
Прес-реліз 

     VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні підходи до 

високоефективного використання засобів транспорту». 

7 грудня 2017 року на базі Дунайського інституту Національного 

університету «Одеська морська академія» пройшла VIII Міжнародна науково-

практична конференція «Сучасні підходи до високоефективного використання 

засобів транспорту». Чергова науково-практична конференція присвячена 

новітнім досягненням у галузях ефективного використання засобів транспорту, 

підготовці фахівців для морської галузі та формуванню у них іншомовної 

професійної компетентності, перспективам підтримки та розвитку 

морегосподарського комплексу в умовах євроінтеграції. 

Проведення цього заходу є важливим для індустріального та наукового 

розвитку Придунайського  регіону. В роботі міжнародної науково-практичної 

конференції взяли участь представники адміністрації, департаментів морської 

галузі, учені та викладачі наукових та навчальних установ України й сусідніх 

держав, аспіранти та курсанти ДІ НУ «ОМА». На конференції науковці, 

інженери-практики, курсанти та представники виконавчих органів мали змогу 

обмінятися ідеями та обговорити найнагальніші теоретичні й практичні 

проблеми експлуатації та ремонту водного транспорту, перспективи підтримки 

екологічного балансу регіону, інформаційно-комунікаційних технологій, сучасні 

напрямки розвитку Придунайського регіону. 

Пленарне засідання відкрив директор Дунайського інституту НУ «ОМА» 

кандидат технічних наук, доцент Валентин Іванович Чимшир. Він привітав усіх 

учасників конференції, відзначив актуальність обраної тематики та широке коло 

учасників – фахівців як з наукових та навчальних закладів, неурядових 

експертних установ, так і державних органів влади. Директор Інституту 

наголосив на значущості обміну думок поміж фахівцями з питань міжнародної 

співпраці та держаними органами. 



З доповідями на пленарному засіданні згідно з програмою виступили: 

заступник міського голови м. Ізмаїл з питань діяльності виконавчих органів 

Сергій Львович Баткілін;  директор Ізмаїльської філії МАУП, доктор 

педагогічних наук, професор Тамара Рудольфівна Гуменникова; академік 

Академії наук Молдови, директор Інституту електронної інженерії та 

нанотехнологій ім. Д.Гіцу, професор,  доктор фізико-математичних наук, 

Анатолій Сидоренко; заступник начальника ВП «Учбовий Центр» «Українського 

Дунайського пароплавства», доктор педагогічних наук, доцент кафедри 

інженерних дисциплін ДІ НУ «ОМА» Леонід Дмитрович Герганов; старший 

викладач кафедри судових енергетичних установок і систем ДІ НУ «ОМА» 

Анатолій Григорович Данилян; завідувач кафедри навігації і управління судном 

ДІ НУ «ОМА» Олександр Борисович Даниленко, які висвітили фундаментальні 

питання сучасної логістики, представили інноваційні технології в морській 

галузі, а також окреслили перспективні напрями подальших наукових розвідок. 

В другій частині роботи конференції науковці працювали по п’яти секціях: 

«Шляхи підвищення ефективності експлуатації морського транспорту» – 

керуючий секцією: к.т.н., зав. кафедри ІД, Тарасенко Т.В., «Експлуатація та 

ремонт суднових енергетичних систем і комплексів» – керуючий секцією: к.т.н., 

зав. кафедри СЕУіС, Маслов І.З., «Соціальний аспект ефективного використання 

засобів транспорту (Підготовка фахівців для морегосподарського комплексу. 

Проблеми адаптації до роботи в умовах судна)» –  керуючий секцією: к.п.н., зав. 

кафедри НіУС, Даниленко О.Б., «Екологічний, енергетичний та економічний 

аспекти дослідження процесів експлуатації засобів транспорту. (Екологічні 

проблеми регіону. Перспективи підтримки екологічного балансу регіону. 

Регіональний розвиток морегосподарського комплексу в умовах євроінтеграції)» 

– керуючий секцією: к.т.н., зав. кафедри ЗНД, Биковець Н.П., «Формування 

іншомовної професійної компетентності майбутніх фахівців морського 

транспорту» – керуючий секцією: к.п.н., зав. кафедри ГД, Желясков В.Я. На 

розгляд оргкомітету було надіслано 85 статей і повідомлень з різних країн. Серед 

них не лише визнані вчені, але й аспіранти та курсанти, які роблять лише перші 



кроки в науці. Праці конференції видані окремою збіркою тез доповідей, які 

можна було отримати на конференції. 

В ході роботи конференції були представлені проекти про співробітництво 

й перспектива налагодження зав’язків за різними напрямами розвитку 

Придунайського регіону. На даний час Дунайський інститут НУ «ОМА» спільно 

з виробничим об’єднанням «Еко-Авто-Титан» м. Київ й ПрАТ «Українське 

Дунайське Пароплавство» задіяні у спільних проектах «Альтернативне 

біопаливо з відновлюючих природних ресурсів»; «Запровадження Каталізатора 

Палива (КП) на судах, що курсують річками  Європи: Рейн, Майн, Одер, Вісла, 

Дунай для зниження токсичних відходів двигунів» та інші проекти. 

Враховуючи величезний інтерес, який викликало обговорення наукових 

проблем, багатьма учасниками конференції висловлювалося бажання 

продовжити проведення наукових заходів з цієї тематики із залученням 

науковців і експертів сусідніх країн,  політиків і держаних діячів для подальших 

інвестицій в розвиток Придунайського регіону.   



 



 

Секція №5 (ауд. 412) 

Тема: Формування іншомовної професійної компетентності майбутніх 

фахівців морського транспорту  

Керуючий секцією: к.п.н., зав. кафедри ГД, Желясков В.Я. 

Желясков В.Я. Формування професійної компетентності майбутніх офіцерів 

річкового та морського флоту 

Неспірний В.О. Формування мiжкультурної комунiкативної компетентностi 

майбутнiх фахiвцiв морської галузi 

Яшний О.В. Іншомовна компетентність як складова професійної готовності 

морських фахівців 

Dimoglova O.V. The project-based method as innovative approach in teaching 

foreign languages for future specialists of marine industry 

Константинова Т.М. Комунікативний підхід у процесі підготовки 

майбутніх кадрів для морської галузі 

Мусоріна М.О. Знання з англійської мови – вагома складова формування 

фахових понять судноводіїв 

Кібалка Р.О. Особливості фахової іншомовної підготовки майбутніх 

судномеханіків 

Stepanov M.G. Electronic and internet collages in teaching English for seafarers 

Тарковський Є.О. Методи занурення в іношомовне середовище в 

багатонаціональних екіпажах суден 

Тимофєєва О.Я. Вагомість гуманітарного знання у підготовці фахівців 

морського торговельного флоту 
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Ізмаїл

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ 



 

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ 
Тема 1. Технічний аспект дослідження процесів використання засобів 

транспорту. (Фундаментальні дослідження процесів розвитку складних 

систем). 

Тема 2. Прикладні досліждення ефективного використання засобів 

транспорту під час експлуатації та ремонту 

Тема 3. Соціальний аспект підготовки фахівців для морегосподарського 

комплексу. (Проблеми адаптації до роботи в умовах судна). 

Тема 4. Екологічний, енергетичний та економічний аспекти дослідження 

процесів експлуатації засобів транспорту. (Екологічні проблеми регіону. 

Перспективи підтримки екологічного балансу регіону. Регіональний 

розвиток морегосподарського комплексу в умовах євроінтеграції). 

 

КАЛЕНДАР КОНФЕРЕНЦІЇ 
7 грудня 2017р. 

1000 – 1030  - реєстрація учасників. 

1030 – 1050  - відкриття конференції. 

1050 – 1230  - пленарне засідання конференції. 

1230 – 1300  - кофе-тайм 

1300 – 1500  - робота конференції по секціях 

1500 – 1520  - закриття конференції  

 

ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 
Вступне слово. Чимшир В.І. (к.т.н., доцент, директор Дунайського 

інституту НУ «ОМА») Роль соціальних груп в загальних процесах 

формування цінності соціотехнічних систем 

 

Секція №4 (ауд. 413) 

Тема: Екологічний, енергетичний та економічний аспекти дослідження 

процесів експлуатації засобів транспорту. (Екологічні проблеми регіону. 

Перспективи підтримки екологічного балансу регіону. Регіональний 

розвиток морегосподарського комплексу в умовах євроінтеграції).  

Керуючий секцією: к.т.н., зав. кафедри ЗНД, Биковець Н.П. 

Биковець Н.П. Вивчення методів очищення стічних вод олійно-жирових 

виробництв 

Кірсанова В.В. Екологічні проблеми озер дельти Дунаю 

Черой Л.І. Зміна гідрологічного режиму та екологічного стану 

придунайських озер 

Діденко Д.Р. Вплив екологічних проблем Чорного та Азовського морів на 

економіку регіонів України 

Фадєєв В.В. Вплив судноплавства на забруднення навколишнього 

середовища 

Кібалка Р.О. Забруднення атмосфери і методи скорочення викидів сірки з суден 

Суддя Д.В., Шпаченко О.С. Екологічна проблема ізольованого 

баласту 

Максимов С.Б. Використання енергії вітру – один із потенційних шляхів 

підвищення енергоефективності морських суден 

Жечев О.А.. Сонячні батареї як вітрило для судна 

Арєшкін А.О. Інновації менеджменту людських ресурсів у судноплавному 

бізнесі 

Semko N.V. Geoeconomical problems associated with the Black Sea vector of 

Ukrainian eurointegration 

Шпаченко В.В. Фінансовий аналіз у забезпеченні конкурентоспроможності 

морських портів 

Baranov Y.V. Management of efficiency of maritime transport cluster systems 

Вертинський В.Й. Аналіз реалізації закону України «Про морські порти 

України» (державне підприємство «Ренійський морський торговельний 

порт») 

 



 

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Секція №1 (ауд. 408) 

Тема: Шляхи підвищення ефективності експлуатації морського 

транспорту. 

Керуючий секцією: к.т.н., зав. кафедри ІД, Тарасенко Т.В. 

Тарасенко Т.В. Актуальність питань енергоефективності у Дунайському 

судноплавстві 

Бабаян П.Д., Домбровський В.А. Щодо питання розробки технології 

перевезення та перевантаження СМВВВ (супер модулів великогабаритних та 

великовагових вантажів) стосовно до умов транспортування по р. Дунай 

Kovtun A.M. Spline on the basis of polynoma of fifth degree by ac-cepted four points 

and two first derivatives in extreme points 

Сошніков С.Г. Перспективи радіонавігації 

Слюсаренко А.І. Сучасні підходи до високоефективного використання засобів 

транспорту 

Коротченков М.П. Значення навігаційної безпеки в системі безпеки 

мореплавання 

Варюшкін В.І. Впровадження стандартів безпечної експлуатації внутрішнього 

водного транспорту – сучасний підхід до підвищення безпеки судноплавства 

Крамаренко В.В. Дослідження рекомендацій навігаційнной безпеки плавання 

судна в прибережних водах 

Ракитська Н.М. Виконання креслень з використанням графічних 

програм 

Іванов О.Д. Оцінка небезпеки порту в нечітких множинах 

Бур'янов Ф.С. Вимоги до енергоефективності морських і річкових суден 

Дятлов О.О. Система віддаленого управління морського транспорту 

Завірюха О.О., Яковіна В.О. Дослідження остійності при перевезенні зернових 

вантажів 

Семко Н.В. Супутникові системи диференціальної корекції SBAS 

Воронков Є.О. Е-навігація як умова високоефективного використання засобів 

транспорту 

Нєдєв Б.Д. Значення навігаційної безпеки в системі безпеки мореплавання 

Фадєєв В.В. Використання напрямків каналів і фарватерів внутрішніх водних 

шляхів для виробництва девіаційних робіт 

Шпаченко В.В. Щодо питання розвитку вітрильної секції ДІ НУ «ОМА» та 

вибору оптимального типу яхти для проведення навчань курсантів 

 

Секція №2 (л.з. №2)  

Тема: Експлуатація та ремонт суднових енергетичних систем і комплексів. 

Керуючий секцією: к.т.н., зав. кафедри СЕУіС, Маслов І.З. 

Лихогляд К.А. Процедура підготовки та дипломування моряків України 

Кратко В.М. Методи ідентифікації в телефонному радіоканалі та інтегрування 

засобів зв'язку з ЕКНІС 

Разінкін Р.О. Ресурсозберігаюча експлуатація суднових дизелів на основі 

трибомоніторингу моторного мастила 

Залож В.І. Індуктивні датчики оборотів в системах електронного управління 

СДВЗ 

Делі І.І., Петров О.О. Адитивні технології – новітні методи суднобудування та 

ремонту 

Чумак В.В. Проблеми створення діагностичного суднового обладнання 

Варєєв С.В. Удосконалення конструкції дейдвудних сальників в контексті 

підвищення екологічності морських суден 

Воронков Є.О. Система управління баластними водами 

Мітін Ю.О. Загальні принципи організації радіолокаційного спостереження за 

умов обмеженого огляду 

Новицький І.А. Сонячні панелі та їх перспективи застосування на прикладі 

катамарану Tûranor Planet Solar 

Печененко А.О. Розвиток атомних енергетичних установок і перспективи їх 

використання в торговельному флоті 

Чумак В.В. Аналіз переваг, недоліків і тенденцій розвитку програмованих 

логічних контролерів 

Шаркевич М.С. Комбіновані силові установки 

Яшний О.В. Аналіз теплонапруженості деталей ЦПГ головних суднових ДВЗ в 

період їх розгону (виведення на номінальне навантаження) і роботи на 

маневрових режимах 



 

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Секція №3 (ауд. 411) 

Тема: Соціальний аспект ефективного використання засобів транспорту 

(Підготовка фахівців для морегосподарського комплексу. Проблеми 

адаптації до роботи в умовах судна). 

Керуючий секцією: к.п.н., зав. кафедри НіУС, Даниленко О.Б. 

Ярмоленко М.І. Проблеми соціальної адаптації в умовах роботи на морі та 

фактори успішності 

Сорока О.М. Умови формування психологічної готовності фахівців морського 

транспорту до професійної діяльності екстремального характеру 

Хижий М.В. Різновиди та стадії адаптації на судні 

Березовська В.В. Особливості адаптації моряків в умовах судна 

Котляр Л.І. Вольовий розвиток особистості як соціально детермінований 

процес 

Раковчена Т.І. Загальнолюдські цінності і толерантність взаємовідносин в 

багатонаціональних екіпажах суден 

Турлак Л.П. Соціально-психологічні особливості морських екіпажів як 

підгрунтя формування іншомовної компетентності моряків 

Демченко О.М. Особливості оцінювання іншомовних професійних умінь та 

навичок майбутніх фахівців морського транспорту 

Кінєв С.В. Соціально-психологічні дії під час підготовки та презентації 

іншомовної тематичної доповіді 

Шашенок А.В. Світова історія розвитку судноплавства. Яким бути флоту 

Українського Придунав'я 

Бабаян П.Д., Домбровський В.А., Шашенок А.В. Щодо питання розвитку 

вантажопотоків та змін у складі флоту Українського Придунав'я 

Степанов М.Г. Аналіз актуального софт-продукту тестування моряків з метою 

удосконалення методів оцінки знань курсантів морських вищих навчальних 

закладів 

Даниленко О.Б. До проблеми комплексного підходу до професійної підготовки 

командного складу екіпажів суден цивільного флоту 

 

 

 

 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 
Баткілін С.Л. (заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів) Сучасні напрямки розвитку Придунайського 

регіону 

Кічук Я.В. (д.п.н., професор, ректор ІДГУ) Інтерактивні технології 

навчання студентів у параметрах сучасних наукових досліджень 

Гуменникова Т.Р. (д.п.н., професор, директор Ізмаїльської філії МАУП) 

Підготовка фахівців транспортної галузі у площині сучасної освітології 

Данилян А.Г. (ст. викладач кафедри судових енергетичних установок і 

систем ДІ) Про наукову роботу кафедри Суднові енергетичні 

установки і системи та участь в господарсько-договірних темах 

Герганов Л.Д. (заступник начальника ВП «Учбовий центр» 

«Українського Дунайського пароплавства», д.п.н, доцент кафедри 

інженерних дисциплін ДІ) Особливості професійної підготовки моряків 

до роботи в багатонаціональних екіпажах 

Сидоренко А.С. (д.ф-м.н., професор, академік Академії наук Молдови, 

директор Інституту електронної інженерії та нанотехнологій ім. 

Д.Гіцу) Детоксифікація грунту що забруднений пестицидами за 

допомогою наночастиць магнетиту 

Варюшкін В.І. (ст. викладач кафедри навігації і управління судном ДІ) 

Про наукову роботу кафедри навігації і управління судном щодо участі 

в міжнародних проектах, пов‘язаних з уніфікацією стандартів щодо 

підготовки та дипломування фахівців морської галузі  

 
 

 

 


