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ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ 

21 квітня 2022 року 

 

  1000 – 1100 – пленарне засідання  

  1200 – 1600 - робота конференції за  секціями 

  1600  - закриття конференції. 

 

 

ВІТАННЯ УЧАСНИКАМ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Вельмишановні учасники та гості конференції! 

Щиро вітаю Вас з початком роботи VI Міжнародної науково-практичної конференції 

«Інноваційні підходи до розвитку компетентнісних якостей фахівців в умовах професійного 

становлення». Всім учасникам конференції бажаю плідної співпраці, досягнення 

очікуваних результатів та нарощення інтелектуального потенціалу  й перспектив розвитку 

наукової думки! 

Михайло Міюсов -  доктор технічних наук, професор,  

ректор Національного університету «Одеська морська  

академія». 

 

Шановні колегі, гості - учасники VI Міжнародної науково-практичної    

конференції «Інноваційні  підходи до розвитку компетентнісних якостей  фахівців в 

умовах професійного становлення», бажаю Вам  отримати     найкорисніші результати 

від спільної наукової роботи,  творчих реалізацій ваших  думок та визначити  нові 

шляхи щодо розвитку професійного становлення     майбутніх фахівців морської галузі. 

Вадим Захарченко - доктор технічних наук, професор, 

проректор з науково- педагогічної роботи 

Національного університету «Одеська морська 

академія». 

Вельмишановна наукова спільнота, колеги та гості VI-ої Міжнародної науково-

практичної конференції «Інноваційні підходи до розвитку компетентнісних якостей 

фахівців в умовах професійного становлення»! Дозвольте привітати всіх учасників та 

побажати Вам плідної роботи у конференції, що відбувається у провідному морському 

закладі вищої освіти Придунайського регіону - Дунайському інституті Національного 

університету «Одеська морська академія». Сподіваюсь на високу результативність 

наукових досліджень у процесі роботи заходу міжнародного рівня. 

Валентин Чимшир -  доктор технічних наук, професор, 

директор Дунайського інституту Національного 

університету «Одеська морська академія». 
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

                Відкриття конференції 

 
1. ЧИМШИР Валентин. Іванович - доктор технічних наук, професор, директор 

Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська академія».  

Виступи з привітальним словом 

2. ЗАХАРЧЕНКО Вадим Миколайович - доктор технічних наук, професор, 

проректор з науково-педагогічної роботи Національного університету «Одеська 

морська академія».  

3. СУВОРОВ Петро Семенович - доктор технічних наук, професор, академік 

ТАУ, академік АНСУ, головний інженер Секретаріату Дунайської Комісії.  

4.  ІЛЛІЄВ Дімітар – заступник начальника із зовнішніх зв’язків Військово-

морської академії ім. Н.Й. Вапцарова академії, Варна, Болгарія. 

5.  ДЗЕНЕЛАДЗЕ Теона – начальник Департаменту Міжнародних зв’язків та 

Кар’єрного розвитку  Батумської державної морської академії, Грузія. 

6.  ВОРОХОБІН Ігор Ігорович - доктор технічних наук, професор, директор 

Навчально- наукового інституту навігації Національного університету «Одеська 

морська академія», капітан далекого плавання.  

7. ТИМОЩУК Олена Михайлівна - доктор технічних наук, професор, 

директор Київського інституту водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-

Сагайдачного Державного університету інфраструктури та технологій.  

8. ЛЕЩЕНКО Олена Михайлівна - доктор філософських наук, професор, 

начальник Наукового парка Херсонської державної морської академії. 

9.    КРІВЕНЬКИЙ Олексій – доктор юридичних наук, професор, перший 

проректор Інституту кримінального права та кримінології, Молдова.  

10. ДІДЕНКО Олександр Васильович - доктор педагогічних наук, професор, 

головний науковий співробітник науково-організаційного відділу НАДПСУ ім.Богдана 

Хмельницького.  

11. АНДРОЩУК Ігор Петрович – доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач відділу ліцензування, акредитації, моніторингу освітнього процесу та видачі 

документів про вищу освіту Хмельницького Національного університету.  

12.  АНІЩЕНКО Вікторія Олександрівна - доктор педагогічних наук, 

професор кафедри педагогіки та гуманітарних дисциплін Академії державної 

пенітенціарної служби. 

13. ГУМЕННІКОВА Тамара Рудольфовна - доктор педагогічних наук, 

професор, директор Придунайської філії ПрАТ «Вищий навчальний заклад 

«Міжрегіональна академія управління персоналом». 

14. ПРОСЯНОК Віталій Вікторович - кандидат технічних наук, доцент, 

заступник директора з навчально-наукової роботи Азовського морського інституту 

Національного університету «Одеська морська академія». 
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Пленарні доповіді: 

 

1.  ЧИМШИР Валентин. Іванович - доктор технічних наук, професор, директор 

Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська академія». 

Підвищення ефективності обробки даних в суднових тренажерах на основі штучних 

інтелектуальних систем. 

2.   КОНОНЕНКО Андрій Геннадійович – кандидат педагогічних наук, 

начальник науково-організаційного відділу Інституту Професійно-технічної освіти 

Національної академії педагогічних наук України. Формування готовності майбутніх 

фахівців морегосподарської галузі до професійного саморозвитку. 

3.   ЖЕЛЯСКОВ Василь Якович– доктор педагогічних наук, професор, 

завідуючий кафедрою гуманітарних дисциплін Дунайського інституту Національного 

університету «Одеська морська академія».  Формування процесу підготовки майбутніх 

фахівців флоту у вищій школі на засадах компетентнісного підходу. 

4.   ТАРАСЕНКО Тетяна Владиславівна - кандидат технічних наук, доцент, 

завідувачка кафедри інженерних дисциплін Дунайського інституту Національного 

університету «Одеська морська академія».  Деякі аспекти впровадження питань 

управління енергоефективністю та енергоефективного менеджменту до освітньо-

професійних програм. 

5. БИКОВЕЦЬ Наталя Петрівна - кандидат технічних наук, доцент, 

завідувачка кафедри загальнонаукових дисциплін Дунайського інституту 

Національного університету «Одеська морська академія».  Операційний менеджмент: 

сутність та етапи розвитку. 

6.   ДАНИЛЕНКО Олександр Борисович- доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри навігації і управління суднами Дунайського інституту 

Національного університету «Одеська морська академія».  Проблеми та перспективи 

підготовки офіцерських кадрів корабельного складу морської охорони державної 

прикордонної служби україни в закладах вищої освіти морського профілю. 

7.   ГЕРГАНОВ Леонід Дмитрович – доктор педагогічних наук, професор 

кафедри інженерних дисциплін ДІ НУ «ОМА». Менеджмент системи управління 

якості в інноваційному управлінні кафедрою у ЗВО морського транспорту: реальності 

і перспективи.  

8. СМИРНОВА Ірина Михайлівна – доктор педагогічних наук, професор, 

заступник директора з науково-педагогічної роботи Дунайського інституту 

Національного університету «Одеська морська академія».  Використання електронних 

освітніх ресурсів як засобу інтенсифікації освітнього процесу в ДІ НУ «ОМА»  
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СЕКЦІЯ № 1. Інновації у професійній підготовці майбутніх фахівців 

річкового та морського транспорту. 

 

   Модератори: д.т.н., професор Олександр Даниленко  

                              к.п.н, доцент Вікторія Березовська  

 

СЕКЦІЯ № 2.  Актуальні проблеми соціально-економічних, психолого-

педагогічних аспектів розвитку професійної готовності майбутніх фахівців. 

     

    Модератори:      д.т.н., професор Василь Желясков 

              к.п.н, доцент Тетяна Житомирська   

 

 СЕКЦІЯ № 3. Комунікативна та лінгвістична  компетентності  як 

пріоритетні складові формування професійних якостей сучасного фахівця. 

 

    Модератори:      д.і.н., професор  Марія  Ярмоленко  

                                  к.п.н., доцент Оксана Тимофеєєва 

 

  

ЗАКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 
 
 


