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Інформаційний лист 
 

Шановні колеги! 

 

Запрошуємо Вас взяти участь у V Міжнародній науково-практичній конференції 

«ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО РОЗВИТКУ КОМПЕТЕНТНІСНИХ ЯКОСТЕЙ 

ФАХІВЦІВ В УМОВАХ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ» 

28 травня 2021 року 

 

Мета конференції: обмін результатами наукових та практичних досягнень щодо проблем 

професійної  підготовки майбутніх фахівців. 

 

Робоча мова: українська, російська, англійська.   



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, професор 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 кримінології, Молдова; 

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

Олег Синюк – доктор технічних наук, професор, проректор з наукової роботи 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, професор, заступник директора з науково-

педагогічної роботи Дунайського інституту НУ «ОМА»; 

Василь Желясков – доктор педагогічних наук, доцент, завідуючий кафедрою гуманітарних дисциплін;  

Олександр Даниленко – доктор педагогічних наук, доцент, завідуючий кафедрою навігації і управління судном; 

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

систем;  

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

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

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

навігації і управління судном. 

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

Робота конференції планується за такими напрямами: 
 

1. Інновації у професійній підготовці майбутніх фахівців річкового та морського транспорту. 

2. Актуальні проблеми соціально-економічних, психолого-педагогічних аспектів розвитку професійної 

готовності майбутніх фахівців. 

3. Комунікативна та лінгвістична  компетентності  як пріоритетні складові формування професійних 

якостей сучасного фахівця. 

 

Календар конференції: 

до 15.05.2021 р. – подання заявки учасника; 

до 15.05.2021 р. – подання тез доповідей; 

до 15.05.2021 р. – включення до пленарного засідання; 

28. 05. 2021 р. – пленарне та секційні засідання конференції. 

 
Вимоги та порядок оформлення тез доповідей 

Тези оформлюються українською або англійською мовами (для представників закордонних закладів 

освіти та установ – українською, російською або англійською 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 малюнком. 

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

прийомі матеріалів останніх досліджень у разі їх невідповідності вимогам конференції. 

 

Фінансові умови 

для відшкодування організаційних та видавничих витрат 

Реєстраційний внесок за очну участь у конференції складає 200 грн.  

Увага! Участь у конференції для курсантів, студентів та наукового комітету безкоштовна! 

Кожен учасник отримує програму конференції, електронний сертифікат, електронну версію збірника 
тез доповідей.  

Друкований варіант збірника учасник отримує за бажанням. Вартість друкованого збірника тез – 100 

грн. (оплачується додатково).   

Оплата здійснюється до 14.05.2021 р. на номер картки ПриватБанку 5363542309272152 на ім’я Сорока 

Олена Михайлівна. Призначення платежу: за участь у конференції 28.05.2021 від ПІП. 

 

Заявку на участь та тези доповідей на конференцію надавати за посиланням: 

https://forms.gle/tvgDAhZEgqcqJn5WA 

 

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

інститут Національного університету «Одеська морська академія», тел.: (04841) 6-11-66.  

Щодо організаційних питань звертатися за мобільними телефонами +38 (068) 001 44 00; +38 (067) 487 47 12; 

+38 (097) 57 57 039 або за електронною адресою conference.dinuoma@gmail.com 
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