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Інформаційний лист 

 

Шановні колеги! 

 

Запрошуємо Вас взяти участь у XII Міжнародній науково-практичній конференції 

«СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИСОКОЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ 

ТРАНСПОРТУ» 

 

Конференція відбудеться в м. Ізмаїлі Одеської області, на базі Дунайського інституту 

Національного університету «Одеська морська академія» 09 – 10 грудня 2021 року. Очна участь 

можлива у разі сприятливої епідеміологічної ситуації та відсутності заборони проведення массових 

заходів. Онлайн підключення учасників відбудеться з використанням дистанційної платформи 

Zoom. Посилання для підключення зареєстровані учасники отримають напередодні на адресу 

електронної пошти 

 

Мета конференції: обмін результатами наукових та практичних досягнень, обговорення питань 

щодо перспектив розвитку наукових досліджень. 

Робочі мови: українська, англійська, російська.   

http://csczecin.narod.ru/index/shhecinska_morska_akademija/0-98


Голова конференції: 
Михайло Міюсов – доктор технічних наук, професор, академік Транспортної академії України, ректор 
Національного університету «Одеська морська академія». 
Заступник Голови конференції: 
Валентин Чимшир – доктор технічних наук, професор, директор Дунайського інституту НУ «ОМА» 
Науковий комітет:  
Боян Меднікаров – адмірал флотилії, доктор військових наук, професор, ректор Вищої військово-морської 
академії ім. Ніколи Вапцарова, Болгарія; 
Іраклій Шарабідзе – професор, ректор Батумської державної морської Академії, Грузія; 
Василь Чернявський – доктор педагогічних наук, професор, ректор Херсонської державної морської 
академії; 
Петро Суворов – доктор технічних наук, професор, академік Транспортної академії України, головний 
інженер Секретаріату Дунайської Комісії; 
Вадим Захарченко – доктор технічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи 
Національного університету «Одеська морська академія»; 
Вацлав Станкевич  – капітан дальнього плавання, директор Литовської морської академії, Литва; 
Ігор Ворохобін – доктор технічних наук, доцент, директор Навчально-наукового інституту навігації 
Національного університету «Одеська морська академія», капітан далекого плавання; 
Олена Тимощук – доктор технічних наук, професор, директор Київського інституту водного транспорту 
імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного Державного університету інфраструктури та технологій; 
Олег Клюс – доктор технічних наук, професор, професор кафедри суднових енергетичних установок 
Щецинської морської академії; 
Олександр Лисий – кандидат економічних наук, професор, директор Азовського морського інституту 
Національного університету «Одеська морська академія»; 
Роман Варбанець – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри «Суднові енергетичні установки 
і технічна експлуатація» Навчально-наукового інституту морського флоту Одеського національного 
морського університету; 
Валентина Радкевич – доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України, директор Інституту 
професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України; 
Мехмет Дурман – доктор наук, професор, ректор Університету Бейкоз, Туреччина; 
Сергій Захарія – доктор, конференціар універсітар, ректор Комратського державного університету, 
Молдова; 
Валеріу Бужор – доктор права, професор, ректор Інституту кримінального права та кримінології, 
Молдова; 
Марія Пасларь – доктор конференціар, ректор Тараклійського державного університету ім. Г.Цамблака, 
Молдова; 
Анатолій Сідоренко – доктор наук, директор Інституту електронної інженерії та нанотехнологій ім. Д. 
Гіцу академії наук, Молдова;  
Олексій Тогочинський – доктор педагогічних наук, професор, полковник внутрішньої служби, ректор 
Академії державної пенітенціарної служби; 
Олександр Мороз – доктор технічних наук, професор, директор Інституту сталого розвитку ім. В. 
Чорновола НУ «Львівська політехніка»; 
Олександр Діденко – доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник науково-
організаційного відділу НАДПСУ ім. Богдана Хмельницького; 
Ігор Андрощук – доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу ліцензування, акредитації, 
моніторингу освітнього процесу та видачі документів про вищу освіту Хмельницького національного 
університету. 
Організаційний комітет:  
Голова оргкомітету – Валентин Чимшир – доктор технічних наук, професор, директор Дунайського 
інституту НУ «ОМА»; 
Заступник голови оргкомітету – Ірина Смирнова – доктор педагогічних наук, професор, заступник 
директора з науково-педагогічної роботи Дунайського інституту НУ «ОМА»; 
Тетяна Тарасенко – кандидат технічних наук, доцент, завідуюча кафедрою інженерних дисциплін; 
Ігор Маслов – кандидат технічних наук, доцент, механік І розряду, завідуючий кафедрою суднових 
енергетичних установок і систем;  
Олександр Даниленко – доктор педагогічних наук, доцент, завідуючий кафедрою навігації і управління 
судном; 
Василь Желясков – доктор педагогічних наук, доцент, завідуючий кафедрою гуманітарних дисциплін;  
Наталя Биковець – кандидат технічних наук, завідуюча кафедрою загальнонаукових дисциплін. 



Вчені секретарі конференції – Віталій Залож, кандидат технічних наук, доцент кафедри інженерних 
дисциплін;  
Андрій Найдьонов - старший викладач кафедри суднових енергетичних установок і систем. 
Технічні секретарі – Людмила Турлак - старший викладач кафедри гуманітарних дисциплін; 
 Іван Делі - старший викладач кафедри загальнонаукових дисциплін. 
 

Робота конференції планується за такими напрямами: 
1. Дослідження технологічних процесів, технічних та ергатичних систем транспорту. 
2. Пошук шляхів підвищення енергоефективності та раціонального природокористування 

морегосподарського комплексу. 
3. Психолого-педагогічні, соціально-лінгвістичні дослідження у процесі підготовки 

компетентних фахівців. 
4. Аналіз сучасного стану економіки та менеджменту в галузі морського та річкового 

транспорту. 
 
Учасникам конференції пропонується публікація матеріалів у вигляді збірника матеріалів 

конференції. За результатами конференції будуть надруковані: тези доповідей у збірнику матеріалів 
конференції. 

 
Календар конференції: 

25.11.2021 р. – подання заявки учасника, подання тез доповідей, включення до пленарного              
засідання 

03.12.2021 р. – програма конференції 
 

Очна програма конференції передбачає: 
08.12.2021 р. – заїзд учасників конференції, круглий стіл, знайомство з навчально-

лабораторною базою ДІ НУ «ОМА», культурна програма. 
09.12.2021 р. – реєстрація учасників конференції у приміщенні морського вокзалу міста 

Ізмаїл. Пленарне засідання. 
10.12.2021 р. – робота секцій.  

 
Онлайн програма конференції передбачає: 

09.12.2021 р. – підключення та реєстрація учасників конференції. Пленарне засідання. 
10.12.2021 р. – робота секцій.  

 
Вимоги та порядок оформлення тез доповідей 

Тези оформлюються українською, англійською або російською мовами обсягом 2 – 4 
сторінок, формат – А4. 

Тези друкуються у текстовому редакторі Microsoft Word. 
УДК – шрифт «Times New Roman», 14 пт., напівжирний, вирівнювання по лівому краю. 
Назва тез доповідей – шрифт «Times New Roman», 14 пт., напівжирний, регістр – всі прописні 

літери, вирівнювання по центру. 

Прізвище та ініціали автора(ів) – через інтервал після назви тез із зазначенням вченого 

ступеня й звання, шрифт «Times New Roman», 14 пт, вирівнювання по центру. 

Текст тез доповідей – «Times New Roman», 14 пт., поля з усіх боків сторінки – 20 мм, 

абзацний відступ – 1,25 см, стиль – звичайний, міжрядковий інтервал – 1,5, вирівнювання тексту – 

по ширині, розміщення переносів автоматичне. 

Список використаних джерел подається в алфавітному порядку після основного тексту, через 

інтервал після тексту тез доповідей у вигляді нумерованого списку, 14 пт. і оформлюється 

відповідно до вимог ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. 

Загальні положення та правила складання» з урахуванням правок (код УКНД 01.140.40). 

Прізвище та ініціали наукового керівника із зазначенням вченого ступеня, звання і повної 

назви організації – «Times New Roman», 14 пт., курсив, вирівнювання по правому краю. 

Формули необхідно друкувати по центру, нумерація в кінці рядка. 

Рисунки необхідно розміщувати по центру, номер та його назву – під рисунком. 

Увага! Готові файли відправляйте до оргкомітету з відповідними назвами, наприклад: 

Заявка_Іванов.docx, Тези_Іванов.doсх . 

Оргкомітет залишає за собою право: внесення редакційних поправок в тексти; відмови в 

прийомі матеріалів останніх досліджень у разі їх невідповідності вимогам конференції. 

Оргкомітет не несе відповідальності за недостовірність поданих данних. 



 

Фінансові умови 

для відшкодування організаційних та видавничих витрат 

Реєстраційний внесок за участь у конференції складає 200 грн. Кожен учасник отримує 

програму конференції, електронний сертифікат, електронну версію збірника тез доповідей. 

Друкований варіант збірника учасник отримує за бажанням. Вартість друкованого збірника тез – 

150 грн (оплачується додатково).  

Оплата здійснюється на номер картки ПриватБанку 5168742242842668 на ім’я Тарасенко 

Тетяни Владиславівни. Призначення платежу: «за участь у конференції від (ПІП)». Учасники 

конференції самостійно несуть витрати на харчування, проживання та проїзд. 

 

Заявку на участь у конференції бажано заповнити за посиланням:  

https://forms.gle/tud1YvLHoEwyvAmo9 
 

або надійслати на електронну адресу: conference.dinuoma@gmail.com  

 
ЗАЯВКА 

учасника XII Міжнародної науково-практичної  

конференції на тему: 

 

«СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИСОКОЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ТРАНСПОРТУ» 

Прізвище        ______  

Ім’я          

По батькові          

Країна          

Місто          

Організація (підприємство) та адреса організації          

Посада          

Науковий ступінь та вчене звання          

Науковий керівник (для здобувачів освіти)          

Конт. тел.          

E-mail:           

Назва секції          

Назва доповіді          

Планую:

 виступити з пленарною доповіддю (до 15 хв.); 

 виступити з секційною доповіддю (до 10 хв.); 

 опублікувати тези; 

 отримати друкований примірник; 

 

Тези доповідей на конференцію та квитанцію про оплату, будь-ласка, надсилайте на 

електронну адресу: 

conference.dinuoma@gmail.com 

Увага! Будь ласка, надсилайте файли з відповідними назвами, наприклад: 

Заявка_Іванов.docx, Тези_Іванов.doсх. 

Адреса оргкомітету: Україна, 68600, Одеська обл., м. Ізмаїл, вул. Фанагорійська, 9, 

Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія», тел.: 

(048) 771-61-01, (04841) 6-11-66.  

Щодо організаційних питань звертатися за мобільним телефоном +38 098 039 28 53 або 

на електронну адресу конференції: conference.dinuoma@gmail.com 

https://forms.gle/tud1YvLHoEwyvAmo9
mailto:conference.dinuoma@gmail.com

