименту з присудження наукового ступеня доктора філософії" 



06 ЛИПНЯ 2022 

Круглий стіл від Ради молодих вчених МОНУ «Наука: крок в ЄС» 



31 СІЧНЯ 2022 

Відкрита лекція Бєлоусової Руслани для здобувачі освіти академії ступеня доктора філософії 

«Особливості сучасної системи освіти Сполучених Штатів Америки: від малят до людей поважного віку» 



31 СІЧНЯ 2022 

Мотиваційна зустріч-лекція для магістрантів академії із Бєлоусовою Русланою, кандидатом 

психологічних наук, психологом-консультантом з питань сімейних та дитячо-батьківських відносин 

(США, Лос Анджелес), авторкою психологічної рубрики в журналі «Наші в LA» 



12 травня 2022 

Відкрита лекція Олени Михайлівни Дікової-Фаворської 

«Смисли як ресурси збереження/відновлення під час війни» 



07 ВЕРЕСНЯ 2022 

Гостьова лекція Людмили Кримець, докт. філ. н. 

«Гендерна рівність як базовий принцип демократичного суспільства:  

міжнародний досвід і національні особливості реалізації» 



22 ЛЮТОГО 2022 

Перше офіційне засідання Ради молодих вчених при Одеській обласній державній адміністрації 



24 БЕРЕЗНЯ 2022 

ІІ Науково-практична онлайн - конференція для здобувачів вищої освіти та молодих вчених 

«Актуальні проблеми педагогічної освіти в ХХІ столітті» 



20 травня 2022 

ІV Всеукраїнська науково-практична конференція  

«Педагогічна наука і освіта у сучасному вимірі: проблеми та перспективи розвитку» 



АКЦІЯ  

«ПОДАРУЙ КНИГУ БІБЛІОТЕЦІ» 
«90 добрих справ до 90-річчя Одеської області» 



травень 2022 

Віртуальний простір для обміну секретами успіху 

«Лайфхаки для науки від науковців Академії до Дня науки в Україні» 



ВЕБ-СТОРІНКА  

НАУКОВОГО ТОВАРСИТВА 



МИ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ 

Фейсбук 

Телеграм 

Інстаграм 

Вайбер  



Палітра освітніх можливостей 



Плани роботи  

Наукового товариства  

на ІІ півріччя 2022 р. 



Майстер-клас для здобувачів  освіти від науковців академії «Наукова 
стаття: лайфхаки для майстерності» 

вересень 2022 

Створення електронної бібліотеки наукових публікацій  для студентів 
педагогічних коледжів Одеської області  від здобувачів  вищої освіти 
академії «Формула успіху Нової української школи» (в межах 
Всеукраїнського місячника бібліотек) 

жовтень 2022 

Науковий кластер для студентів педагогічних коледжів Одеської 
області  від здобувачів  вищої освіти академії «Секрети успіху освіти ХХІ 
століття: теорія&практика» (до Міжнародного дня науки) 

листопад 2022 

Майстер-клас для здобувачів  освіти від науковців академії «Дисертація: 
лайфхаки для майстерності» 

 грудень 2022 

ЗАХОДИ  

НАУКОВОГО СПРЯМУВАННЯ 



ЗАХОДИ  

ОСВІТНЬОГО СПРЯМУВАННЯ 

Онлайн-майстерка «Робота з онлайн-платформи та програми для перевірки 
тексту на плагіат» 

вересень 2022 

Онлайн-консультація «Створення та підтримка профіля науковця в Google 
Академії та ORCID» (за запитом) 

жовтень 2022 

Онлайн-консультація «Робота з Scimago Journal & Country Rank та Scopus 
Preview» (за запитом) 

жовтень 2022 

Онлайн-воркшоп «Прокрастанація, або як позбутися звички відкладати на 
завтра» 

листопад 2022 



ЧЛЕНСТВО  

В НАУКОВОМУ ТОВАРИСТВІ 



Звіт про роботу  

за перше півріччя 2022 року 


