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ВСТУП 

 

Мета конференції: обмін результатами наукових та практичних досягнень в питаннях пошуку  

інноваційних підходів розвитку компетентнісних якостей фахівців в умовах професійного 

становлення. 

Конференція проводиться на базі Дунайського інституту Національного університету 

«Одеська морська академія» 24 квітня 2020 року. 

На адресу оргкомітету для участі у конференції надійшли заявки від 160 осіб (науковців та 

фахівців у сфері педагогіки, психології, філософії, філології, інженерії та ін.), які представляють 32 

вищих навчальних та інших закладів з України, Молдови, Литви, Болгарії, Австрії. 

 

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 

Голова конференції: 

Михайло Міюсов – доктор технічних наук, професор, ректор Національного університету «Одеська 

морська академія». 

 

Науковий комітет:  

Боян Меднікаров – адмірал флотилії, доктор військових наук, професор, начальник Вищого 

військово-морського училища ім. Ніколи Вапцарова, Болгарія; 

Вікторас Сенчіла  – доктор наук, директор Литовської морської академії; 

Мехмет Дурман – доктор наук, професор, ректор Університету Бейкоз, Туреччина; 

Василь Чернявський – доктор педагогічних наук, професор, ректор Херсонської державної морської 

академії; 

Валентина Радкевич – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, директор 

Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України; 

Олександр Діденко – доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник науково-

дослідного відділу НАДПСУ ім. Богдана Хмельницького; 

Анатолій Сідоренко – доктор наук, директор Інституту електронної інженерії та нанотехнологій ім. 

Д. Гіцу академії наук, Молдова;  

Марія Пасларь – доктор педагогіки, професор, ректор Тараклійського державного університету ім. Г. 

Цамблака, Молдова; 

Сергій Захарія – доктор, конференціар універсітар, ректор Комратського державного університету, 

Молдова; 

Валеріу Бужор – доктор права, професор, ректор Інституту кримінального права та прикладної 

кримінології, Молдова; 

Віоріка Боагі – доктор права, директор Національного агентства з досліджень та розробок, Молдова; 

Микола Скиба – доктор технічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, ректор 

Хмельницького національного університету; 

Ярослав Кічук – доктор педагогічних наук, професор, ректор Ізмаїльського державного 

гуманітарного університету; 

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»; 

Тамара Гуменникова – доктор педагогічних наук, професор, директор Придунайської філії ПрАТ 

«Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом»; 

Олександр Лисий – кандидат економічних наук, професор, директор Азовського морського інституту 

НУ «ОМА». 

 

Організаційний комітет:  

Голова - Валентин Чимшир – доктор технічних наук, професор, директор Дунайського інституту НУ 

«ОМА». 

Заступник голови – Ірина Смирнова – доктор педагогічних наук, заступник директора з науково-

педагогічної роботи Дунайського інституту НУ «ОМА»; 
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Василь Желясков – кандидат педагогічних наук, доцент, завідуючий кафедрою гуманітарних 

дисциплін;  

Олександр Даниленко – кандидат педагогічних наук, завідуючий кафедрою навігації і управління 

судном; 

Ігор Маслов – кандидат технічних наук, доцент, завідуючий кафедрою суднових енергетичних 

установок і систем;  

Наталя Биковець – кандидат технічних наук, завідуюча кафедрою загальнонаукових дисциплін; 

Тетяна Тарасенко – кандидат технічних наук, доцент, завідуюча кафедрою інженерних дисциплін. 

Вчений секретар конференції – Олена Сорока, кандидат психологічних наук, доцент кафедри 

навігації і управління судном. 

Технічний секретар – Людмила Турлак, старший викладач кафедри гуманітарних дисциплін. 

 
НА АДРЕСУ КОНФЕРЕНЦІЇ НАДІШЛИ ПРИВІТАННЯ ВІД: 

 

Михайло Міюсов – доктор технічних наук, професор, ректор Національного університету 

«Одеська морська академія». 

Валентин Чимшир – доктор технічних наук, професор, директор Дунайського інституту НУ 

«ОМА». 

Андрій Абрамченко – голова Ізмаїльської міської ради. 
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ТЕМИ ДОПОВІДЕЙ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ НАПРЯМИ 

КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

Чимшир Валентин Іванович, доктор технічних наук, професор, 

директор Дунайського інституту НУ «ОМА». 

Вища освіта в епоху цифрової трансформації. 
 

Радкевич Валентина Олександрівна, доктор педагогічних наук, 

професор, дійсний член НАПН України, директор Інституту професійно-

технічної освіти НАПН України. 

Науково-методичне забезпечення цифровізації професійної освіти. 
 

Діденко Олександр Васильович, доктор педагогічних наук, 

професор, головний науковий співробітник науково-дослідного відділу 

НАДПСУ ім. Богдана Хмельницького.  

Особливості неперервної професійної підготовки офіцерів 

Державної прикордонної служби України у відомчому навчальному 

закладі. 
 

Вітаутас Дубра, доктор технічних наук, завідуючий кафедрою 

навігації Литовської морської академії, м. Клайпеда, Литва. 

Новые вехи эффективности использования навигационных 

тренажеров при обучении морских судоводителей. 
 

Лещенко Альона Михайлівна, доктор філософських наук, доцент, 

професор кафедри гуманітарних наук Херсонської державної морської 

академії, академік Академії соціальних наук України. 

Стрес-фактори як індикатори психофізичної стійкості моряка в 

екстремальній ситуації. 
 

Кривенкий Алєксєй, доктор права, перший проректор Інституту 

кримінального права та прикладної кримінології Молдови, директор 

Центру непреривної освіти при ІКППК. 

Особенности латентной преступности. 
 

Яцкевич Вадим Юрійович, начальник відділу Інноваційних проектів 

Національного агентства з досліджень та розробок, Молдова. 

Наука и инновации для молодых ученных. 
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Гуржій Андрій Миколайович, доктор технічних наук, професор, 

академік Національної академії педагогічних наук України; 

Карташова Любов Андріївна, доктор педагогічних наук, професорка, 

заступниця директорки з дистанційного навчання ЦІПО ДЗВО УМО НАПН 

України. 

Цифровий освітній простір: концептуальні засади формування. 

 

Андрощук Ігор Петрович, доктор педагогічних наук, доцент, 

завідувач кафедри технологічної та професійної освіти і декоративного 

мистецтва Хмельницького національного університету. 

Методологічні засади підготовки майбутніх учителів в контексті 

використання інформаційно-комунікаційних технологій. 

 

Мороз Олександр Іванович, доктор технічних наук, професор, 

директор Інституту сталого розвитку імені В. Чорновола НУ «Львівська 

політехніка». 

Кіберфізична система психофізіологічного забезпечення 

професійного становлення фахівця. 

 

Кічук Ярослав Валерійович, доктор педагогічних наук, професор, 

ректор Ізмаїльського державного гуманітарного університету. 

Інновації у вищій юридичній освіті: актуалізація 

компетентнісного підходу. 

 

Циганенко Лілія Федорівна, доктор історичних наук, професор, 

проректор з наукової роботи та міжнародної діяльності Ізмаїльського 

державного гуманітарного університету. 

Історико-філософські дисципліни в контексті підготовки фахівців 

морського профілю. 

 

Аніщенко Вікторія Олександрівна, кандидат технічних наук, 

доцент, професор кафедри педагогіки та гуманітарних дисциплін Академії 

Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів. 

До питання щодо вдосконалення контролю якості ступеневої 

професійної підготовки офіцерів державної кримінально-виконавчої 

служби України. 
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Лисий Олександр Пилипович, кандидат економічних наук, 

професор, член-кореспондент ТАУ, академік кадрової академії України, 

відмінник освіти України, член Клубу ректорів Європи, директор 

Азовського морського інституту Національного університету «Одеська 

морська академія». 

Пріоритети державної стратегії в галузях морегосподарської 

діяльності. 

 

Гуменникова Тамара Рудольфівна, доктор педагогічних наук, 

професор, директор Придунайської філії ПрАТ «Вищий навчальний заклад 

«Міжрегіональна академія управління персоналом». 

Домінанти розвитку soft skills, як засади особистісно орієнтованої 

підготовки фахівців морської транспортної галузі. 

 

Макаренко Леся Леонідівна, доктор педагогічних наук, професор, 

професор кафедри інформаційних систем і технологій Національного 

педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. 

Особливості формування інформаційної культури майбутніх 

офіцерів морської галузі. 

 

Ярмоленко Марія Іванівна, доктор історичних наук, професор 

кафедри гуманітарних дисциплін Дунайського інституту НУ «ОМА». 

Професійна та психологічна готовність морських фахівців до дії в 

екстремальних ситуаціях. 
 

Даниленко Олександр Борисович, кандидат педагогічних наук, 

завідувач кафедри навігації та управління судном Дунайського інституту 

НУ «ОМА». 

Щодо окремих компонентів системи неперервної професійної 

підготовки майбутніх судноводіїв у вищих морських навчальних 

закладах. 
 

Тарасенко Тетяна Владиславівна, кандидат технічних наук, доцент, 

завідувач кафедри інженерних дисциплін Дунайського інституту НУ 

«ОМА». 

Деякі аспекти застосування візуалізації невизначеностей у 

дистанційному навчанні судноводіїв. 
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Биковець Наталя Петрівна, кандидат технічних наук, завідувач 

кафедри загальнонаукових дисциплін Дунайського інституту НУ «ОМА». 

Аналіз внеску відомих математиків на формування навчальної 

дисципліни «Теоретична механіка». 
 

Желясков Василь Якович, кандидат педагогічних наук, доцент, 

завідувач кафедри гуманітарних дисциплін Дунайського інституту НУ 

«ОМА». 

Мотивація вивчення іноземної мови як система імпульсів для 

ефективного розвитку іншомовної комунікативної інтеракції 

майбутніх судноводіїв. 

 

Маслов Ігор Захарович, кандидат технічних наук, доцент, 

завідуючий кафедрою суднових енергетичних установок і систем 

Дунайського інституту НУ «ОМА». 

Тренажерна підготовка фахівців морського профілю на балкері 

«SCALA» як основа формування професійної компетентності. 

 

Бохонкова Юлія Олександрівна, доктор психологічних наук, 

професор, завідувач кафедри психології та соціології Східноукраїнського 

національного університету імені Володимира Даля МОН України. 

Особистісні ресурси випереджальних стратегій поведінки людини. 
 

Бахмат Наталія Валеріївна, доктор педагогічних наук, професор, 

професор кафедри теорії та методик початкової освіти Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 

Моделювання процесу підготовки конкурентоздатного 

педагогічного працівника у закладі вищої освіти на основі 

компетентнісного підходу. 

 

Смирнова Ірина Михайлівна, доктор педагогічних наук, доцент, 

заступник директора Дунайського інституту НУ «ОМА». 

Інноватика освітньої діяльності у підготовці фахівців 

Дунайського інституту. 
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ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 

Напрям 1. Інноваційні підходи до інженерно-технічної підготовки 

фахівців на морському та річковому транспорті.  

 

Напрям 2. Актуальні проблеми соціально-економічних, психолого-

педагогічних аспектів розвитку професійної готовності майбутніх фахівців. 

 

Напрям 3. Комунікативна та лінгвістична компетентності як 

пріоритетні складові формування професійних якостей сучасного фахівця. 

 

Напрям 4. Проблеми і перспективи математичної освіти в морських 

вищих навчальних закладах. 

 

Напрям 5. Професійна готовність майбутніх фахівців флоту як фактор 

забезпечення ефективного управління морськими ресурсами та безпеки 

судноплавства. 
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Напрям 1. Інноваційні підходи до інженерно-технічної підготовки 

фахівців на морському та річковому транспорті. 

 

Ганношина Ірина Миколаївна, к.т.н., доцент кафедри судноводіння та керування 

судном ДУІТ. 

Інтеграційні процеси освіти і науки та їх реалізація в процесі підготовки фахівців 

водного транпорту. 

 

Гилка Уляна Леонідівна, к.е.н., ст. викладач кафедри ЗНД ДІ НУ «ОМА». 

Прогнозування змін професійних вимог при підготовці фахівців морського 

транспорту. 

 

Домбровський Владислав Андрійович, ст. викладач кафедри ІД ДІ НУ «ОМА». 

Проект инновационного дунайского самоходного судна: проблемы и перспективы 

реализации. 

 

Кулагін Ейрік Олександрович, курсант ДІ НУ «ОМА». 

Перспективи використання автоматичного управління судновими дизелями. 

 

Лихогляд Костянтин Андрійович, доцент кафедри СЕУіС ДІ НУ «ОМА»; 

Разінкін Роман Олександрович, ст. викладач кафедри СЕУіС ДІ НУ «ОМА». 

Аналіз використання альтернативних видів палива на суднах світового флоту. 

 

Ліпенков Ігор Вікторович, ст. викладач кафедри ІД ДІ НУ «ОМА». 

Аналіз світового досвіду використання біологічного дизельного палива. 

 

Маларьова Наталя Олексіївна, завідувачка відділенням Кілійського 

транспортного коледжу ДУІТ. 

Впровадження основ дистанційного навчання у підготовці фахівців річкового та 

морського транспорту. 

 

Найдьонов Андрій Ігорович, ст. викладач кафедри СЕУіС ДІ НУ «ОМА». 

Моделювання курсантами датчика частоти обертання з пружинною змінної 

жорсткості для поглибленого ознайомлення з автоматикою СЕУ. 

 

Радюков Євгеній Миколайович, ст. викладач кафедри ІД ДІ НУ «ОМА». 

Применение тестов и их роль в учебном процессе. 
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Скляренко Інна Юріївна, д.п.н., доцент, Академік Транспортної Академії України, 

дійсний член асоціаціїї слов’янських професорів, член-кореспондент міжнародної 

академії інформатики, старший науковий співробітник науково-дослідного сектору 

ДУІТ. 

Закономірності функціонування психіки особистості майбутніх фахівців водного 

транспорту в екстремальних умовах морського середовища. 

 

Скоробреха Іван Ігорович, курсант ДІ НУ «ОМА». 

Путь новой энергетики в использовании гидропаровой турбины В.А. Зысина. 

 

Смирнова Ірина Михайлівна, д.п.н., доцент, заступник директора з науково-

педагогічної роботи ДІ НУ «ОМА»; 

Гайдаржи Анжела Ігорівна, ст. викладач кафедри навігації і управління судном, 

начальник навчально-методичного відділу ДІ НУ «ОМА». 

Інноватика в освітній діяльності: реалізація права на академічну мобільність в 

Дунайському інституті Національного університету «Одеська морська академія». 

 

Тарасенко Тетяна Владиславівна, к.т.н., доцент, завідувач кафедри ІД ДІ НУ 

«ОМА»; 

Залож Віталій Іванович, ст. викладач кафедри ІД ДІ НУ «ОМА»; 

Максимов Сергій Борисович, ст. викладач кафедри ІД ДІ НУ «ОМА». 

Оценка энергоэффективности в условиях неопределенностей ограничительных 

факторов во внутреннем судоходстве. 

 

Тарасов Вадим Юрійович, к.т.н., доцент, доцент кафедри хімії та охорони праці 

Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. 

Проблеми і перспективи дистанційної освіти технічних спеціальностей в вищих 

навчальних закладах. 

 

Федоренко Анна Вікторівна, ст. викладач кафедри ЗНД ДІ НУ «ОМА». 

Робота морських організацій по скороченню кількості парникових газів з суден. 

 

Яремчук Світлана Олександрівна, к.т.н., доцент кафедри СЕУіС ДІ НУ «ОМА». 

Аналіз особливостей суднових програмних систем. 

 

Ярмакі Анатолій Христофорович, ст. викладач кафедри ІД ДІ НУ «ОМА». 

Помпаж ГТН главных судовых двигателей. Гидроудар в магистральных моторных 

трубопроводах системы водоснабжения. Сравнительный анализ явлений в аэро и 

гидродинамике. 

 

 

 



11 

Chizh Svitlana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professorof the 

Department of Social and Humanitarian disciplines, Danube Faculty MRT SUIT; 

Sarluchanu Valentyn, cadet, specialty 271 “River and Maritime Transport”, Danube 

Faculty MRT SUIT. 

Port state control as a regime to inspect foreign-registered ships in port. 

 

Chizh Svitlana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of the 

Department of Humanities of the Danube Institute of the National University “Odessa 

Marine Academy”; 

Sokolov Kostiantyn, cadet, specialty 271 «River and Maritime Transport», the Danube 

Institute of the National University “Odessa Marine Academy”. 

The purpose and types of reefer ship. 
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Напрям 2. Актуальні проблеми соціально-економічних, психолого-

педагогічних аспектів розвитку професійної готовності майбутніх 

фахівців. 

 

Андрощук Ірина Василівна, д.п.н., доцент, професор кафедри технологічної та 

професійної освіти і декоративного мистецтва ХНУ. 

Концептуальні засади реалізації дуальної освіти в системі підготовки фахівців у 

закладах вищої освіти. 

 

Базелюк Олександр Васильович, к.п.н., докторант Інституту професійно-

технічної освіти НАПН України. 

Професійна колаборація як складова цифрової культури педагогічних працівників 

закладів професійної освіти. 

 

Байрамова Олена Вікторівна, к.філ.н, доцент кафедри природничо-математичних 

та інженерно-технічних дисциплін ДФ МРТ ДУІТ. 

Толерантність як професійно-особистісна компетенція фахівця морської галузі. 

 

Бачинський Дмитро Петрович, аспірант ІІ року навчання К-ПНУ ім. І. Огієнка. 

Компетентнісно орієнтоване управління підготовкою майбутніх учителів музичного 

мистецтва у закладах вищої освіти. 

 

Безлуцька Олена Петрівна, к.і.н., доцент кафедри гуманітарних дисциплін ХДМА. 

Проблема професійної надійності у процесі підготовки суднових операторів. 

 

Березовська Вікторія Вікторівна, к.і.н., доцент кафедри ГД ДІ НУ «ОМА». 

Передові зміни робочих спеціальностей у представників морської галузі (історичний 

аспект). 

 

Березовська Вікторія Вікторівна, к.і.н., доцент кафедри ГД ДІ НУ «ОМА»; 

Данілова Оксана Олександрівна, курсантка ДІ НУ «ОМА». 

Гендерний розвиток в морському флоті (історичний аспект). 

 

Березовська Вікторія Вікторівна, к.і.н., доцент кафедри ГД ДІ НУ «ОМА»; 

Парасінчук В’ячеслав В’ячеславович, курсант ДІ НУ «ОМА». 

Діяльність світового співтовариства у питаннях задоволення своєю професією 

представників морської галузі (історичний аспект). 

 

Білецька Тетяна Вікторівна, к.с.н., доцент, доцент кафедри психології та 

морально-психологічного забезпечення НАДПСУ. 

Соціально-психологічні аспекти адаптації студентів-першокурсників до навчання в 

вузі. 
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Борейчук Денис Геннадійович, ад’юнкт ад’юнктури НАДПСУ. 

Організаційна культура офіцера-прикордонника: особистісний компонент. 

 

Брахмі Мехді Джамел, аспірант кафедри загальної педагогіки, дошкільної та 

спеціальної освіти ІДГУ. 

Системоутворювальна роль екологічної складової у природознавчій компетентності 

сучасного студентства. 

 

Булда Анатолій Андрійович, д.п.н., професор, професор кафедри педагогіки та 

психології вищої школи НПУ ім. М.П. Драгоманова. 

Професійна підготовка магістрів педагогіки в умовах сучасних глобальних викликів. 

 

Гудима Наталія Василівна, к.ф.н., доцент, завідувач кафедри теорії та методик 

початкової освіти К-ПНУ ім. І. Огієнка. 

Фахова мовно-мовленнєва підготовка вчителя початкової школи в умовах 

реформування освіти. 

 

Григорович Ольга Петрівна, к.п.н., доцентка, доцентка кафедри дошкільної та 

початкової освіти ВДПУ ім. М. Коцюбинського. 

Інноваційні підходи у формуванні природничої компетентності майбутнього педагога. 

 

Віннічук Ольга Василівна, к.п.н., доцент, доцент кафедри політології та соціології 

К-ПНУ ім. І. Огієнка. 

Ризики для українського суспільства в умовах covid 19: соціально-політична складова. 

 

Дімоглова Ольга Володимирівна, аспірант кафедри загальної, дошкільної, 

початкової та спеціальної освіти, ІДГУ. 

Структурні компоненти формування професійного іміджу майбутніх суднових 

механіків у морських закладах освіти. 

 

Дорошева Антоніна Олександрівна, к.і.н., завідувач кафедри соціально-

гуманітарних дисциплін ДФ МРТ ДУІТ. 

Формування загальних професійних компетентностей майбутніх фахівців морського 

та річкового флоту. 

 

Житомирська Тетяна Михайлівна, к.п.н., доцент кафедри загальної педагогіки, 

дошкільної, початкової та спеціальної освіти ІДГУ. 

Підготовка майбутніх фахівців закладів дошкільної освіти до творчої практичної 

діяльності засобами ІТ. 
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Іким Тетяна, студентка факультету кримінології і права ІКППК. 

Мета-обучение – инновационный метод формирования компетентностных качеств у 

будущих специалистов. 

 

Карташова Любов Андріївна, д.п.н., професор, заступниця директора з 

дистанційного навчання ЦІПО ДЗВО УМО НАПН України; 

Гуржій Андрій Миколайович, д.т.н., професор, академік НАПН України; 

Пліш Ірина Валеріївна, к.п.н., директорка спеціалізованої школи-дитсадка «Лісова 

казка». 

Цифровий освітній простір: концептуальні засади формування. 

 

Касьяненко Марія Віталіївна, студентка педагогічного факультету ІДГУ. 

Темперамент, його значення для професійної діяльності моряка. 

 

Кічук Антоніна Валеріївна, к.пс.н., доцент, доцент кафедри загальної та 

практичної психології ІДГУ. 

Компетентність студентів щодо психоемоційного здоров’я: деякі результати 

емпіричного дослідження. 

 

Ковальжи Наталiя Григорівна, ст. викладач кафедри ЗНД ДІ НУ «ОМА». 

Транспортування грузів морським та річковим транспортом та його економічна 

складова. 

 

Ковальжи Наталiя Григорівна, ст. викладач кафедри ЗНД ДІ НУ «ОМА»; 

Кулагін Ейрік Олександрович, курсант ДІ НУ «ОМА». 

Актуальные проблемы социально-экономических аспектов развития 

профессиональной готовности будущих специалистов. 

 

Кононенко Андрій Геннадійович, к.п.н., науковий співробітник лабораторії 

електронних навчальних ресурсів, завідувач науково-організаційного відділу 

Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. 

Методична системи впровадження ІТ-навчання у закладах професійної, фахової 

передвищої освіти. 

 

Котляр Людмила Іванівна, к.пс.н., доцент кафедри ГД ДІ НУ «ОМА». 

Відповідальність як вольова якість майбутніх фахівців морської галузі. 

 

Котляр Михайло Іванович, магістрант Придунайської філії ПрАТ ВНЗ МАУП. 

Психічний стан та емоційно-вольові процеси в діяльності студентів. 
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Купчишина Валентина Чеславівна, к.п.н., старший викладач кафедри психології та 

морально-психологічного забезпечення НАДПСУ. 

Психологічна готовність майбутніх офіцерів-прикордонників до виконання завдань 

оперативно-службової діяльності. 

 

Лесіна Тетяна Миколаївна, д.п.н., в.о. професора кафедри загальної педагогіки, 

дошкільної та спеціальної освіти ІДГУ. 

Регіональний вимір природознавчої компетентності – передумова екологічної 

культури студентства. 

 

Мозгова Світлана Володимирівна, методист Золотівського професійного ліцею. 

Підготовка робітничих кадрів в умовах проведення ООС. Відсутність перешкод для 

якісної освіти. 

 

Мороз Олександр Іванович, д.т.н., професор, директор Інституту сталого 

розвитку ім. В. Чорновола НУ «Львівська політехніка»; 

Кузь Ольга  Назарівна, к.т.н., доцент, доцент кафедри екологічної безпеки та 

природоохоронної діяльності; 

Руда Марія Віталіївна, к.т.н., асистент кафедри екологічної безпеки та 

природоохоронної діяльності. 

Кіберфізична система психофізіологічного забезпечення професійного становлення 

фахівця. 

 

Назаров Євген Іванович, директор ДНЗ «Луганський центр ПТО ДСЗ»; 

Соловйова Юлія Леонідівна, заступниця директора ДНЗ «Луганський центр ПТО 

ДСЗ». 

Формування підприємницьких навичок майбутніх кваліфікованих робітників. 

 

Петров Ігор Михайлович, к.т.н., професор, професор кафедри морських перевезень 

НУ «ОМА», к.д.п.; 

Рудніченко Микола Дмитрович, к.т.н., доцент, доцент кафедри інформаційних 

технологій ОНПУ. 

Необходимость компетентностного подхода к подготовке и деятельности морского 

агента. 

 

Радкевич Олександр Петрович, к.ю.н., провідний співробітник науково-

організаційного відділу Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. 

Правова культура педагогічних працівників закладів професійної освіти як умова 

забезпечення професійного становлення майбутніх фахівців. 
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Райко Сергій Валерійович, ад’юнкт ад’юнктури НАДПСУ. 

Спецкурс «Актуальні проблеми правового забезпечення діяльності органів охорони 

державного кордону та новітні загрози і виклики прикордонній безпеці» у системі 

розвитку правової компетентності офіцерів-прикордонників. 

 

Саржинський Роман Вячеславович, директор Державного навчального закладу 

«Одеський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості». 

Якість професійної освіти Одещини в умовах неформальної освіти. 

 

Сербін Юрій Вікторович, к.пс.н., доцент, доцент кафедри психології та соціології 

Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля МОН 

України. 

Психологічні проблеми виховання та різновиди взаємодії батьків з дитиною. 

 

Сидорук Людмила Миколаївна, аспірант ІІ року навчання К-ПНУ ім. І. Огієнка. 

Формування культури професійної діяльності майбутніх фахівців на основі 

компетентнісного підходу. 

 

Ситник Петро Андрійович, аспірант ІІ року навчання К-ПНУ ім. І. Огієнка. 

Формування професійних компетентностей фахівців юридичного профілю в умовах 

професійного становлення. 

 

Сорока Олена Михайлівна, к.пс.н., доцент кафедри НіУС ДІ НУ «ОМА». 

Аутопсихологічна компетентність моряків як професійна основа діяльності в 

екстремальних умовах. 

 

Сорока Олена Михайлівна, к.пс.н., доцент кафедри НіУС ДІ НУ «ОМА»; 

Сергєєв Андрій Андрійович, курсант ДІ НУ «ОМА». 

Витоки, процес створення глобального ринку праці моряків і актуальність проблем 

полінаціональних екіпажів морських суден. 

 

Татарко Ірина Іванівна, к.і.н., доцент кафедри ГД ДІ НУ «ОМА»; 

Кравченко Валерій Володимирович, курсант ДІ НУ «ОМА». 

Становлення Українського Дунайського пароплавства. 

 

Турлак Людмила Петрівна, ст. викладач кафедри ГД ДІ НУ «ОМА». 

Мова як відображення ментальності особистості в суспільному житті та професійній 

комунікативній взаємодії. 

 

Тьоса-Романчук В’ячеслав, заступник директора Центру непреривної освіти при 

ІКППК. 

Актуальные проблемы социально-экономических, психолого-педагогических 

аспектов развития профессиональной готовности будущих специалистов. 
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Червінська Інна Богданівна, к.п.н., доцентка, доцентка кафедри педагогіки 

початкової освіти, завідувачка творчої навчально-наукової лабораторії ДВНЗ 

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». 

Медіаосвіта та медіаграмотність як складові медіакомпетентності вчителя початкових 

класів. 

 

Bondarenko Inga, senior lecturer of the Department of Humanities of the Danube Institute 

of the National University “Odessa Marine Academy”; 

Pushkin Nikita, cadet, specialty 271 «River and Maritime Transport», the Danube Institute 

of the National University “Odessa Marine Academy”. 

Psyhological and physical stress of sailors. Methods of unloading. 

 

Bojan Jovanovski, Teaching and Research Assistant, FH Joanneum Institute for 

International Management, Graz, Austria. 

Innovation for environmental sustainability basing on human beings’ competences. 

 

Tіron-Vorobyova Nataliіa, PhD in Technical Sciences, Associate Professor of the 

Department of General scientific of the Danube Institute of the National University “Odessa 

Marine Academy”; 

Romanovska Оlha, Senior Lecturer of the Department of the Humanities of the Danube 

Institute of the National University “Odessa Marine Academy”. 

Pros and Cons of Distance Learning during Quarantine 
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Напрям 3. Комунікативна та лінгвістична  компетентності  як 

пріоритетні складові формування професійних якостей сучасного 

фахівця. 

 

Дімоглова Ольга Володимирівна, аспірант кафедри загальної, дошкільної, 

початкової та спеціальної освіти ІДГУ, викладачка кафедри ЗНД Придунайської філії 

ПрАТ ВНЗ МАУП; 

Богдан Анастасія Андріївна, студентка Придунайської філії ПрАТ ВНЗ МАУП. 

Формування професійного іміджу майбутнього юриста у процесі вивчення іноземної 

мови. 

 

Зеленська Лілія Михайлівна, к.п.н., доцент, доцент кафедри іноземних мов льотної 

академії НАУ; 

Тимченко Світлана Василівна, к.п.н., доцент, доцент кафедри іноземних мов 

льотної академії НАУ. 

Іншомовна компетенція у професійному спілкуванні диспетчерів управління 

повітряним рухом. 

 

Іванова Дора Георгіївна, к.п.н., доцент, завідуюча кафедрою загальної педагогіки, 

дошкільної, початкової та спеціальної освіти ІДГУ, магістрантка факультету 

іноземних мов ІДГУ. 

Дидактико-психологічні передумови формування англомовної соціокультурної 

компетенції фахівців у закладі вищої освіти. 

 

Колмикова Олена Олександрівна, к.ф.н., доцент кафедри ГД ДІ НУ «ОМА». 

До вирішення деяких проблем, пов’язаних з викладанням морської англійської мови. 

 

Константинова Тетяна Миколаївна, ст. викладач кафедри ГД ДІ НУ «ОМА». 

Тестування як складова контролю знань майбутніх фахівців морської галузі під час 

набуття іншомовної компетенції. 

 

Назаров Євген Іванович, директор ДНЗ «Луганський центр професійно-технічної 

освіти Державної служби зайнятості». 

Освіта дорослих – шлях рятування особистості. 

 

Найдьонова Катерина Костянтинівна, заступник директора з навчально-виховної 

роботи СЗЗСО №16, вчитель німецької мови, вища категорія. 

Іноземна мова як основний інструмент конкурентноспроможності на міжнародному 

ринку праці. 

 

Палагіна Олена Валентинівна, вчитель кафедри іноземних мов ЗОШ № 9 м. Ізмаїла. 

Інтерактивні методи та пошук інноваційних підходів у вивченні іноземних мов у 

вищій школі. 
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Сніца Тетяна Євгенівна, к.п.н., ст. викладач кафедри перекладу НАДПСУ. 

Мовна підготовка як складова професійного становлення майбутніх офіцерів-

прикордонників. 

 

Тимофєєва Оксана Ярославівна, к.п.н., доцент кафедри ГД ДІ НУ «ОМА». 

Письмо як засіб розвитку навичок критичного мислення курсантів морських закладів 

вищої освіти 

 

Тихонова Ілона Юріївна, ст. викладач кафедри ГД ДІ НУ «ОМА». 

Сучасні тенденції в навчанні англійської мови професійного спрямування майбутніх 

фахівців морської галузі. 

 

Шавловська Тетяна Сергіївна, к.ф.н., декан факультету іноземної мови, доцент 

кафедри романо-германської філології, ІДГУ. 

Міжкультурна орієнтація як один з основних принципів комунікативно спрямованого 

навчання іноземної мови. 

 

Шиляєва Тетяна Володимирівна, ст. викладач кафедри англійської мови та 

перекладу ІДГУ. 

Формування перекладацької компетентності на прикладі перекладу метафор. 

 

Vdovenko Tetiana, Candidate of Philological Sciences, Associate Professor, Izmail State 

Humanitarian University. 

The problems and peculiarities of digital natives. 

 

Kudryavtseva Valentyna, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor 

Kherson State Maritime Academy. 

Extensive reading in teaching maritime еnglish. 
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Напрям 4. Проблеми і перспективи математичної освіти в морських 

вищих навчальних закладах. 

 

Білєнскіс Ігоріс, лектор кафедри навігації Литовської морскої академії. 

Актуализация использования математических знаний в преподовании технических 

дисциплин у студентов морских высших учебных заведений. 

 

Воробйов Яків Анатолійович, к.ф.-м.н., декан факультету управління, 

адміністрування та інформаційної діяльності, доцент кафедри математики, 

інформатики та інформаційної діяльності ІДГУ. 

Нулі Z функції Гекке 

 

Горєлова Оксана Володимирівна, ст. викладач кафедри ЗНД ДІ НУ «ОМА». 

Компетентнісний підхід при навчанні теоретичної механіки майбутніх судноводіїв. 

 

Грендач Тетяна Іванівна, викладач кафедри математики, інформатики та 

інформаційної діяльності ІДГУ. 

Застосування комп’ютерного моделювання при розв’язанні математичних задач. 

 

Делі Іван Іванович, ст. викладач кафедри ЗНД ДІ НУ «ОМА». 

Розв’язання оптимізаційних математичних завдань з використанням інформаційних 

технологій. 

 

Драгієва Людмила Василівна, к.п.н., завідувач кафедри математики, інформатики 

та інформаційної діяльності ІДГУ. 

Застосування хмарних технологій при викладанні математики в умовах карантину. 

 

Дрожжина Анастасія Вадимівна, асистент кафедри ЗНД ДІ НУ «ОМА». 

Використання цифрових технологій при вирішенні математичних задач. 

 

Дущенко Ольга Сергіївна, викладач кафедри математики, інформатики та 

інформаційної діяльності ІДГУ. 

Використання інформаційних комп’ютерних технологій майбутніми вчителями 

математики у професійній діяльності. 

 

Івлієва Ольга Михайлівна, к.п.н., доцент кафедри математики, інформатики та 

інформаційної діяльності ІДГУ. 

Організація дистанційної математичної підготовки фахівців – проблеми та 

досягнення. 
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Пінтійська Олена Василівна, викладач кафедри математики, інформатики та 

інформаційної діяльності ІДГУ. 

Упровадження STEM-технології в процес навчання математики з метою розвитку 

креативного мислення. 

 

Черкас Олена Анатоліївна, к.ф.-м.н, доцент кафедри ЗНД ДІ НУ «ОМА». 

Використання платформи google classroom у викладанні математиичних дисциплін. 

 

Чумаченко Марія Миколаївна, ст. викладач кафедри ЗНД ДІ НУ «ОМА». 

Підвищення ефективності вивчення математики в морських вищих навчальних 

закладах. 

 

Чумаченко Марія Миколаївна, ст. викладач кафедри ЗНД ДІ НУ «ОМА». 

Черногор Олексій Вадимович,  курсант ДІ НУ «ОМА». 

Математична складова професійної підготовки майбутніх судноводіїв. 

 

Щеголева Тетяна Миколаївна, викладач кафедри математики, інформатики та 

інформаційної діяльності ІДГУ. 

Інноваційність в математичній підготовці фахівців. 

 

Kovtun Alexander, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the 

Engineering Department Danube Institute of the National University “Odessa Marine 

Academy”. 

Investigation of the algorithm for constructing smooth spatial curves with the ability to 

specify the curvature and torsion at the nodal points. 
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Напрям 5. Професійна готовність майбутніх фахівців флоту як фактор 

забезпечення ефективного управління морськими ресурсами та безпеки 

судноплавства. 

 

Варюшкін Володимир Іванович, ст. викладач кафедри НіУС ДІ НУ «ОМА». 

Аварийность судов танкерного флота и экологические последствия аварий по 

загрязнению мирового океана. 

 

Власов Ігор Валерійович, ст. викладач кафедри СЕУіС ДІ НУ «ОМА»; 

Питання професійного становлення майбутніх фахівців у процесі навчання. 

 

Герганов Леонід Дмитрович, д.п.н., доцент, професор кафедри ІД ДІ НУ «ОМА». 

Вимоги та стандарти компетентності крюїнгових і судноплавних компаній до 

професійної готовності майбутніх фахівців флоту з управління морськими ресурсами 

та безпеки судноплавства. 

 

Драгієва Людмила Василівна, ст. викладач кафедри судноводіння та експлуатація 

технічних систем на водному транспорті ДФ МРТ ДУІТ. 

Впровадження основ дистанційного навчання під час викладання прикладної 

механіки. 

 

Кірсанова Валентина Василівна, к.б.н., доцент кафедри ЗНД ДІ НУ «ОМА». 

Професійна підготовка фахівців флоту в рамках дисципліни «Безпека людини та 

охорона навколишнього середовища». 

 

Ковальчук Юрій Петрович, ст. викладач кафедри НіУС ДІ НУ «ОМА». 

Професіоналізація майбутніх моряків в процесі навчання. 

 

Коротченков Микола Павлович, ст. викладач кафедри НіУС ДІ НУ «ОМА». 

Стан та подальший розвиток національної системи пошуку і рятуванню на морі. 

 

Крамаренко Вікторія Вікторівна, ст.викладач кафедри НіУС ДІ НУ «ОМА». 

Підвищення рівня безпеки судноплавства при використанні нових стандартів 

системи ECDIS. 

 

Лисий Андрій Олександрович, к.т.н., доцент, завідувач кафедрою навігації і 

управління судном АМІ НУ «ОМА». 

Розвиток внутрішніх водних шляхів як частка системи функціонування міжнародних 

транспортних коридорів. 
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Мазур Оксана Миколаївна, к.т.н., ст. викладач кафедри теорії і устрою судна НУ 

«ОМА»; 

Онищенко Олег Анатолійович, д.т.н., професор кафедри технічної експлуатації 

флоту НУ «ОМА». 

Особливості життєвого циклу морського судна подвійного призначення, як складної 

технічної системи. 

 

Мазур Тетяна Миколаївна, ст. викладач кафедри СЕУіС ДІ НУ «ОМА». 

Поправки до Конвенції про працю в морському судноплавстві 2006 року, спрямовані 

на викорінення домагань і знущань на борту суден. 

 

Мітін Юрій Олександрович, ст. викладач кафедри НіУС ДІ НУ «ОМА». 

Вплив багатонаціонального складу екіпажу на безпеку на роботі судна. 

 

Мусоріна Марина Олександрівна, к.п.н., методист 1 кат. ПП і ПКМ ДІ НУ 

«ОМА». 

Роль дистанційного навчання в системі якості підготовки майбутніх моряків 

морської галузі. 

 

Палагін Олександр Миколайович, к.т.н., ст. викладач кафедри СЕУіС ДІ НУ 

«ОМА». 

Впровадження інноваційних методів в питаннях безпеки під час вантажно-

розвантажувальних операцій на суднах погружного типу. 

 

Рижков Юрій Васильович, асистент кафедри НіУС ДІ НУ «ОМА»; 

Квасников Павло Костянтинович, асистент кафедри НіУС ДІ НУ «ОМА». 

Визнання Ірідіум в якості нового супутникового постачальника GMDSS. 

 

Рябущенко Олег Григорович, асистент кафедри НіУС ДІ НУ «ОМА». 

Підвищення безпеки плавання судна за допомогою вдосконалення існуючих та 

розроблення нових методів функціонування ергатичної системи управління судном. 

 

Слабко Володимир Миколайович, д.п.н, завідувач кафедри освіти дорослих НПУ 

ім. М.П.Драгоманова. 

Організаційно-педагогічні умови формування пректно-технологічної культури 

майбутніх судноводіїв. 

 

Слюсаренко Анатолій Іванович, ст. викладач кафедри НіУС ДІ НУ «ОМА». 

Нове рішення у сучасному судноплавстві для безпеки, для захисту бортових систем 

до появи серйозної уразливості кібербезпеки суден у морі. 

 

Сошніков Сергій Григорович, ст. викладач кафедри НіУС ДІ НУ «ОМА». 

Шляхи забезпечення навчання курсантів в умовах відсутності плавальної практики. 
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Черой Людмила Іванівна, асистент кафедри НіУС ДІ НУ «ОМА»; 

Визначення стану забруднення поверхневих вод озер Ялпуг, Кугурлуй, Кагул, 

Катлабуг і Китай.  

 

Ярмоленко Марія Іванівна, д.і.н., професор, професор кафедри ГД ДІ НУ «ОМА»; 

Дятлов Олексій Олександрович, курсант ДІ НУ «ОМА». 

Аварійність в морі як один з аспектів безпеки судноплавства. 

 

Ярмоленко Марія Іванівна, д.і.н., професор, професор кафедри ГД ДІ НУ «ОМА»; 

Кейбаш Світлана Вікторівна, курсантка ДІ НУ «ОМА». 

Безпека судноплавства: сучасні проблеми. 

 

Danylyan Anatolii, Senior lecturer of the Department of Ship Power Plants and Systems 

of the Danube Institute of the National University “Odessa Marine Academy”, the 1st 

class marine engineer; 

Tiron-Vorobyova Nataliia, Ph. D, senior lecturer of the Department of General Scientific 

Disciplines of the Danube Institute of the National University “Odessa Marine Academy”; 

Rakitskaya Nataliia, Senior lecturer of the Engineering Department of the Danube 

Institute of the National University “Odessa Marine Academy”. 

Reasons for ratings downgrade of Ukrainian naval officers in the world’s marine fleet. 

 

Lomakina Maryna, PhD in Pedagogy, Associate Professor of the National Aviation 

University, Assistant Professor of Foreign Languages Department, Kropyvnytskyi; 

Surkova Кateryna, PhD in Pedagogy, Associate Professor, Assistant Professor of 

Information Technology Department, of the National Aviation University, Kropyvnytskyi. 

Use of e-learning tools in the future flight dispatchers’ professional training. 

 

Chizh Svitlana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professorof of the 

Department of Humanities of the Danube Institute of the National University “Odesa 

Maritime Academy”; 

Kirianaki Danylo, cadet, specialty 271 «River and Maritime Transport», the Danube 

Institute of the National University “Odessa Marine Academy”. 

The pros and cons of onshore and offshore companies. 


