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1) ВИКОНАННЯ ЗАКОНІВ УКРАЇНИ "Про освіту" та "Про вищу 

освіту", Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів 

освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 24 березня 

2021  р. Дунайським інститутом Національного університету «Одеська морська 

академія» (далі ДІ НУ «ОМА»).  

За звітний період заходів державного контролю (нагляду) за дотриманням 

ДІ НУ «ОМА» законодавства у сфері освіти з боку державних органів України 

не проводилось, у зв’язку з відсутністю нарікань. 
 

2) ПОЗИТИВНА ОЦІНКА (СЕРТИФІКАЦІЯ) СИСТЕМИ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІ НУ «ОМА» ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ та 

якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості) відповідно 

до вимог абзацу одинадцятого частини другої статті 16 Закону України 

"Про вищу освіту". 

Згідно з вимогами Правила І/8 "Стандарти якості" Додатку до Конвенції 

STCW та відповідного розділу А-І/8, ДІ НУ »ОМА», в складі Університету, у 

жовтні 2021 р. пройшли наглядовий аудит системи управління якістю на 

відповідність вимогам стандартів ISO 9001:2015, ДСТУ ISO 9001:2015 з боку 

органу з акредитації Бюро Верітас Сертифікейшн. Сертифікати розміщено на 

офіційному сайті ДІ НУ »ОМА»у http://dinuoma.com.ua/sertbv/. 
 

3) ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ІНСТИТУТУ. 

Ліцензійний обсяг ДІ НУ «ОМА» представлений наступним чином: 

 спеціальність 271 – Річковий та морський транспорт –  350 місць на рік; 

 спеціальність 073 – Менеджмент –25 місць на рік. 

Ліцензія за рівнями освіти - перший рівень (073-Менеджмент)- наказ 

МОН №37 від 30.03.2021 - 25 здобувачів 

Ліцензія за освітніми програмами: 

Навігація і управління морськими суднами - наказ №26-л від 04.03.2021 - 

25 здобувачів  - 200 здобувачів; 

Управління суднами і  технічними системами і комплексами - наказ №26-

л від 04.03.2021 - 150 здобувачів. 

2020-2021 році в ДІ НУ «ОМА» навчалися 1398 курсантів та студентів. З 

них стали випускниками та отримали диплом бакалавра – 425 курсанти та 

студенти. 
Звіт відбіркової комісії за 2021 рік 

  Форма навчання Іноземні 

студенти 

всього 

  денна вечірня заочна 

1 Подано заяв на місця держзамовлення за формами 

навчання 

151 х 0 х 151 

2 Зараховано на 1 курс за формами навчання і 

джерелами фінансування, всього осіб 

82 х 21 х 103 

 У т.ч. державне 23 х 0 х 23 

 галузеве 0 х 0 х 0 

 регіональне 0 х 0 х 0 

 Окремих осіб 59 х 21 х 80 

3 Зараховано на 1 курс медалістів загальноосвітньої  

школи та осіб, прирівняних до них 

1 х 0 х 1 

4 Зараховано осіб з інших адміністративно-

територіальних одиниць 

16  170  186 

http://dinuoma.com.ua/sertbv/
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В 2021 року в ДІ НУ «ОМА» було проведено акредитацію за ОПП 

«Навігація і управління морськими суднами», ОПП «Управління суднами 

і  технічними системами і комплексами».  

Сертифікати з акредитації розміщено на офіційному веб-сайті 

Національного університету: http://www.onma.edu.ua/sertyfikaty-pro- 

akredytatsiyu. 

 
 

 
 
 

4) НАЯВНІСТЬ ЄДИНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА 

ДІ НУ «ОМА», в якому забезпечується автоматизація основних процесів 

діяльності. 

ДІ НУ «ОМА» працює за напрямом формування гібридного освітнього 

середовища морського профілю. В ДІ НУ «ОМА», на даний час, створено 

систему єдиного інформаційного середовища, основними елементами якої є 

такі складові. 

– Офіційний веб-сайт http://dinuoma.com.ua/ забезпечує прозорість та 

інформаційну відкритість інституту – вільний доступ до інформації та 

документів, що визначені ч. 2 ст. 30 Закону України "Про освіту". 

Сайт забезпечує підтримку організації освітньої діяльності 

ДІ НУ «ОМА», а також – ефективне функціонування системи управління 

якістю ЗВО через доступ до інформаційних матеріалів: 

– Дистанційне навчання здійснюється через систему дистанційного 

доступу Google for Education – ресурс, на якому викладачами кафедр інституту 

розміщуються та періодично оновлюються відповідно до освітніх потреб 

навчально-методичні комплекси (конспекти лекцій, методичні вказівки для 

http://www.onma.edu.ua/sertyfikaty-pro-akredytatsiyu
http://www.onma.edu.ua/sertyfikaty-pro-akredytatsiyu
http://dinuoma.com.ua/
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виконання розрахунково-графічних та курсових робіт і проектів, контрольних та 

лабораторних робіт, списки контрольних питань, літератури та інші елементи 

дистанційних курсів тощо), створюють курси, ведуть лекції, приймають іспити, 

заліки, курсові роботи та ін.. 

– Навчально-методичний відділ та кафедри ДІ НУ «ОМА» для організації 

та підтримки навчального процесу використовують автоматизовану систему 

управління закладом вищої освіти: пакет програм "Деканат" (ПС-Студент, 

Розклад, ПС-Кафедра – поки в опануванні), особистий кабінет працівника, 

особистий кабінет студента; прозору систему оприлюднення інформації (дошки 

оголошень, інформаційні стенди). 

– Бібліотека (електронна база) забезпечує доступ до каталогів 

бібліотечних ресурсів ДІ НУ «ОМА» та інших бібліотек, з якими укладені 

договори про співробітництво. Використовуються бібліотечна програма 

UNILIB, а також – програмний комплекс Rize Information Systems, який дає 

доступ користувачам до міжнародних нормативних документів, у тому числі 

Конвенцій ІМО та інших міжнародних організацій. У вільному доступі 

освітянами інституту також використовуються наукометричні бази даних 

Scopus та Web of Science. 

– Постійно підтримується робота локальної мережі всього закладу та її 

підключення до Серверу ДІ НУ «ОМА» (біля 200 робочих комп'ютерів, 

підключених до мережі Інтернет), бездротове з’єднання мережі навчальних 

комп’ютерних лабораторій  інституту. 

– Система корпоративної пошти університету функціонує в домені 

onma.edu.ua, в якому всі структурні підрозділи ДІ НУ »ОМА» та їхні керівники 

мають персональні електронні скриньки з метою коректного використання 

даного поштового сервісу для обслуговування потреб закладу вищої освіти. 

– Вільна зона Wi-Fi, наявна у приміщенні ДІ НУ »ОМА» та прилеглих до 

неї зонах, забезпечує оперативний доступ до необхідних освітніх Інтернет- 

ресурсів учасникам освітнього процесу. 

 
5) ДОСЯГНЕННЯ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ДІ НУ »ОМА» 

Кафедра Навігації і управління морськими суднами. 

Основні зусилля кафедри НіУМС у 2021 році були спрямовані на 

підвищення наукового рівня викладачів та на розвиток навчально-лабораторної 

бази кафедри. Так за звітний період активність викладачів у науковій роботі 

значно підвищилася.  

Всі викладачі кафедри взяли участь як мінімум у двох науково 

практичних конференціях міжнародного рівня. Можна зазначити найбільш 

активних викладачів кафедри: доцент кафедри Сорока О.М., старший 

викладач Старцев О.М. Ці викладачі крім основного свого плану наукової 

роботи додатково опублікували свої праці в наукових фахових виданнях, 

проіндексованих в різних науково- метричних базах в тому числі Скопус і Веб 

оф Сайнс . 
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Наукові досягнення кафедри: 
1 - підручників, навчальних посібників, словників, довідників  

2 - наукових статей (всього) 24 

а) - з них за кордоном 12 

б) - з них в Україні 12 

3 - наукових статей в журналах, індексованих в Scopus 3 

4 - наукових статей в журналах, індексованих в Web of Science 7 

5 - наукових статей у інших виданнях з імпакт-фактором  2 

6 - наукових статей в фахових виданнях України кат. "Б" 12 

7 - наукових статей в фахових виданнях України кат. "В" … 

8 - наукових статей в інших виданнях  

9 - тез та доповідей на конференціях, симпозіумах, семінарах 57 
 

Два члена кафедри НіУМС отримали звання доцента: 

1 Даниленко О.Б. Атестат доцента кафедри навігації і управління судном 

АД № 006309 від 09.02.2021 р. Рішення Вченої ради Національного 

університету «Одеська морська академія».  

2 Сорока О.М. Атестат доцента кафедри навігації і управління судном 

АД №006311 від 09.02.2021 р. Рішення Вченої ради Національного 

університету «Одеська морська академія».  

3 В цьому ж році, завідуючий кафедрою НіУМС д.п.н., доцент 

Даниленко О.Б. отримав наукове звання професора, наказ МОН №1290 

від 30.11.2021 р. Рішення Вченої ради Національного університету 

«Одеська морська академія» 
 

 
 

Кафедра Суднових енергетичних установок і систем. 

За період 2021 року було облаштовані новим обладнанням (наборами 

віртуальної реальності, телевізорами, джойстиками) та стендами  кабінет №211 

«Лабораторія суднових допоміжних установок і систем» 

Науковці д.т.н. професор Чимшир В. І.,к.т.н. доцент Маслов І. З., старший 

викладач кафедри Данилян А. Г. отримали патент на корисну модель «Спосіб 

знезараження і очищення баластної води» №142319 від 25.05.2020 р. 

Майже всі викладачі кафедри взяли участь у наступних Міжнародних 

конференціях: 

1) «Сучасні енергетичні установки на транспорті, технології та 

обладнання для їх обслуговування» у ХДМА м. Херсон; 

2) «Сучасні підходи до високоефективного використання засобів 

транспорту» ДІ НУ «ОМА» м. Ізмаїл; 

3) «Інноваційні підходи розвитку компетентнісних якостей фахівців в 

умовах професійного становлення» ДІ НУ «ОМА» м. Ізмаїл. 

Особливу увагу заслуговує активність викладачів кафедри, вони 

залучували курсантів до активної наукової діяльності:  

- Шумейко М. учасник ІІ туру Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт за спеціальністю «Технології захисту 

навколишнього середовища». Тема роботи «Основні правила та методи 
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(процеси) управління баластними водами з точки зору процесу затвердження 

ними типу систем»; 

- Кунський М. учасник ІІ туру Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт за спеціальністю «Технології захисту 

навколишнього середовища». Тема роботи «Новий підхід до розрахунку 

еквівалентної емісії парникових газів при експлуатації водного транспорту». 

Укладений договір про апробацію, дослідне використання, трансфер, 

надання МОН: Договір на виконання науково-дослідної / науково-

консультативної роботи № 13-21н від 07.09.2021 р. Додаткова угода № 14-21н 

до договору на виконання науково-дослідної /науково-консультативної роботи 

від 07.09.2021 р. № 13-21н. Замовник: ТОВ «Компанія «Дніпротранссервіс» 

особі генерального директора Юферової Наталії Миколаївни. 

Наукові досягнення кафедри: 
1 - підручників, навчальних посібників, словників, довідників  

2 - наукових статей (всього) 9 

а) - з них за кордоном 5 

б) - з них в Україні 4 

3 - наукових статей в журналах, індексованих в Scopus 2 

4 - наукових статей в журналах, індексованих в Web of Science 1 

5 - наукових статей у інших виданнях з імпакт-фактором   

6 - наукових статей в фахових виданнях України кат. "Б" 3 

7 - наукових статей в фахових виданнях України кат. "В"  

8 - наукових статей в інших виданнях 3 

 

9 - тез та доповідей на конференціях, симпозіумах, семінарах 25 
 

На кафедрі стало на одного кандидата технічних наук більше. Старший 

викладач кафедри Найдьонов А.І. захистив дисертацію 27 квітня 2021 р. 

спеціалізованої вченої ради Д 26.110.01 у Державному університеті 

інфраструктури та технологій, за спеціальністю 05.22.20 «Ремонт та 

експлуатація засобів транспорту», наказ МОН №1290 від 30.11.2021 р. 

(науковий керівник – професор, д.т.н. Чимшир В.І.). 

 

Отримали атестати доцентів 2 особи:  

1 к.т.н. Яремчук С.О., атестат доцента кафедри суднових енергетичних 

установок і систем АД № 007386 від 15.04.2021 р. Рішення Вченої ради 

Національного університету «Одеська морська академія».   

2  к.п.н. Мусоріна М.О., атестат доцента кафедри суднових енергетичних 

установок і систем наказ МОН №1290 від 30.11.2021 р., Рішення Вченої 

ради Національного університету «Одеська морська академія». 

Можна надати позитивну оцінку та відмітити роботу наступних науково- 

педагогічних працівників кафедри: к.т.н., доцента Маслова І. З.; к.т.н., доцента 

Палагіна О.М.; к.т.н., старшого викладача кафедри Найдьонова А. І.; старшого 

викладача кафедри Даниляна А. Г. 
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Кафедра Інженерних дисциплін.  

У 2021 році силами кафедри були реорганізовані наступні кабінети та 

лабораторії: 
1. Кабінет Теорії та будови судна, Технології перевезень вантажів 

(к.306): 
- придбані та обладнані робочі місця курсантів та викладача; 
- встановлено бортове програмне забезпечення для експлуатаційної 

оцінки характеристик остійності та міцності судна; 
- організована локальна мережа з доступом до Інтернету, встановлено  

wifi роутер; 
- налаштовано роботу мультимедійного обладнання 
- Придбані обладнання та матеріали для виготовлення малого 

дослідницького басейну з моделлю універсального суховантажного судна; 
2. Майстерня: 
- розроблено та встановлено стенд з техніки безпеки; 
- підготовлені до установки наочні матеріали з токарного та слюсарного 

інструменту; 
- встановлено мультимедійне обладнання; 
- виконано монтаж, кріплення та введено у роботу глівереальний токарно-

гвинторізний верстат по металу – модель 1Т 61М № 635; 
- обладнані робочі місця для вивчення зварювальної справи; 
- організовано роботу наукового курсантського гуртка «Технологія 

зварювання», де курсанти поглиблено вивчають як теорію електричної дуги та 
зварювання, так й опрацьовують навички для подальшої роботи на суднах 

3. Лабораторія «Радіотехніки та суднової електроніки» 
- придбано акумулятор для лабораторних та практичних занять 
- лабораторію укомплектовано кондиціонером 

 

Наукова робота кафедри. 

Пройшли стажування (Залож В.І. к.т.н., доцент, Ковтун О.М. к.т.н., 

доцент) (Batumi, Georgia, «Maritime education in the context internalization» from 

24/05 to 08/07/21) 

Один член кафедри ІД отримав звання доцента: 

1 Залож В.І. втестат доцента кафедри інженерних дисциплін АД №008061 

від 29.06.2021 р. Рішення Вченої ради Національного університету 

"Одеська морська академія від 25 квітня 2021 року. 

Кафедра продовжує виконання науково-дослідницької роботи (НДР) за 

темою «Підвищення енергоефективності у судноплавстві» (номер 

Держреєстрації 0118U007606, в рамках якої виконано: 

Організовано та фактично проведено шість міжкафедральних семінарів, з 

них один – коуч-семінар. Загальна кількість науковців, що прийняли участь у 

семінарах     176. Представлено доповідей на міжкафедральні семінари 24 

Викладачі кафедри у 2020-2021 році: Всього професорсько-викладацький 

склад кафедри нараховує 16 чол. З них: мають ступінь доктора наук 1; ступінь 

кандидата наук 3; вчене звання доцент 2; вчене звання професор 1, прийняли 

участь у отриманні патенту на корисну модель 1. 



8 

 

Наукові досягнення кафедри:   
1 - підручників, навчальних посібників, словників, довідників  

2 - наукових статей (всього) 7 

а) - з них за кордоном 2 

б) - з них в Україні 5 

3 - наукових статей в журналах, індексованих в Scopus 1 

4 - наукових статей в журналах, індексованих в Web of Science 1 

5 - наукових статей у інших виданнях з імпакт-фактором  6 

6 - наукових статей в фахових виданнях України кат. "Б" 4 

7 - наукових статей в фахових виданнях України кат. "В" 1 

8 - наукових статей в інших виданнях  

9 - тез та доповідей на конференціях, симпозіумах, семінарах 77 

 

Кафедра загальнонаукових дисциплін. 

Впродовж 2021 рік: 

Захищено дисертацій: 

1 Дрожжина А.В., доктор філософії з математики, ДР №002115 

від 14 вересня 2021Р,  Вчена рада Одеського національного університету 

імені І.І.Мечникова 

2 Федоренко А.В., кандидат фізико-математичних наук, ДК №062513 від 27 

вересня 2021р. Вчена рада Одеського національного університету імені 

І.І.Мечникова. 

3 Чимшир Г.В., кандидат економічнихнаук, наказ МОН №1290 від 

30.11.2021 р. 
 

Отримано атестат доцента кафедри загальнонаукових дисциплін: 

1 Кірсановою В.В. АД № 007382 від 15.04.2021 р. Рішення Вченої ради 

Національного університету «Одеська морська академія». Майже всі викладачі 

кафедри взяли участь у наступних Міжнародних конференціях: 

1) «Сучасні енергетичні установки на транспорті, технології та 

обладнання для їх обслуговування» у ХДМА м. Херсон; 

2) «Сучасні підходи до високоефективного використання засобів 

транспорту» ДІ НУ «ОМА» м. Ізмаїл; 

3)  «Інноваційні підходи розвитку компетентнісних якостей фахівців в 

умовах професійного становлення» ДІ НУ «ОМА» м. Ізмаїл. 

Особливу увагу заслуговує активність викладачів кафедри, вони 

залучували курсантів до наукової діяльності:  

1 Тімофєєва В.О. Стале фінансування транспорту як прерогатива 

оновлення транспортної стратегії України // Науково-практичний журнал 

«Екологічні науки», Екологія і транспорт, випуск 4 (37), 2021 – С. 152-

157. 

2 Кулагін Е. Identification of optimization approaches to the deep heat recovery 

process of marine diesel engines // Вчені записки ТНУ імені В.І. 

Вернадського. Серія: Технічні науки, № 32 (71), № 4, 2021 р., С. 234-240. 
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Наукові досягнення кафедри:   

 

Договір на виконання науково-дослідної / науково-консультативної 

роботи  №12-21н від 07.09.2021 р. Додаткова угода № 15-21н до договору на 

виконання науково-дослідної /науково-консультативної роботи від 07.09.2021 р. 

№ 12-21н. 
 

Кафедра Гуманітарних дисциплін. При активній участі кафедри 

гуманітарних дисциплін спільно з кафедрою навігації і управління суднами 

була проведена IV Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні 

підходи розвитку компетентнісних якостей фахівців в умовах їх професійного 

становлення». У роботі конференції брали участь представники Дунайського 

інституту НУ «ОМА», навчальних закладів України та зарубіжжя (Австрії, 

Молдови, Македонії, Литви, Канади), а також курсанти, студенти та 

магістранти. 

Викладачі кафедри ГД регулярно були керівниками наукових робіт   для 

участі у Всеукраїнських конкурсах і студентських конференціях. Розробка 

навчальних програм, методичних рекомендацій, навчальних практикумів і 

посібників з англійської мови за професійним спрямуванням показали досить 

високі показники рівня підготовки курсантів до професійної комунікативної 

взаємодіяльності під час плавальної практики. 

 19 листопада в Дунайському інституті Національного університету 

«Одеська морська академія» відбувся І етап  ХХІІ Міжнародного конкурсу 

знавців української мови ім. Петра Яцика. 22 листопада 2021 року в 

Дунайському інституті Національного університету «Одеська морська 

академія» відбувся відбірковий  етап ХХІІ Міжнародного конкурсу знавців 

української мови ім. Петра Яцика. Переможці: Яковлєв Гліб 1 курс НіУМС  — 

1-е місце, Данілова Оксана  3 курс НіУМС  — 2-е місце, Рябов Євген 1 курс 

НіУМС  — 3-є місце. 

 9 листопада в Дунайському інституті Національного університету 

«Одеська морська академія» відбувся ХХІ Радіодиктант національної єдності. 

 В Дунайському інституті Національного університету «Одеська морська 

академія» відбулися 2 етапи Морського конкурсу англійської мови.  Перший 

етап Морського конкурсу англійської мови традиційно пройшов у Дунайському 

1 - монографій, підручників, навч.посібників, словників, 

довідників 

… 

2 - наукових статей в журналах, індексованих в Scopus, WoS, 

Index Copernicus 

Scopus – 3 

WoS – 3 

Index Copernicus - 

4 

3 - наукових статей в фахових виданнях України кат. "Б" 5 

4 - наукових статей в фахових виданнях України кат. "В" … 

5 - наукових статей у виданнях з імпакт-фактором  

6 - наукових статей в інших виданнях 2 

7 - тез та доповідей на конференціях, симпозіумах, семінарах 31 
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інституті НУ «Одеська морська академія» 4 листопада 2021 року. 15 найкращих 

учасників захистили свої права представляти Дунайський інститут на 

наступному етапі Конкурсу з англійської мови. Переможцями стали Дмитро 

Величко, Вікторія Тимофєєва та Максим Астраленко. 

Договір на виконання науково-дослідної/науково-консультативної роботи 

№ 16-21 н від 09.09.2021 р. Додаткова угода № 18-21 н по договору на 

виконання науково-дослідної/науково-консультативної роботи від 09.09.2021 р. 

№ 16-21 н. 
 

Наукові досягнення кафедри:   
1 - підручників, навчальних посібників, словників, довідників 13 

2 - наукових статей (всього) 23 

а) - з них за кордоном 7 

б) - з них в Україні 17 

3 - наукових статей в журналах, індексованих в Scopus 3 

4 - наукових статей в журналах, індексованих в Web of Science 3 

5 - наукових статей у інших виданнях з імпакт-фактором  … 

6 - наукових статей в фахових виданнях України кат. "Б" 13 

7 - наукових статей в фахових виданнях України кат. "В" … 

8 - наукових статей в інших виданнях … 

9 - тез та доповідей на конференціях, симпозіумах, семінарах 64 

 

Підрозділ ППП та КПК. За підсумками 2021 року скористалися 

послугами КПК командного плавскладу 570 осіб (в середньому 50 осіб на 

місяць). 

У липні 2021 року КПК пройшли чергову перевірку Морської 

адміністрації України та отримали протокол відповідності, терміном до 2023 

року. 

На курсах підвищення кваліфікації задіяно 35 фахівців морської галузі (з 

них 17 механіків 1 розряду, 16 капітанів далекого плавання), в тому числі 3 

кандидата наук, доцента.  

У 2021 році розроблена і впроваджена система освоєння нової версії 

симуляторів ходового містка і машинного відділення. 

 

 

6) НАУКОВА РОБОТА ДІ НУ »ОМА» 

1. Участь у міжнародних проектах: 

В рамках посилення участі України в Європейській стратегії для Дунайського 

регіону (ЄСДР) заклад прийняв участь з метою обговорення пропозицій в 

рамках наступних пріоритетних напрямків: 

 Відновлення та збереження якості води 

 Управління екологічними ризиками 

 Збереження біорозмаїття, ландшафтів, якості повітря та ґрунтів 

В результаті роботи обговорені також можливості для спільних проектів в 

рамках ЄСДР. 
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2. Участь у роботі ERASMUS+ здобувачів освіти: 

В Національному університеті «Одеська морська академія» з 1 жовтня 

реалізується програма міжнародної академічної мобільності Erasmus+ 

MOBILITY FOR STUDIES 2021-2022, за запрошенням законного представника 

— Військово-морської академії «Mircea cel Bӓtran» м. Констанца, Румунія. 

Представником Дунайського інституту НУ «ОМА» є Ташев Максим — 

здобувач 2 курсу денної форми навчання спеціальності 271 Річковий та 

морський транспорт, ОПП «Управління судновими технічними системами і 

комплексами» (відповідно до наказу №551/н від 01 жовтня 2021 року). 
 

3. Участь у роботі ERASMUS+ науково-педагогічних працівників 

10 - 17 червня 2021 року Чимшир В.І., Смирнова І.М., Даниленко О.Б., 

Тарасенко Т.В. та Желясков В.Я. успішно пройшли серію вебінарів в рамках 

проекту QUARSU «Тренінг з академічного визнання». 
 

4. Участь у роботі Європейської комісії Восточного gартнерства 

Представником від навчального закладу була заступник директора з НПР 

Смирнова І.М. – онлайн-зустрічі. 
 

5. Наукові, науково-педагогічні працівники, які мають наукові публікації у 

періодичних виданнях, які на час публікації було включено до 

наукометричних баз Scopus або Web of Science 

Освітянами ДІ НУ »ОМА» використовуються наукометричні бази даних Scopus 

та Web of Science для вільного користування, також друкуються наукові доробки 

в даних базах. 

Так науковці Чимшир, Смирнова, Даниленко, Ярчук – мають більше 8 статтей в  

наукометричній бази Scopus. Науковці  

 Биковец, Герганов, Желясков, Житомирська,  Залож, Калмикова, Крамаренко, 

Максимов, Маслов, Мусорина, Найденов, Сорока, Тарасенко, Тимофеева, 

Турлак, Федоренко, Ярмоленко  - у співавторстві мають статті в Скопус та Web 

of Science. 
 

6. Наукові, науково-педагогічні працівники, які мають наукові публікації 

у періодичних виданнях, та фахових журналах України (ДОДАТОК 1) 
 

7. Наукові, науково-педагогічні працівники, які проходили стажування в 

іноземних ЗВО: Науково-педагогічні співробітники проходили стажування у 

Литві, Польші, Болгарії, Туреччині, Грузії, ОАЄ.  Загалом по ДІ НУ «ОМА»: 35 

осіб проходили стажування в іноземних ЗВО. 
 

8. Наукові, науково-педагогічні працівники ДІ НУ «ОМА», зареєстровані в 

Google Shcolar: зареєстровані в Google Shcolar ВСІ працівники ДІ НУ «ОМА» 
 

9. Наукові, науково-педагогічні працівники ДІ НУ«ОМА»,за результатами 

отримання здобувачами знань з іноземної мови на рівні В2: Биковец Н.П., 

Герганов Л.Д., Даниленко О.Б., Залож В.І., Кірсанова В.В., Крамаренко В.В., 

Максимов С.Б., Маслов І.З., Смирнова І.М.,  Сорока О.М., Тарасенко Т.В., 

Черой Л.І., Чимшир В.І., І.Маслов, О.Палагін 
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10. Науковими, науково-педагогічними працівниками закладу проведено 

конференції та семінари (на базі ДІ НУ ОМА): 

1. Конференція в грудні 9-10 грудня 2021 року ХІІ «СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО 

ВИСОКОЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ТРАНСПОРТУ» 

2. VІ міжнародна науково – практична конференція «ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ 

РОЗВИТКУ КОМПЕТЕНТНІСНИХ ЯКОСТЕЙ ФАХІВЦІВ В УМОВАХ 

ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ» 28-29 червня 2021 р. 

3. Організовано та фактично проведено шість МІЖКАФЕДРАЛЬНИХ 

СЕМІНАРІВ, з них один – коуч-семінар. Загальна кількість науковців, що 

прийняли участь у семінарах     176. Представлено доповідей на 

міжкафедральні семінари 24 
 

 

11. Громадсько-державна робота 

1. З метою підвищення ефективності взаємодії місцевих органів виконавчої 

влади та органів місцевого самоврядування, впровадження дієвого управління 

регіональним розвитком, виконавчий комітет Ізмаїльської міської ради 

включив директора ДІ НУ «ОМА» до складу Ради регіонального розвитку у 

м.Ізмаїл, що значно підвищило роль закладу в розвитку міста. 

2. Завідувач кафедри НіУС Даніленко О.Б. включений до Міністерської 

науково-методичної комісії зі спеціальності 252 – «Безпека державного 

кордону». 
 

12. МЕТОДИЧНА РОБОТА 

Опубліковано навчально-методичних доробків за навчальний рік: 

Кафедра НіУС - 18 (затверджених кафедрою); 2 (затверджених вченою радою ДІ 

НУ «ОМА») 

Кафедра СЕУіС – 12 (затверджених кафедрою); 1(затверджених вченою радою 

ДІ НУ «ОМА») 

Кафедра ІД – 7 (затверджених кафедрою); 6 (затверджених вченою радою ДІ НУ 

«ОМА») 

Кафедра ЗНД – 22 (затверджених кафедрою);2 (затверджених вченою  радою ДІ 

НУ «ОМА») 

Кафедра ГД – 7 (затверджених кафедрою); 1 (затверджених вченою радою ДІ 

НУ «ОМА») 

Загалом по ДІ НУ «ОМА»: 111 затверджених кафедрами, 20 затверджених 

вченою радою Інституту 
 

13. НАГОРОДИ 2021 РІК 

Нагрудний знак МОН – 1 

Грамота МОН – 1  

Подяка МОН – 10 

Грамотою міського голови – 11 

Грамотою Ректора НУ «ОМА» - 10 

Грамотою директора ДІ НУ «ОМА» - 28 

Грамотою директора ДІ НУ «ОМА» нагороджені здобувачі освіти – 51 
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Загальні показники діяльності ДІ НУ ОМА 
 

Показник  2020 2021 Різниця (+ / - ) 

1. Контингент курсантів 

та студентів, всього  

1417 1234 -183 

З них    

Денна форма, всього 392 377 -15 

Денна форма, держ замовлення 56 73 +17 

Денна форма,  контракт 336 304 -32 

Заочна форма, всього 1025 917 -108 

Заочна  форма, держ 

замовлення 

- - - 

Заочна форма,  контракт 1025 917 -108 

2. Прийом на навчання, 

всього 

403 365 -38 

Денна форма, всього 121 92 -29 

Денна форма, держ. 

замовлення 

21 23 +2 

Денна форма,  контракт 100 69 -31 

Заочна форма, всього 282 273 -9 

Заочна  форма, держ. 

замовлення 

- - - 

Заочна форма,  контракт 282 273 -9 

3. Випуск, всього  275 425 +150 

Денна форма, всього 63 87 +24 

Денна форма, держ. 

замовлення 

6 6 - 

Денна форма,  контракт 57 81 +24 

Заочна форма, всього 212 338 +126 

Заочна  форма, держ. 

замовлення 

- - - 

Заочна форма,  контракт 212 338 +126 

4. Викладацький склад 89 79 -10 

Кількість штатних науково-

педагогічних (педагогічних) 

працівників 

64 59 -5 

Кількість викладачів-

сумісників 

25 20 -5 

5. Фінансування  32.662.245 37.170.465 +4.508.220 

Надходження до загального 

фонду  

1858860 2536973 +678,113 

Надходження до спеціального 

фонду  

30803385 34633492 +3830107 

    

 

 

 

 

Директор ДІ НУ «ОМА» ВАЛЕНТИН Чимшир 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1

1 

12 

Науковий напрям, галузь знань (відповідно Постанові КМУ №652 від 22.08.2018 р.) *4 

Статті у закордонних виданнях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1

1 
12 

1. 1

  

Leshchev V

.A., 

Chimshir V

.I., 

Maslov I.Z.

, 

Naydyonov 

A.I. 

Damping of 

resonant 

torsional 

vibrations of 

the ship’s 

propeller shaft 

by means of the 

low-speed 

diesel 

automation 

system 

Journal of 

the Balkan 

Tribologica

l 

Association 

Vol. 

27. 

Issue 

1 (20

21). 

Р. 89-

100 

URL: https://www.scopus.co

m/authid/detail.uri?authorId

=57214143413 

ISSN 13104772 

 

S
co

p
u

s 

    

2. 2

  

Tiron-

Vorobiova 

N., 

Ivanov O., 

Danylyan 

A., 

Zhmud A. 

 

Key aspects of 

the 

nanotechnologi

cal approach in 

the design and 

technical 

solution of the 

ballast water 

management 

system based on 

the danube 

institute of the 

national 

university 

‘odesa maritime 

academy 

Nanosistem

i, 

Nanomater

iali, 

Nanotehnol

ogii 

Vol. 1

9. 

Issue 

2 

(2021

). 

Р. 

413-

432 

URL: https://www.scopus.co

m/record/display.uri?eid=2-

s2.0-

85117023854&origin=resul

tslist 

ISSN 18165230 

 

 

S
co

p
u

s 

    

3. 5 Бажак О., 

Найдьонов 

А. 

Розроблення 

методів 

поліпшення 

екологічних 

показників 

засобів 

річкового 

транспорту в 

умовах 

експлуатації 

Slovak 

internation

al scientific 

journal 

Vol. 1

. № 4. 

(2021

). Р. 

13-

20. 

URL: http://sis-

journal.com/wp-

content/uploads/2021/02/Slo

vak-international-scientific-

journal-%E2%84%9649-

2021-Vol.1.pdf 

(І
н
ш

е 
ви

д
а

н
н
я
) 

     

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57214143413
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57214143413
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57214143413
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85117023854&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85117023854&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85117023854&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85117023854&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85117023854&origin=resultslist
http://sis-journal.com/wp-content/uploads/2021/02/Slovak-international-scientific-journal-%E2%84%9649-2021-Vol.1.pdf
http://sis-journal.com/wp-content/uploads/2021/02/Slovak-international-scientific-journal-%E2%84%9649-2021-Vol.1.pdf
http://sis-journal.com/wp-content/uploads/2021/02/Slovak-international-scientific-journal-%E2%84%9649-2021-Vol.1.pdf
http://sis-journal.com/wp-content/uploads/2021/02/Slovak-international-scientific-journal-%E2%84%9649-2021-Vol.1.pdf
http://sis-journal.com/wp-content/uploads/2021/02/Slovak-international-scientific-journal-%E2%84%9649-2021-Vol.1.pdf
http://sis-journal.com/wp-content/uploads/2021/02/Slovak-international-scientific-journal-%E2%84%9649-2021-Vol.1.pdf
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4. 6 Leshchev 

V., 

Naydyonov 

A. 

Dynamic 

Method for 

Determining the 

CriticaL 

Frequencies of 

the Resonance 

of Torsional 

Vibration of a 

Ship Propeller 

Shaft 

Scientific 

look into 

the future/. 

Odessa. 

KUPRIEN

KO SV 

Issue 

21. 

Part 

1. 

April 

20212

19 с. 

(С. 15

-26) 

URL: 

https://www.scilook.eu/index

.php/slif/issue/view/slif21-

01/slif21-01 

(І
н
ш

е 
ви

д
а

н
н
я
) 

     

5. 9 Iasechko 
M., 

Iasechko 

S., 

Smyrnova 
I., 
 

Рedagogical 

aspects of self-

development of 

distance 

learning 

students in 

ukraine 

LAPLAGE 

EM 

REVISTA 

Том 
7 
С.316
-323 
Спец
иаль
ный 
выпу
ск 
B 

https://www.webo
fscience.com/wos/
woscc/full-
record/WOS:00065
9114100016 
DOI 
10.24115/S2446-
622020217Extra-
B929p.316-323 

  

W
eb

 o
f 

S
ci

en
ce

 

(с
п

ів
а

вт
о

р
ст

во
) 

   

6. 1 Oleksandr 

Danylenko, 

Valentin 

Chimshir 

Oksana 

Tymofyeyeva 

Olena 

Soroka 

Mykola 

Korotchenko

v 

Social and 

communicative 

competence 

formation of 

future 

boatmasters in 

the process of 

studying 

humanities 

Journal 

Lumen 

Revista 

Româneasc

ă pentru 

Educaţie 

Multidimen

sională 

 

2021, 

Volu

me 

13, 

Issue 

3, 

pages

: 366-

386 

 

URL:https://www.sco

pus.com/authid/detail
.uri?authorId=57219

245024. 

 

 

 W
eb

 o
f 

S
ci

en
ce

 

(с
п

ів
а

вт
о

р
ст

во
) 

   

7. 1 Oleksandr 

Danylenko; 

Viktoriia 

Кramarenko

; Yuriy 

Mitin; 

Oleksii 

Startsev; 

Anatoliy 

Slyusarenko; 

Oleksandr 

Chervony 

Techology of 

continuous 

professional 

training of 

future 

specialists in 

navigation and 

sea vessel 

management at 

higher maritime 

educational 

institutions. 

Laplage em 

Revista 

(Internatio

nal),vol.7, 

n. Extra B, 

May - Aug. 

2021, 

p.111-124 

 

P.111

-124 

ISSN: 2446-6220 

ORCID: 

URL:https://orcid.org/0000-

0003-2539 

-5099 

URL:https://laplageemrevist

a.editorialaar.com/index.ph

p/lpg1/article/view/895 
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ci
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ce
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п
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р
ст
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) 

   

8. 1 Viktoriia 

Kramarenko

, 

Nataliia 

Goliardyk 

Bohdan   

Khmelnytsky

i Nataliia 

Makogonchu

k  Svitlana 

Shumovetska

,  Oleksandr 

Didenko,  

Oleksandr 

Danylenko 

Results of the 

study of 

information 

competence 

formation of 

future 

specialists in 

navigation and 

ship handling 

Laplage em 

Revista 

(Internatio

nal), vol.7, 

n. 3C, Sept. 

-Dec. 2021, 

p.634-646 

Sept. 

-Dec. 

2021, 

p.634

-646 

URL:https://laplageemrevist

a.editorialaar.com/index.ph

p/lpg1/article/view/1673/141

7 
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f 

S
ci
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ce

 

(с
п
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ст

во
) 

   

https://www.scilook.eu/index.php/slif/issue/view/slif21-01/slif21-01
https://www.scilook.eu/index.php/slif/issue/view/slif21-01/slif21-01
https://www.scilook.eu/index.php/slif/issue/view/slif21-01/slif21-01
https://www.webofscience.com/wos/author/record/40826253
https://www.webofscience.com/wos/author/record/40826253
https://www.webofscience.com/wos/author/record/44413877
https://www.webofscience.com/wos/author/record/44413877
https://www.webofscience.com/wos/author/record/3247164
https://www.webofscience.com/wos/author/record/3247164
https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000659114100016
https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000659114100016
https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000659114100016
https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000659114100016
https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000659114100016
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57219245024
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57219245024
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57219245024
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57219245024
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9. 1 Oleksij 

Fomin, 

Alyona 

Lovska, 

Oleksandr 

Safronov, 

Olena 

Soroka. 

 

Study of the 

Dynamic 

Loading of the 

Load-Bearing 

Structure of a 

Flat Wagon 

During 

Transportation 

by Sea. 

EUREKA: 

Physics 

and 

Engineerin

g 

(6), 

41 – 

49. 

 

URL 

https://doi.org/10.21303/246

1-4262.2020.001512 

 

S
co

p
u

s 

(с
п

ів
а

вт
о

р
ст

во
) 

 

   

10. 1 Olena 

Soroka, 

Olena 

Androshch

uk, Nataliia 

Potapchuk, 

Iryna 

Kovalska,  

Ihor 

Kozubtsov, 

Maryna 

Artiushyna 

Formation of 

psychological 

readiness to 

future 

Specialists of 

maritime 

transport for 

professional 

Activity in 

extreme 

situations 

Laplage 

Em Revista 

7 

(Extr

a-E), 

p. 

262-

274. 

URL: 

https://doi.org/10.24115/S24

46-622020217Extra-

E1185p.262-274 
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11. 1 Maranov, 

A., 

Zahorodnia

, Y., 

Pozdniakov

a, V., 

Temerbek, 

A., 

Danylenko, 

O., Lysyy, 

A., & 

Smyrnova, 

I. 

Structure of 

navigation 

messages of 

commercial 

vessel. 

Journal of 

Manageme

nt 

Informatio

n and 

Decision 
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Articl

es in 

issue: 

1 | 

Volu

me: 

24 | 

Mont

h: 

Janua

ry | 

Year: 

2021 

URL: 

https://www.abacademies.or

g/journals/month-january-
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issue.html 
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12. 1 Burmaka, I 

Vorokhobin

, I 

Chimshir, 

V 

Burmaka, 

O 

Smyrnova, 

I 

Danylenko, 

O 

Maritime 

Navigation 

System: 

Technological 

Solutions to 

Ensure The 

Safety Of 

Maritime 

Navigation 

Journal of 

Manageme

nt 

Informatio

n and 

Decision 

Sciences 

Том2

1 

Випус

к 9 

c.141

-150 

URL: 

http://paper.ijcsns.org/07_b

ook/202109/20210919.pdf 
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S
ci
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(с
п
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ст
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) 

   

13. 1  

Сорока 

О.М. 

Копінг-

поведінка 

фахівців 

моряків як 

відображення 

індивідуальних 

стилів їхнього 

реагування на 

стрес-чинники 

професійної 

діяльності 

Scientific 

Journal 

Virtus. – 

Issue 

№ 55, 

June, 

2021, 

– С. 

42 – 

46. 

URL: 

https://scholar.google.se/sch

olar_url?url=http://virtus.co

nference-

ukraine.com.ua/Journal55.p

df%23page%3D42&hl=ru&

sa=X&d=145145359435988

42915&ei=t-

wzYYO5DKyXy9YPoK6eqA

Q&scisig=AAGBfm2JaKqK

SUN_9jegWlx6YdJfYwH1X

Q&oi=scholaralrt&hist=cal

U3AQAAAAJ:72772974415

7030528:AAGBfm1NZ_BLs

PXxplFxnnR42KWKT2aMN

A&html=&folt=art&fols= 

 

  Ім
р

а
к
т

-ф
а

к
т

о
р
 

  

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3750067
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3750067
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3750067
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3750067
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3750067
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3750067
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3750067
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3750067
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3750067
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14. 1 Слюсаренк

о А.І. 

Інтегровані 

навігаційні 

системи 

кібербезпеки 

на морських 

суднах і в 

морській галузі 

Scientific 

Collection 

«Inter Conf», 

(51): with the 

Proceedings of 

the 9 th 

International 

Scientific and 

Practical 

Conference 

«Science and 

Practice: 

Implementation 

to Modern 

Society» (April 

18-19, 2021). 

Manchester, 

Great Britain: 

Peal Press Ltd., 

2021. 999 p. 

924-

933. 

ISBN 978-0-216-01072-7  

  Ім
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а
к
т

-ф
а

к
т

о
р
 

  

15. 2 Yiulia 

Zahrebniuk

, Vasyl 

Zheliaskov, 

Ihor 

Romanyshy

n,Nonna 

Varekh, 

Polina 

Yakymenko 

Methodological 

Fundamentals 

of Application 

of Competences 

for Teachers of 

Foreign 

Languages 

    X  

 

  

16. 2 Kovalenko 

S., 

Bykovets 

N., 

Kolmykova 

O. 

The ”Lower 

Danube” 

Euroregion: 

development 

emergence of 

the 

environmental 

management 

cluster forms 

Baltic 

Journal of 

Economic 

Studies 

Том 

7, 

номе

р 3 

(черв

ень, 

2021)

, 

с.140

-149 

URL: 

http://www.baltijapublishing

.lv/ 

index.php/issue/article/view/

1196/1235 

DOI: 

https://doi.org/10.30525/225

6-0742/2021-7-3-140-149 

  X 

 

  

17. 2 Tetiana 

Zhytomyrska 

Svitlana 

Diachenko 

Oleksandr 

Kirdan 

Oksana 

Polishchuk 

Nadiia 

Ivanchenko 

Zhanna 

Bezuhla 

Information 

management 

and means of 

computerization 

as a technology 

of management 

activity 

 

Laplage em 

Revista 

(Internatio

nal), 

 

vol.7, 

n. 3B, 

Sept. 

Dec . 

2021, 

p.6 36 

-644 

 

URL: 

https://laplageemrevista.edit

orialaar.com/index.php/lpg1

/article/view/1607/1369 

DOI: 

https://doi.org/10.24115/S24

46-6220202173B1607p.636-

644 

 

ISSN: 2446 

- 

6220 

 Х  
 

  

18. 2 Татарко 

І.І. 

Становище 

болгарських сіл 

Ізмаїльської 

області УРСР 

та півдня 

МРСР у 

повоєнний 

період (1944 – 

1954 рр). 

The world 

of science 

and 

innovation 

С.668

-679 

 URL: https://sci-

conf.com.ua/ix-

mezhdunarodnaya-nauchno-

prakticheskaya-

konferentsiya-the-world-of-

science-and-innovation-7-9-

aprelya-2021-goda-london-

velikobritaniya-arhiv/ 

   

 

  

http://www.baltijapublishing.lv/
http://www.baltijapublishing.lv/
https://laplageemrevista.editorialaar.com/index.php/lpg1/article/view/1607/1369
https://laplageemrevista.editorialaar.com/index.php/lpg1/article/view/1607/1369
https://laplageemrevista.editorialaar.com/index.php/lpg1/article/view/1607/1369
https://sci-conf.com.ua/ix-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-the-world-of-science-and-innovation-7-9-aprelya-2021-goda-london-velikobritaniya-arhiv/
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практичної 

конференції 

(Ізмаїл, 28 – 29 

червня 2021 

року), - 

Запоріжжя, 

2021. – 444 с. 

С. 

133-

137 

ISBN 978-966-488-239-9 

https://dinuoma.com.ua/wp-

content/uploads/2020/02/%

D0%97%D0%B1%D1%96

%D1%80%D0%BD%D0%

B8%D0%BA-

%D1%87%D0%B5%D1%8

0%D0%B2%D0%B5%D0%

BD%D1%8C-2021.pdf 

     Х 

24. 2 Яремчук С. 

(Єрмені Д., 

Маляренко 

Д.) 

Аналіз переваг 

гібридних 

суднових силових 

установок 

Інноваційні 

підходи до 

розвитку 

компетентісни

х якостей 

фахівців в 

умовах 

професійного 

становлення: 

тези V 

Міжнародної 

науково-

практичної 

конференції 

(Ізмаїл, 28 – 29 

червня 2021 

року), - 

Запоріжжя, 

2021. – 444 с. 

С. 

137-

140 

ISBN 978-966-488-239-9 

https://dinuoma.com.ua/wp-

content/uploads/2020/02/%

D0%97%D0%B1%D1%96

%D1%80%D0%BD%D0%

B8%D0%BA-

%D1%87%D0%B5%D1%8

0%D0%B2%D0%B5%D0%

BD%D1%8C-2021.pdf 

     Х 

https://ksma.ks.ua/wp-content/uploads/2021/11/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_2021.pdf
https://ksma.ks.ua/wp-content/uploads/2021/11/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_2021.pdf
https://ksma.ks.ua/wp-content/uploads/2021/11/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_2021.pdf
https://ksma.ks.ua/wp-content/uploads/2021/11/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_2021.pdf
https://ksma.ks.ua/wp-content/uploads/2021/11/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_2021.pdf
https://ksma.ks.ua/wp-content/uploads/2021/11/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_2021.pdf
https://ksma.ks.ua/wp-content/uploads/2021/11/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
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25. 2 Сорока 

О.М. 

Cтрес: 

феноменологія 

суб’єктного 

прояву 

Перспективні 

напрямки 

розвитку 

сучасних 

педагогічних і 

психологічних 

наук: збірник 

тез 

міжнародної 

науково-

практичної 

конференції (м. 

Харків, 

Україна, 12 – 

13 лютого 2021 

р.). – Харків : 

Східноукраїнсь

ка організація 

«Центр 

педагогічних 

досліджень», 

2021.  

 

Стор

. 92 – 

95  

URL: 

http://www.pcenter.kharkiv.

ua/ 

      

26.  Сорока 

О.М.  

 

Психологічні 

передумови 

дослідження 

професійного 

стресу у 

фахівців 

морського 

транспорту 

 Актуальні 

питання 

сучасних 

педагогічних 

та 

психологічних 

наук: Збірник 

наукових робіт 

учасників 

міжнародної 

науково-

практичної 

конференції 

(19–20 лютого 

2021 р., м. 

Одеса). – 

Одеса: ГО 

«Південна 

фундація 

педагогіки», 

2021.  

Стор

. 36 – 

40  

URL: 

http://pifp.org.ua/index.php/

uk/conference 

      

27. 2 Сорока 

О.М. 

Прояви 

агресивності у 

фахівців 

морського та 

річкового 

транспорту в 

особливих 

умовах. 

Інноваційні 

підходи до 

розвитку 

компетентнісн

их якостей 

фахівців в 

умовах 

професійного 

становлення: 

тези V 

Міжнародної 

науково-

практичної 

конференції 

(Ізмаїл, 28 – 29 

червня 2021 

року), - 

Запоріжжя, 

2021. 

28.06.

2021-

29.06.

2021 

ДІ 

НУ 

«ОМ

А» 

Стор

.378-

380 

 URL: 

https://dinuoma.com.ua/wp-

content/uploads/2020/02/%

D0%97%D0%B1%D1%96

%D1%80%D0%BD%D0%

B8%D0%BA-

%D1%87%D0%B5%D1%8

0%D0%B2%D0%B5%D0%

BD%D1%8C-2021.pdf 

      

28. 2 Данілова 

О.О. 

(н.керівник 

Сорока 

о.М.) 

Ситуація 

булінгу серед 

моряків та її 

наслідки. 

Інноваційні 

підходи до 

розвитку 

компетентнісн

их якостей 

фахівців в 

умовах 

професійного 

становлення: 

тези V 

Міжнародної 

науково-

практичної 

конференції 

(Ізмаїл, 28 – 29 

червня 2021 

року), - 

Запоріжжя, 

2021. 

28.06.

2021-

29.06.

2021 

ДІ 

НУ 

«ОМ

А» 

Стор

.308-

313 

URL: 

https://dinuoma.com.ua/wp-

content/uploads/2020/02/%

D0%97%D0%B1%D1%96

%D1%80%D0%BD%D0%

B8%D0%BA-

%D1%87%D0%B5%D1%8

0%D0%B2%D0%B5%D0%

BD%D1%8C-2021.pdf 

     Х 

29. 3 Сорока 

О.М. 

Психологічні 

ресурси 

стресостійкост

і моряків 

далекого 

Психологія та 

педагогіка у 

ХХІ столітті: 

перспективні 

та 

пріоритетні 

напрямки 

Стор

. 121 

– 124 

       

http://pifp.org.ua/index.php/uk/conference
http://pifp.org.ua/index.php/uk/conference
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
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плавання досліджень: 

матеріали 

міжнародної 

науково-

практичної 

конференції (м. 

Київ, Україна, 

4–5 червня 

2021 року). – 

Київ : ГО 

«Київська 

наукова 

організація 

педагогіки та 

психології», 

2021 

30. 3 Сорока 

О.М. 

Стресостійкіст

ь як одна з 

основних 

характеристик 

функціонального 

стану і 

системна 

властивість 

особистості 

моряка  

Фактори 

розвитку 

педагогіки і 

психології в XXI 

столітті: 

збірник тез 

міжнародної 

науково-

практичної 

конференції (м. 

Харків, 

Україна, 11–12 

червня 2021 р.). 

– Харків : 

Східноукраїнсь

ка організація 

«Центр 

педагогічних 

досліджень», 

2021 

Стор

. 80 – 

84 

       

31. 3 Сорока 

О.М. 

Стресогенність 

професійної 

діяльності 

фахівців в 

умовах 

тривалого 

морського рейсу  

Дослідження 

різних 

напрямків 

розвитку 

психології та 

педагогіки : 

Збірник 

наукових робіт 

учасників 

міжнародної 

науково-

практичної 

конференції 

(18–19 червня 

2021 р., м. 

Одеса). – 

Одеса: ГО 

«Південна 

фундація 

педагогіки», 

2021 

Стор

. 34-

37 

       

32. 3 Сорока 

О.М. 

Копінг-

поведінка як 

відображення 

індивідуальних 

стилів взаємодії 

із ситуацією 

стресу фахівців 

морського 

транспорту  

Сучасні 

педагогіка та 

психологія: 

перспективні 

та 

пріоритетні 

напрямки 

наукових 

досліджень: 

матеріали 

міжнародної 

науково-

практичної 

конференції (м. 

Київ, Україна, 

9 – 10 липня 

2021 року). – 

Київ : ГО 

«Київська 

наукова 

організація 

педагогіки та 

психології», 

2021 

Стор

. 136 

– 139 

       

33. 3 Сорока О. 

М. 

Процес 

нейроцепції у 

фахівців 

морського та 

річкового 

транспорту 

Сучасні 

підходи до 

високоефектив

ного 

використання 

засобів 

транспорту: 

матеріали XIІ 

09.12.

2021-

10.12.

2021 

ДІ 

НУ 

URL: 

https://dinuoma.com.ua/conf

erence/ 
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Міжн. наук.-

практ. конф. 

Ізмаїл, 9-10 

грудня 2021 р. 

Запоріжжя: 

АА Тандем 

«ОМ

А» 

прийн

ята 

до 

друку 

34. 3 Квасников 

П. К 

Оцінка 

достовірності 

подання бази 

даних 

судноводіїв в 

інтегрованій 

системі 

ходового 

містка. 

Інноваційні 

підходи до 

розвитку 

компетентнісн

их якостей 

фахівців в 

умовах 

професійного 

становлення: 

тези V 

Міжнародної 

науково-

практичної 

конференції 

(Ізмаїл, 28 – 29 

червня 2021 

року), - 

Запоріжжя, 

2021.»   

28.06.

2021-

29.06.

2021 

ДІ 

НУ 

«ОМ

А» 

Стор

.43-

46 

 

URL: 

https://dinuoma.com.ua/wp-

content/uploads/2020/02/%

D0%97%D0%B1%D1%96

%D1%80%D0%BD%D0%

B8%D0%BA-

%D1%87%D0%B5%D1%8

0%D0%B2%D0%B5%D0%

BD%D1%8C-2021.pdf 

      

35. 3 Щука А. С 

(н.керівник 

Квасников 

П.К.) 

Системи 

управління 

рухом суден 

(сурс) -

перспективи 

розвитку. 

Інноваційні 

підходи до 

розвитку 

компетентнісн

их якостей 

фахівців в 

умовах 

професійного 

становлення: 

тези V 

Міжнародної 

науково-

практичної 

конференції 

(Ізмаїл, 28 – 29 

червня 2021 

року), - 

Запоріжжя, 

2021.»   

 

28.06.

2021-

29.06.

2021 

ДІ 

НУ 

«ОМ

А» 

Стор

.171-

174 

URL: 

https://dinuoma.com.ua/wp-

content/uploads/2020/02/%

D0%97%D0%B1%D1%96

%D1%80%D0%BD%D0%

B8%D0%BA-

%D1%87%D0%B5%D1%8

0%D0%B2%D0%B5%D0%

BD%D1%8C-2021.pdf 

     Х 

36. 3 Івуль А.О. 

(н.керівник 

Квасников 

П.К.) 

«Перспективи 

розвитку 

супутникової 

системи 

ИНМАРСАТ у 

безпеці 

мореплавства» 

Інноваційні 

підходи до 

розвитку 

компетентнісн

их якостей 

фахівців в 

умовах 

професійного 

становлення: 

тези V 

Міжнародної 

науково-

практичної 

конференції 

(Ізмаїл, 28 – 29 

червня 2021 

року), - 

Запоріжжя, 

2021.»   

28.06.

2021-

29.06.

2021 

ДІ 

НУ 

«ОМ

А» 

Стор

.146-

149 

DOI:  

https://dinuoma.com.ua/wp-

content/uploads/2020/02/%

D0%97%D0%B1%D1%96

%D1%80%D0%BD%D0%

B8%D0%BA-

%D1%87%D0%B5%D1%8

0%D0%B2%D0%B5%D0%

BD%D1%8C-2021.pdf 

     Х 

37. 3 Квасников 

П.К. 

 «Навчальна 

практика 

курсантів 

морської 

академії – етап 

становлення 

майбутніх 

судноводіїв» 

ХI Міжнародна 

науково-

практична 

конференція  

«Priority 

directions of 

science and 

technology 

development»   

 

11-13 

July  

2021, 

Kyiv, 

Ukrai

ne, 

Стор

.355 

 

DOI: https://sci-

conf.com.ua/xi-

mezhdunarodnaya-nauchno-

prakticheskaya-

konferentsiya-priority-

directions-of-science-and-

technology-development-11-

13-iyulya-2021-goda-kiev-

ukraina-arhiv/ 

      

38. 3 Квасников 

П.К. 

«Мультімедійні 

технології – 

складова 

частина 

сучасної 

освітньої 

системи»   

Международна

я научно-

практическая 

конференция 

«International 

scientific 

innovations in 

human life»  

Манче

стер, 
Велико

брита

ния 
 28-30 

липня 

2021 р. 
Стор.

DOI: https://sci-

conf.com.ua/i-

mezhdunarodnaya-nauchno-

prakticheskaya-

konferentsiya-international-

scientific-innovations-in-

human-life-28-30-iyulya-

2021-goda-manchester-

velikobritaniya-arhiv/ 
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215 - 

217 

 

39. 4 Квасников 

П.К. 

«Засоби для 

забеспечення 

системи 

дальньої 

ідентифікації 

суден (СДІ)» 

XII 

Міжнародній 

науково-

практичній 

конференції 

«Сучасні 

підходи до 

високоефектив

ного 

використання 

засобів 

Транспорту» 

09.12.2

021-
10.12.2

021 

ДІ НУ 
«ОМА

» 

прийня
та до 

друку 

URL: 

https://dinuoma.com.ua/conf

erence/ 

      

40. 4 Щука А.С. 

(н.керівник 

Квасников 

П.К.) 

«Всесвітня 

служба 

навігаційних 

попереджень 

(ВСНП)» 

XII 

Міжнародній 

науково-

практичній 

конференції 

«Сучасні 

підходи до 

високоефектив

ного 

використання 

засобів 

Транспорту» 

09.12.2

021-

10.12.2
021 

ДІ НУ 

«ОМА
» 

прийня

та до 
друку 

      Х 

41. 4 Івуль А.О. 

(н.керівник 

Квасников 

П.К.) 

«(СКДВП) – 

Система 

контролю 

дієздатності 

вахтового 

помічника 

капітана 

морського 

судна» 

XII 

Міжнародній 

науково-

практичній 

конференції 

«Сучасні 

підходи до 

високоефектив

ного 

використання 

засобів 

Транспорту» 

09.12.2

021-

10.12.2
021 

ДІ НУ 

«ОМА
» 

прийня

та до 
друку 

URL: 

https://dinuoma.com.ua/conf

erence/ 

     Х 

42. 4 Даниленко 

О.Б. 

Рябущенко 

О.Г. 

Квасников 

П.К. 

«Проблеми та 

перспективи 

підготовки 

офіцерських 

кадрів 

корабельного 

складу Морської 

охороні 

Державної 

прикордонної 

служби 

України» 

ІІІ 

Міжнародна 

науково-

практична 

конференція 

«Освітньо 

наукове 

забезпечення 

складових 

сектору 

безпеки й 

оборони 

України» 

Хмельн

ицький 

Вид-во 
НАДП

СУ 

25 
листоп

ада 

2021р. 
Підгот

овлено 

до 
друку 

DOI: 

https://nadpsu.edu.ua/nauka/

naukovi-konferentsii/ 

      

43. 4 Рижков 

Ю.В 

Модернізація 

глобального 

зв’язку у разі 

лиха та 

забезпечення 

безпеки (gmdss). 

Інноваційні 

підходи до 

розвитку 

компетентнісн

их якостей 

фахівців в 

умовах 

професійного 

становлення: 

тези V 

Міжнародної 

науково-

практичної 

конференції 

(Ізмаїл, 28 – 29 

червня 2021 

року), - 

Запоріжжя, 

2021.»     

28.06.2
021-

29.06.2

021 
ДІ НУ 

«ОМА
» 

Стор.

74-78 

URL: 

https://dinuoma.com.ua/wp-

content/uploads/2020/02/%

D0%97%D0%B1%D1%96

%D1%80%D0%BD%D0%

B8%D0%BA-

%D1%87%D0%B5%D1%8

0%D0%B2%D0%B5%D0%

BD%D1%8C-2021.pdf 

      

44. 4 Крамаренко 

В.В.  

Історичний 

аспект 

становлення 

інформаційних 

технологій. 

Інноваційні 

підходи до 

розвитку 

компетентнісн

их якостей 

фахівців в 

умовах 

професійного 

становлення: 

тези V 

Міжнародної 

науково-

28.06.2

021-
29.06.2

021 

ДІ НУ 
«ОМА

» 

Стор.
54-57 

URL: 

https://dinuoma.com.ua/wp-

content/uploads/2020/02/%

D0%97%D0%B1%D1%96

%D1%80%D0%BD%D0%

B8%D0%BA-

%D1%87%D0%B5%D1%8

0%D0%B2%D0%B5%D0%

BD%D1%8C-2021.pdf 
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практичної 

конференції 

(Ізмаїл, 28 – 29 

червня 2021 

року), - 

Запоріжжя, 

2021.»     

45. 4 Коротченко

в М. П. 

Деякі аспекти 

морської освіти 

майбутніх 

суднових 

фахівців. 

Інноваційні 

підходи до 

розвитку 

компетентнісн

их якостей 

фахівців в 

умовах 

професійного 

становлення: 

тези V 

Міжнародної 

науково-

практичної 

конференції 

(Ізмаїл, 28 – 29 

червня 2021 

року), - 

Запоріжжя, 

2021.»     

28.06.2

021-
29.06.2

021 

ДІ НУ 
«ОМА

» 

Стор.
50-54 

URL: 

https://dinuoma.com.ua/wp-

content/uploads/2020/02/%

D0%97%D0%B1%D1%96

%D1%80%D0%BD%D0%

B8%D0%BA-

%D1%87%D0%B5%D1%8

0%D0%B2%D0%B5%D0%

BD%D1%8C-2021.pdf 

      

46. 4 Коротченко

в М.П. 

Безпека 

мореплавання 

та значення 

підготовки 

морських 

фахівців до дій в 

екстремальних 

ситуаціях  

 

Сучасні 

підходи до 

високоефектив

ного 

використання 

засобів 

транспорту: 

матеріали XIІ 

Міжн. наук.-

практ. конф. 

Ізмаїл, 9-10 

грудня 2021 р. 

Запоріжжя: 

АА Тандем 

09.12.2
021-

10.12.2

021 
ДІ НУ 

«ОМА

» 
прийня

та до 

друку 

URL: 

https://dinuoma.com.ua/conf

erence/ 

      

47. 4 Лебеденко 

А. В. 

(н.керівник 

Рябущенко 

О.Г) 

Навчання 

майбутніх 

штурманов 

навігаційній 

прокладці на 

папірових 

мапах: прошле 

століття або 

базова 

необхідність 

Інноваційні 

підходи до 

розвитку 

компетентнісн

их якостей 

фахівців в 

умовах 

професійного 

становлення: 

тези V 

Міжнародної 

науково-

практичної 

конференції 

(Ізмаїл, 28 – 29 

червня 2021 

року), - 

Запоріжжя, 

2021.»     

28.06.2

021-
29.06.2

021 

ДІ НУ 
«ОМА

» 

Стор.
149-

153 

URL: 

https://dinuoma.com.ua/wp-

content/uploads/2020/02/%

D0%97%D0%B1%D1%96

%D1%80%D0%BD%D0%

B8%D0%BA-

%D1%87%D0%B5%D1%8

0%D0%B2%D0%B5%D0%

BD%D1%8C-2021.pdf 

     Х 

48. 4 Рябущенко 

О.Г. 

Підвищення 

безпеки 

плавання судна 

за допомогою 

вдосконалення 

існуючих та 

розроблення 

нових методів 

функціонування 

ергатичної 

системи 

управління 

судном. 

Інноваційні 

підходи до 

розвитку 

компетентнісн

их якостей 

фахівців в 

умовах 

професійного 

становлення: 

тези V 

Міжнародної 

науково-

практичної 

конференції 

(Ізмаїл, 28 – 29 

червня 2021 

року), - 

Запоріжжя, 

2021.»     

28.06.2
021-

29.06.2

021 
ДІ НУ 

«ОМА

» 
Стор.

85-91 

URL: 

https://dinuoma.com.ua/wp-

content/uploads/2020/02/%

D0%97%D0%B1%D1%96

%D1%80%D0%BD%D0%

B8%D0%BA-

%D1%87%D0%B5%D1%8

0%D0%B2%D0%B5%D0%

BD%D1%8C-2021.pdf 

      

49. 5 Радова В. 

(н.керівник 

Рябущенко 

О.Г) 

Актуальність 

навчання 

роботи на 

паперових 

картах в 

сучасному 

судноводінні 

Сучасні 

підходи до 

високоефектив

ного 

використання 

засобів 

транспорту: 

тези  

 XII 

Міжнародній 

науково-

09.12.2

021-

10.12.2
021 

ДІ НУ 

«ОМА
» 

прийня
та до 

друку 

URL: 

https://dinuoma.com.ua/conf

erence/ 

     Х 
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практичній 

конференції 

(Ізмаїл, 09 – 10 

грудня 2021 

року) 

 

50. 5 Рябущенко 

О.Г. 

Актуальність 

навчання 

роботи на 

паперових 

картах в 

сучасному 

судноводінні 

Сучасні 

підходи до 

високоефектив

ного 

використання 

засобів 

транспорту: 

тези  

 XII 

Міжнародній 

науково-

практичній 

конференції 

(Ізмаїл, 09 – 10 

грудня 2021 

року) 

09.12.2

021-
10.12.2

021 

ДІ НУ 
«ОМА

» 

прийня
та до 

друку 

 

URL: 

https://dinuoma.com.ua/conf

erence/ 

      

51. 5 Рябущенко 

О.Г. 

Актуальність 

навчання 

роботи на 

паперових 

картах в 

сучасному 

судноводінні 

Інноваційні 

підходи до 

розвитку 

компетентнісн

их якостей 

фахівців в 

умовах 

професійного 

становлення: 

тези V 

Міжнародної 

науково-

практичної 

конференції 

(Ізмаїл, 28 – 29 

червня 2021 

року), - 

Запоріжжя, 

2021.»     

 
28.06.2

021-

29.06.2
021 

ДІ НУ 

«ОМА
» 

Стор.

78-80 

URL: 

https://dinuoma.com.ua/wp-

content/uploads/2020/02/%

D0%97%D0%B1%D1%96

%D1%80%D0%BD%D0%

B8%D0%BA-

%D1%87%D0%B5%D1%8

0%D0%B2%D0%B5%D0%

BD%D1%8C-2021.pdf 

      

52. 5 Пушкін 

М.О. 

(н.керівник 

Романцова 

П.С.) 

Стрес – 

фактори 

моряків у 

довгострокових 

рейсах. 

Інноваційні 

підходи до 

розвитку 

компетентнісн

их якостей 

фахівців в 

умовах 

професійного 

становлення: 

тези V 

Міжнародної 

науково-

практичної 

конференції 

(Ізмаїл, 28 – 29 

червня 2021 

року), - 

Запоріжжя, 

2021.»     

28.06.2

021-

29.06.2
021 

ДІ НУ 

«ОМА
» 

Стор.
338-

342 

URL: 

https://dinuoma.com.ua/wp-

content/uploads/2020/02/%

D0%97%D0%B1%D1%96

%D1%80%D0%BD%D0%

B8%D0%BA-

%D1%87%D0%B5%D1%8

0%D0%B2%D0%B5%D0%

BD%D1%8C-2021.pdf 

     Х 

53. 5 Старцев 

О.М 

Застосування 

опорних 

конспектів під 

час навчання 

майбутніх 

фахівців 

річкового та 

морського 

транспорту 

Інноваційні 

підходи до 

розвитку 

компетентнісн

их якостей 

фахівців в 

умовах 

професійного 

становлення: 

тези V 

Міжнародної 

науково-

практичної 

конференції 

(Ізмаїл, 28 – 29 

червня 2021 

року), - 

Запоріжжя, 

2021.»     

28.06.2

021-
29.06.2

021 
ДІ НУ 

«ОМА

» 

Стор.

95-100 

URL: 

https://dinuoma.com.ua/wp-

content/uploads/2020/02/%

D0%97%D0%B1%D1%96

%D1%80%D0%BD%D0%

B8%D0%BA-

%D1%87%D0%B5%D1%8

0%D0%B2%D0%B5%D0%

BD%D1%8C-2021.pdf 

      

54. 5 Старцев 

О.М 

Розробка та 

апробація 

концепцій 

систем 

підтримки 

прийняття 

рішень в 

Сучасні 

підходи до 

високоефектив

ного 

використання 

засобів 

транспорту: 

тези  

 XII 

09.12.2

021-

10.12.2
021 

ДІ НУ 

«ОМА
» 

прийня

URL: 

https://dinuoma.com.ua/conf

erence/ 
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системах 

управління 

рухом суден 

 

Міжнародній 

науково-

практичній 

конференції 

(Ізмаїл, 09 – 10 

грудня 2021 

року) 

та до 

друку 

 

55. 5 Іванов Г.Є. 

(н. керівник 

Старцев 

О.М.) 

Райони 

підвищеної 

небезпеки для 

суднохідства 

Сучасні 

підходи до 

високоефектив

ного 

використання 

засобів 

транспорту: 

тези  

 XII 

Міжнародній 

науково-

практичній 

конференції 

(Ізмаїл, 09 – 10 

грудня 2021 

року) 

09.12.2

021-
10.12.2

021 

ДІ НУ 
«ОМА

» 

прийня
та до 

друку 

 

URL: 

https://dinuoma.com.ua/conf

erence/ 

     Х 

56. 5 Лебеденко 

А.В. 

(н. керівник 

Старцев 

О.М.) 

Безекіпажний 

електричний 

контейнеровоз 

Yara birkeland як 

перша в світі 

повністю 

автономна 

логістична 

концепція 

Сучасні 

підходи до 

високоефектив

ного 

використання 

засобів 

транспорту: 

тези  

 XII 

Міжнародній 

науково-

практичній 

конференції 

(Ізмаїл, 09 – 10 

грудня 2021 

року) 

09.12.2

021-

10.12.2
021 

ДІ НУ 

«ОМА
» 

прийня

та до 
друку 

 

URL: 

https://dinuoma.com.ua/conf

erence/ 

     Х 

57. 5 Маргаринт 

В.Д. 

(н. керівник 

Старцев 

О.М.) 

Використання 

силових 

установок на 

зрідженому 

природному газі 

як спосіб 

зменшення 

небезпечних 

викидів 

Сучасні 

підходи до 

високоефектив

ного 

використання 

засобів 

транспорту: 

тези  

 XII 

Міжнародній 

науково-

практичній 

конференції 

(Ізмаїл, 09 – 10 

грудня 2021 

року) 

09.12.2

021-
10.12.2

021 
ДІ НУ 

«ОМА

» 
прийня

та до 

друку 
 

URL: 

https://dinuoma.com.ua/conf

erence/ 

      

 

 

 

Х 

58. 5 Тимофєєва 

А.Р. 

(н. керівник 

Старцев 

О.М.) 

Автоматична 

ідентифікаційна 

система як засіб 

запобігання 

зіткнень 

Сучасні 

підходи до 

високоефектив

ного 

використання 

засобів 

транспорту: 

тези  

 XII 

Міжнародній 

науково-

практичній 

конференції 

(Ізмаїл, 09 – 10 

грудня 2021 

року) 

09.12.2

021-

10.12.2
021 

ДІ НУ 

«ОМА
» 

прийня

та до 
друку 

 

URL: 

https://dinuoma.com.ua/conf

erence/ 

     Х 

59.  Глєбов І.Д. 

(н. керівник 

Старцев 

О.М.) 

Virtual aids to 

navigational 

equipment 

Сучасні 

підходи до 

високоефектив

ного 

використання 

засобів 

транспорту: 

тези  

 XII 

Міжнародній 

науково-

практичній 

конференції 

(Ізмаїл, 09 – 10 

грудня 2021 

року) 

09.12.2
021-

10.12.2

021 
ДІ НУ 

«ОМА

» 
прийня

та до 

друку 
 

URL: 

https://dinuoma.com.ua/conf

erence/ 

     Х 
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60. 6 Мітін Ю. 

О. 

Mentoring makes 

the navigator. 

Інноваційні 

підходи до 

розвитку 

компетентнісн

их якостей 

фахівців в 

умовах 

професійного 

становлення: 

тези V 

Міжнародної 

науково-

практичної 

конференції 

(Ізмаїл, 28 – 29 

червня 2021 

року), - 

Запоріжжя, 

2021.»     

28.06.2

021-

29.06.2
021 

ДІ НУ 

«ОМА
» 

Стор.

61-64 

URL: 

https://dinuoma.com.ua/wp-

content/uploads/2020/02/%

D0%97%D0%B1%D1%96

%D1%80%D0%BD%D0%

B8%D0%BA-

%D1%87%D0%B5%D1%8

0%D0%B2%D0%B5%D0%

BD%D1%8C-2021.pdf 

      

61. 6 Мітін Ю.О. Синтез решений 

при выборе 

маневра на 

расхождение 

судов в море 

I International 

Scientific and 

Theoretical 

Conference. 

“Interdisciplina

ry research: 

scientific 

horizons and 

perspectives” 

Vilnius, 

Republic of 

Lithuania12 

march, 2021 

Volume 

2 
Р.57-

59 

URL: 

https://doi.org/10.36074/scie

ntia-17.09.2021 

      

62. 6 Мітін Ю.О. Современный 

подход к 

повышению  

безопасности 

судоходства на 

внутренних  

водных путях 

европы через 

внедрение  

новых 

технических 

стандартов 

The process and 

dynamics of the 

scientific path: 

collection of 

scientific papers 

«SCIENTIA»II 

International 

Scientific and 

Theoretical 

Conference 

(Vol. 1), 

September 17, 

2021. Athens, 

Hellenic 

(Vol. 1) 

Р.110-
111. 

URL: 

https://doi.org/10.36074/scie

ntia-17.09.2021 

      

63. 6 Мітін Ю.О. Ресурси 

навігаційного 

містка з 

урахованням 

людського 

фактору для 

вирішення 

завдань по 

запобіганню 

зіткнення суден 

у морі 

Сучасні  

виклики  і  

актуальні  

проблеми  

науки,  освіти  

та  

виробництва: 

міжгалузеві  

диспути  [зб.  

наук.  пр.]:  

матеріали  XX  

міжнародної  

науково-

практичної 

інтернет-

конференції (м. 

Київ, 24 

вересня 2021 

р.). 

Стор. 

138-

143 

URL: 

https://openscilab.org/?p=52

88 

      

64. 6 Мітін Ю.О. Форми і методи 

забезпечення 

безпеки 

судноплавства 

на сучасному 

етапі 

Сучасні 

підходи до 

високоефектив

ного 

використання 

засобів 

транспорту. 

Матеріали XII 

Міжнародної 

науково-

практичноі 

конференції 

 

09.12.2

021– 

10.12.2

021 

ДІ НУ 
«ОМА

» 
прийня

та до 

друку 

URL: 

https://dinuoma.com.ua/conf

erence/ 

      

65. 6 Мітін Ю. 

О. 

Mentoring makes 

the navigator. 

Інноваційні 

підходи до 

розвитку 

компетентнісн

их якостей 

фахівців в 

умовах 

професійного 

становлення: 

тези V 

28.06.2

021-
29.06.2

021 

ДІ НУ 
«ОМА

» 

Стор.

URL: 

https://dinuoma.com.ua/wp-

content/uploads/2020/02/%

D0%97%D0%B1%D1%96

%D1%80%D0%BD%D0%

B8%D0%BA-

%D1%87%D0%B5%D1%8

0%D0%B2%D0%B5%D0%

BD%D1%8C-2021.pdf 
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Міжнародної 

науково-

практичної 

конференції 

(Ізмаїл, 28 – 29 

червня 2021 

року), - 

Запоріжжя, 

2021.»     

61-64 

66. 6 Мітін Ю.О. Синтез решений 

при выборе 

маневра на 

расхождение 

судов в море 

I International 

Scientific and 

Theoretical 

Conference. 

“Interdisciplina

ry research: 

scientific 

horizons and 

perspectives” 

Vilnius, 

Republic of 

Lithuania12 

march, 2021 

Volume 

2 

Р.57-
59 

URL: 

https://doi.org/10.36074/scie

ntia-17.09.2021 

      

67. 6 Мітін Ю.О. Современный 

подход к 

повышению  

безопасности 

судоходства на 

внутренних  

водных путях 

европы через 

внедрение  

новых 

технических 

стандартов 

The process and 

dynamics of the 

scientific path: 

collection of 

scientific papers 

«SCIENTIA»II 

International 

Scientific and 

Theoretical 

Conference 

(Vol. 1), 

September 17, 

2021. Athens, 

Hellenic 

 

 

(Vol. 1) 

Р.110-

111. 

URL: 

https://doi.org/10.36074/scie

ntia-17.09.2021 

      

68. 6 Мітін Ю.О. Ресурси 

навігаційного 

містка з 

урахованням 

людського 

фактору для 

вирішення 

завдань по 

запобіганню 

зіткнення суден 

у морі 

Сучасні  

виклики  і  

актуальні  

проблеми  

науки,  освіти  

та  

виробництва: 

міжгалузеві  

диспути  [зб.  

наук.  пр.]:  

матеріали  XX  

міжнародної  

науково-

практичної 

інтернет-

конференції (м. 

Київ, 24 

вересня 2021 

р.). 

Стор. 
138-

143 

URL: 

https://openscilab.org/?p=52

88 

      

69. 7 Мітін Ю.О. Форми і методи 

забезпечення 

безпеки 

судноплавства 

на сучасному 

етапі 

Сучасні 

підходи до 

високоефектив

ного 

використання 

засобів 

транспорту. 

Матеріали XII 

Міжнародної 

науково-

практичноі 

конференції 

 

09.12.2

021– 

10.12.2
021 

ДІ НУ 

«ОМА
» 

прийня

та до 
друку 

URL: 

https://dinuoma.com.ua/conf

erence/ 

      

70. 7 Павлова 

А.А. 

(н.керівник 

Мітін 

Ю.О.) 

Морське 

піратство як 

проблема 

сьогоденння  

 

Сучасні 

підходи до 

високоефектив

ного 

використання 

засобів 

транспорту. 

Матеріали XII 

Міжнародної 

науково-

практичноі 

конференції 

09.12.2
021– 

10.12.2

021 
ДІ НУ 

«ОМА

» 
прийня

та до 

друку 

URL: 

https://dinuoma.com.ua/conf

erence/ 

     Х 

71. 7 Червоний 

О.Д. 

Аспекти 

комунікативної 

та лінгвістичної 

компетентност

і - важливі 

Інноваційні 

підходи до 

розвитку 

компетентнісн

их якостей 

фахівців в 

умовах 

28.06.2
021-

29.06.2

021 
ДІ НУ 

«ОМА

URL: 

https://dinuoma.com.ua/wp-

content/uploads/2020/02/%

D0%97%D0%B1%D1%96

%D1%80%D0%BD%D0%

B8%D0%BA-

%D1%87%D0%B5%D1%8

0%D0%B2%D0%B5%D0%
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складові 

сучасного 

фахівця 

морського 

транспорту. 

професійного 

становлення: 

тези V 

Міжнародної 

науково-

практичної 

конференції 

(Ізмаїл, 28 – 29 

червня 2021 

року), - 

Запоріжжя, 

2021.»     

» 

Стор.

386-
388 

BD%D1%8C-2021.pdf 

72. 7 Червоний 

О.Д. 

Підготовка 

фахівців  до 

прийняття 

вірних рішень в 

стресових 

ситуаціях. 

Сучасні 

підходи до 

високоефектив

ного 

використання 

засобів 

транспорту: 

тези  

 XII 

Міжнародній 

науково-

практичній 

конференції 

(Ізмаїл, 09 – 10 

грудня 2021 

року) 

09.12.

2021-
10.12.2

021 
ДІ НУ 

«ОМА

» 
прийня

та до 

друку 

 

URL: 

https://dinuoma.com.ua/conf

erence/ 

      

73. 7 Маргарінт 

В.Д. 

(н.керівник 

Червоний 

О.Д) 

Система освіти 

фаховців 

морського 

флоту при 

дистанційному 

навчанні у 

сьогоднішній 

ситуації 

Сучасні 

підходи до 

високоефектив

ного 

використання 

засобів 

транспорту: 

тези  

 XII 

Міжнародній 

науково-

практичній 

конференції 

(Ізмаїл, 09 – 10 

грудня 2021 

року) 

09.12.2
021-

10.12.2

021 
ДІ НУ 

«ОМА

» 
прийня

та до 

друку 

URL: 

https://dinuoma.com.ua/conf

erence/ 

     Х 

74. 7 Мардарь 

М.Р.  

(н.керівник 

Червоний 

О.Д) 

Водний 

транспорт 

України. Шлях і 

напрямок руху, 

та проблеми які 

гальмують 

розвиток 

судноплавства 

Сучасні 

підходи до 

високоефектив

ного 

використання 

засобів 

транспорту: 

тези  

 XII 

Міжнародній 

науково-

практичній 

конференції 

(Ізмаїл, 09 – 10 

грудня 2021 

року) 

09.12.2

021-

10.12.2
021 

ДІ НУ 

«ОМА
» 

прийня

та до 
друку 

 

URL: 

https://dinuoma.com.ua/conf

erence/ 

     Х 

75. 7 Л.І. Черой Особливості 

формування 

гідрохімічного 

режиму узмор’я 

Інноваційні 

підходи до 

розвитку 

компетентісни

х якостей 

фахівців в 

умовах 

професійного 

становлення: 

тези V 

Міжнародної 

науково-

практичної 

конференції 

(Ізмаїл, 28 – 29 

червня 2021 

року), - 

Запоріжжя, 

2021.»     

28.06.2
021-

29.06.2

021 
ДІ НУ 

«ОМА

» 
Стор.

111-

114 

URL: 

https://dinuoma.com.ua/wp-

content/uploads/2020/02/%

D0%97%D0%B1%D1%96

%D1%80%D0%BD%D0%

B8%D0%BA-

%D1%87%D0%B5%D1%8

0%D0%B2%D0%B5%D0%

BD%D1%8C-2021.pdf  

      

76. 7 Л.І. Черой Формування 

гіпоксії в районі 

узмор'я 

внаслідок 

природних 

процесів 

Proceedings of 

VIII 

International 

Scientific and 

Practical 

Conference 

Rome, Italy 20-

22 June 2021 

20-22 

червня 

2021р 
Стор.

170 – 

175. 

URL:https://sci-

conf.com.ua/wp-

content/uploads/2021/06/EU

ROPEAN-SCIENTIFIC-

DISCUSSIONS-20-

22.06.2021.pdf  

      

https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2021/06/EUROPEAN-SCIENTIFIC-DISCUSSIONS-20-22.06.2021.pdf
https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2021/06/EUROPEAN-SCIENTIFIC-DISCUSSIONS-20-22.06.2021.pdf
https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2021/06/EUROPEAN-SCIENTIFIC-DISCUSSIONS-20-22.06.2021.pdf
https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2021/06/EUROPEAN-SCIENTIFIC-DISCUSSIONS-20-22.06.2021.pdf
https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2021/06/EUROPEAN-SCIENTIFIC-DISCUSSIONS-20-22.06.2021.pdf
https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2021/06/EUROPEAN-SCIENTIFIC-DISCUSSIONS-20-22.06.2021.pdf
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77. 7  

 

Л.І. Черой 

Сучасний стан 

вод північно-

західної частини 

Чорного моря. 

Proceedings of I 

International 

Scientific and 

Practical 

Conference 

Chicago, USA 

7-9 July 2021 

7 – 10 

липня 

2021р. 
Стор.

541 – 

546 

URL:https://sci-

conf.com.ua/wp-

content/uploads/2021/07/M

ODERN-DIRECTIONS-

OF-SCIENTIFIC-

RESEARCH-

DEVELOPMENT-7-

9.07.21.pdf  

      

78. 7 Л.І. Черой Динаміка 

морського краю 

дельти Дунаю  

XII 

Міжнародна 

науково-

практична 

конференція 

«Сучасні 

підходи до 

висоефективно

го 

викоричстання 

засобів 

транспорту» 

 

ДІ НУ 

«ОМА
» 

10.12.2

021 
Подан

о до 

друку 

       

79. 8 Даниленко 

О.Б 

Застосування 

тренажерних 

технологій під 

час підготовки 

майбутніх 

судноводіїв до 

управління 

ресурсами 

навігаційного 

містка 

Інноваційні 

підходи до 

розвитку 

компетентнісн

их якостей 

фахівців в 

умовах 

професійного 

становлення: 

тези V 

Міжнародної 

науково-

практичної 

конференції 

(Ізмаїл, 28 – 29 

червня 2021 

року), - 

Запоріжжя, 

2021.»     

28.06.2

021-

29.06.2
021 

ДІ НУ 

«ОМА
» 

Стор.
22-27 

URL: 

https://dinuoma.com.ua/wp-

content/uploads/2020/02/%

D0%97%D0%B1%D1%96

%D1%80%D0%BD%D0%

B8%D0%BA-

%D1%87%D0%B5%D1%8

0%D0%B2%D0%B5%D0%

BD%D1%8C-2021.pdf 

      

80. 8 О. 

Даниленко, 

Д. Дуков 

Підвищення 

безпеки 

судноплавства 

шляхом 

застосування  

методів 

зовнішнього 

управління 

суднами 

XII 

Міжнародна 

науково-

практична 

конференція 

«Сучасні 

підходи до 

висоефективно

го 

викоричстання 

засобів 

транспорту» 

 

ДІ НУ 

«ОМА
» 

10.12.2
021 

Подан

о до 
друку 

URL: 

https://dinuoma.com.ua/conf

erence/ 

      

81. 8 Романцова 

П.С. 

Викорістання  

it-технологій  

в морській галузі 

Міжнародний 

науковий 

журнал «Граал

ь науки».No 

5 ( Червень, 

2021) 

  

Випуск 

№ 5 
(Черве

нь 

2021)  
Стор. 

167-

169 

URL: 

https://ojs.ukrlogos.in.ua/ind

ex.php/grail-of-

science/issue/view/04.06.20

21/547 

      

82. 8 Бережной 

О.О. 

(н.керівник 

Романцова 

П.С.) 

Психологічні 

аспекти 

фізичного 

виховання 

спеціалістів 

торгового 

флоту 

Сучасні 

підходи до  

високоефектив

ного 

використання 

засобів 

транспорту:т

ези XII 

Міжнародної 

науково-

практичної 

конференції 

(Ізмаїл, 9 - 10 

грудня 2021 

року) 

09.12.2

021-

10.12.2
021  

ДІ НУ 

«ОМА
» 

Подан

о до 
друку 

URL: 

https://dinuoma.com.ua/conf

erence/ 

     Х 

83. 8 Глєбов І.Д. 

(н.керівник 

Романцова 

П.С.) 

Колективна 

відповідальність 

морського 

екіпажу за 

економічний 

стан та 

менеджмент в 

галузі морського 

транспорту 

Сучасні 

підходи до  

високоефектив

ного 

використання 

засобів 

транспорту:т

ези XII 

Міжнародної 

науково-

практичної 

конференції 

(Ізмаїл, 9 - 10 

09.12.2
021-

10.12.2

021  
ДІ НУ 

«ОМА

» 
Подан

о до 

друку 

URL: 

https://dinuoma.com.ua/conf

erence/ 

     Х 

https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2021/07/MODERN-DIRECTIONS-OF-SCIENTIFIC-RESEARCH-DEVELOPMENT-7-9.07.21.pdf
https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2021/07/MODERN-DIRECTIONS-OF-SCIENTIFIC-RESEARCH-DEVELOPMENT-7-9.07.21.pdf
https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2021/07/MODERN-DIRECTIONS-OF-SCIENTIFIC-RESEARCH-DEVELOPMENT-7-9.07.21.pdf
https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2021/07/MODERN-DIRECTIONS-OF-SCIENTIFIC-RESEARCH-DEVELOPMENT-7-9.07.21.pdf
https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2021/07/MODERN-DIRECTIONS-OF-SCIENTIFIC-RESEARCH-DEVELOPMENT-7-9.07.21.pdf
https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2021/07/MODERN-DIRECTIONS-OF-SCIENTIFIC-RESEARCH-DEVELOPMENT-7-9.07.21.pdf
https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2021/07/MODERN-DIRECTIONS-OF-SCIENTIFIC-RESEARCH-DEVELOPMENT-7-9.07.21.pdf
https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2021/07/MODERN-DIRECTIONS-OF-SCIENTIFIC-RESEARCH-DEVELOPMENT-7-9.07.21.pdf
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грудня 2021 

року) 

84. 8 Сошніков 

С.Г. 

Дослідження з 

використання 

ECDIS  

з точки зору 

практиків 

Сучасні 

підходи до 

високоефектив

ного 

використання 

засобів 

транспорту:, 

тези XII  

Міжнародної 

науково-

практичній 

конференції 

(Ізмаїл, 09 – 10 

грудня 2021 

року) 

09.12.2

021-
10.12.2

021 

ДІ НУ 
«ОМА

» 

прийня
та до 

друку 

 

URL: 

https://dinuoma.com.ua/conf

erence/ 

      

85. 8 Курпек І.М. 

(н.керівник 

 Сошніков 

С.Г.) 

Аналіз 

аварійності на 

судах ro-ro 

Сучасні 

підходи до 

високоефектив

ного 

використання 

засобів 

транспорту:, 

тези XII  

Міжнародної 

науково-

практичній 

конференції 

(Ізмаїл, 09 – 10 

грудня 2021 

року) 

09.12.2

021-

10.12.2

021 

ДІ НУ 

«ОМА
» 

прийня

та до 
друку 

 

URL: 

https://dinuoma.com.ua/conf

erence/ 

     Х 

86. 8 Желясков 

В.Я 

Впровадження 

компетентнісно

го підходу у 

процесі 

підготовки 

майбутніх 

фахівців флоту 

освітнього 

кваліфікаційного 

рівня «бакалавр» 

Інноваційні 

підходи 

розвитку 

компетентнісн

их 

якостей 

фахівців в 

умовах 

професійного 

становлення 

 

Тези V 
Міжна

родної 

науков
о-

практ

ичної 
конфер

енції 

(Ізмаїл
, 28-29 

червня  

2021 
року), - 

Запорі

жжя, 
2021. – 

444 с. 

С. 371-
373.  

URL:  

https://dinuoma.com.ua/wp-

content/uploads/2020/02/Збі

рник-червень-2021.pdf 

      

87. 8 Шаранов 

О.В (наук. 

керівник 

Желясков 

В.Я.) 

Формування 

іншомовної 

комунікативної 

компетентност

і майбутнього 

судноводія як 

складова його 

професійного 

становлення. 

Інноваційні 

підходи 

розвитку 

компетентнісн

их 

якостей 

фахівців в 

умовах 

професійного 

становлення 

 

Тези V 

Міжна

родної 
науков

о-
практ

ичної 

конфер

енції 

(Ізмаїл

, 28-29 
червня  

2021 

року), - 
Запорі

жжя, 

2021. – 
444 с. 

С.414-

416.  

URL:  

https://dinuoma.com.ua/wp-

content/uploads/2020/02/Збі

рник-червень-2021.pdf 

     Х 

88. 9 Ярмоленко 

М.І. 

Культура 

безпеки 

мореплавства 

Інноваційні 

підходи 

розвитку 

компетентнісн

их 

якостей 

фахівців в 

Тези V 

Міжнаро

дної 

науково-

практичн

ої 

конферен

ції 

URL:  

https://dinuoma.com.ua/wp-

content/uploads/2020/02/Збі

рник-червень-2021.pdf 
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умовах 

професійного 

становлення 

 

(Ізмаїл, 

28-29 

червня  

2021 

року), - 

Запоріж

жя, 2021. 

– 444 с. 

С.140-

146.  

89. 9 Севастьяно

в О. О. 

(наук. 

керівник 

Ярмоленко 

М.І.) 

Міжнародно-

правове 

регулювання 

питання щодо 

запобігання 

забруднення 

моря з суден 

Інноваційні 

підходи 

розвитку 

компетентнісн

их 

якостей 

фахівців в 

умовах 

професійного 

становлення 

 

Тези V 

Міжнаро

дної 

науково-

практичн

ої 

конферен

ції 

конферен

ції 

(Ізмаїл, 

28-29 

червня  

2021 

року), - 

Запоріж

жя, 2021. 

– 444 с. 

С.156-

159.   

URL:  

https://dinuoma.com.ua/wp-

content/uploads/2020/02/Збі

рник-червень-2021.pdf 

     Х 

90. 9 Парасинчук 

В. В. (наук. 

керівник 

Ярмоленко 

М.І.) 

Система 

забезпечення  

безпеки 

мореплавства в 

Українi 

Інноваційні 

підходи 

розвитку 

компетентнісн

их 

якостей 

фахівців в 

умовах 

професійного 

становлення 

 

Тези V 

Міжнаро

дної 

науково-

практичн

ої 

конферен

ції 

(Ізмаїл, 

28-29 

червня  

2021 

року), - 

Запоріж

жя, 2021. 

– 444 с. 

С. 329-

334. 

 

URL:  

https://dinuoma.com.ua/wp-

content/uploads/2020/02/Збі

рник-червень-2021.pdf 

     Х 

91. 9 Березовська 

В.В. 

Історія 

розвитку, роль 

та значення 

діяльності 

морських 

профспілок при 

професійній 

підготовці 

майбутніх 

фахівців 

морегосподарсь

кого комплексу 

Інноваційні 

підходи 

розвитку 

компетентнісн

их 

якостей 

фахівців в 

умовах 

професійного 

становлення 

 

Тези V 

Міжна
родної 

науков

о-
практ

ичної 

конфер
енції 

(Ізмаїл

, 28-29 
червня  

2021 

року), - 
Запорі

жжя, 

2021. – 
444 с. 

С. 182-

187.  

URL:  

https://dinuoma.com.ua/wp-

content/uploads/2020/02/Збі

рник-червень-2021.pdf 

      

92. 9 Фоміна К.А. 

(наук. 

керівник 

Березовська 

В.В.) 

Використання 

наочних 

матеріалів у 

навчальному 

процесі як 

педагогічний 

аспект у 

професійній 

підготовці 

майбутніх 

фахівців 

морегосподарсь

кого комплексу. 

Інноваційні 

підходи 

розвитку 

компетентнісн

их 

якостей 

фахівців в 

умовах 

професійного 

становлення 

 

Тези V 

Міжна

родної 
науков

о-

практ
ичної 

конфер

енції 
(Ізмаїл

, 28-29 

червня  
2021 

року), - 

Запорі
жжя, 

2021. – 

444 с. 
С. 349-

352.  

URL:  

https://dinuoma.com.ua/wp-

content/uploads/2020/02/Збі

рник-червень-2021.pdf 

     Х 



49 

 

93. 9 Berezovska 

V.V., 

Kunskyi 

M.S. 

Steps of 

Ukrainian state in 

protection of 

maritime industry 

representatives 

from world 

marine piracy 

 Prospects for 

the Development 

of Innovated 

Fleet and 

Marine 

Specialists 

training 

Interna

tional 

Student
s 

Virtual 

Confer
ence 

March 

30, 
2021, 

м. 

Маріуп
оль. 

      Х 

94. 9 Berezovska 

V.V., 

Marharynt 

V.D. 

«Plastic and 

microplastic - a 

modern problem 

of humanity and 

the oceans» 

 Prospects for 

the Development 

of Innovated 

Fleet and 

Marine 

Specialists 

training 

Interna

tional 
Student

s 

Virtual 
Confer

ence 

March 
30, 

2021, 

м. 
Маріуп

оль. 

      Х 

95. 9 Тимофєєва  

О.Я. 

Формування 

іншомовної 

професійно-

орієнтованої 

читацької 

компетентност

і у майбутніх 

фахівців 

морського галузі 

Інноваційні 

підходи 

розвитку 

компетентнісн

их 

якостей 

фахівців в 

умовах 

професійного 

становлення 

 

Тези V 
Міжна

родної 

науков
о-

практ

ичної 
конфер

енції 

(Ізмаїл
, 28-29 

червня  

2021 
року), - 

Запорі

жжя, 
2021. – 

444 с. 

С. 383-
385.   

URL:   

https://dinuoma.com.ua/wp-

content/uploads/2020/02/Збі

рник-червень-2021.pdf 

      

96. 9 О.Я. Тимоф

єєва 

Професійно 

спрямована 

дискусія в 

навчанні 

морської 

англійської мови 

майбутніх 

судноводіїв 

ІХ міжнародна 

науково-

практична 

конференція 

«Актуальні 

проблеми вищої 

професійної 

освіти» 

Національний 

авіаційний 

університет 

23 квітня 2021, 

м. Київ 

С. 79-

80 

URL:  

http://kpppo.nau.edu.ua/files

/Konfer2021.pdf 

 

      

97. 9 Стойловськ

ий В. (наук. 

керівник 

О.Тимофєєв

а ) 

The note taking 

methods in 

maritime english 

learning process 

Інноваційні 

підходи 

розвитку 

компетентнісн

их 

якостей 

фахівців в 

умовах 

професійного 

становлення 

 

Тези V 

Міжна

родної 

науков

о-

практ
ичної 

конфер

енції 
(Ізмаїл

, 28-29 

червня  
2021 

року), - 

Запорі
жжя, 

2021. – 

444 с. 
С. 435-

438.   

URL:  

https://dinuoma.com.ua/wp-

content/uploads/2020/02/Збі

рник-червень-2021.pdf 

     Х 

http://kpppo.nau.edu.ua/files/Konfer2021.pdf
http://kpppo.nau.edu.ua/files/Konfer2021.pdf
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98. 1 Kolmykova 

O.O. 

The importance 

of general english 

in training would-

be seafarers 

Інноваційні 

підходи 

розвитку 

компетентнісн

их 

якостей 

фахівців в 

умовах 

професійного 

становлення 

 

Тези V 

Міжна

родної 
науков

о-

практ
ичної 

конфер

енції 
(Ізмаїл

, 28-29 

червня  
2021 

року), - 

Запорі
жжя, 

2021. – 

444 с. 
С. 396-

399.   

URL:   

https://dinuoma.com.ua/wp-

content/uploads/2020/02/Збі

рник-червень-2021.pdf 

      

99. 1 Колмикова 

О.О. 

Застосування 

«підтримуючих» 

стратегій при 

викладанні 

англійської мови 

за професійним 

спрямуванням 

майбутнім 

фахівцям 

торгівельного 

флоту. 

Пріоритети 

розвитку 

педагогічних 

та 

психологічних 

наук у ХХІ 

столітті : 

збірник 

наукових робіт 

учасників 

міжнародної 

науково-

практичної 

конференції 

Одеса : ГО 

«Південна 

фундація 

педагогіки», 

2021. 

19-20 
березн

я 2021 

р., 
Одеса. 

С.117-

119. 

URL:  

https://repo.odmu.edu.ua/xm

lui/bitstream/handle/123456

789/9121/Ordu?sequence=1

&isAllowed=y 

      

100. 1 Колмикова 

О.О. 

До питання про 

формування  

професійного  

мислення в  

процесі 

підготовки  

майбутніх 

фахівців 

морської галузі 

Психологічні 

проблеми 

мислення:  

матеріали ХХІ 

Всеукраїнської  

науковопракти

чної 

конференції,  

27 травня 2021 

року /  

за ред. В.О. 

Моляко.  

Київ: 

Інститут 

психології  

імені Г.С. 

Костюка 

НАПН України, 

2021. 104 с. 

16 

червня 

2021, 
С. 41-

45 

URL: http://lib.iitta.gov.ua 

/id/eprint/725489 
      

101. 1 Колмикова 

О.О. 

Екологічна 

освіта в процесі  

підготовки 

сучасного 

фахівця 

морської галузі 

Екологія, 

природокорист

ування та  

охорона 

навколишнього 

середовища: 

прикладні 

аспекти: 

матер. Всеукр.  

наук.-практ. 

заоч. конф. 

студ., аспір.  

та молод. 

учених, м. 

Маріуполь,  

25 травня 2021 

р. / за заг. ред. 

Г.О. 

Черніченка. – 

Маріуполь : 

МДУ, 2021. 

С.41-

42 

URL:   

http://mdu.in.ua/Nauch/ 

Konf/2021/zbirnik_ekologij

a_2021.pdf 

      

102. 1 Kovalchuk 

A. (наук. 

Керівник 

Колмикова 

О.О.) 

Main challenges 

of distance 

education for the 

cadets of the 

maritime 

academies 

Інноваційні 

підходи 

розвитку 

компетентнісн

их 

якостей 

фахівців в 

Тези V 
Міжна

родної 

науков
о-

практ

URL:   

https://dinuoma.com.ua/wp-

content/uploads/2020/02/Збі

рник-червень-2021.pdf 

     Х 

http://lib.iitta.gov.ua/
http://mdu.in.ua/Nauch/
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умовах 

професійного 

становлення 

 

ичної 

конфер

енції 
(Ізмаїл

, 28-29 

червня  
2021 

року), - 

Запорі
жжя, 

2021. – 

444 с. 
С. 422-

424.   

103. 1 Колмикова 

О.О. 

Евристичні 

методи у 

викладанні 

англійської мови 

за професійним 

спрямуванням 

майбутнім 

фахівцям 

торгівельного 

флоту 

Східноукраїнсь

ка організація 

"Центр 

педагогічних 

досліджень" 

Факто
ри 

розвит

ку 
педаго

гіки і 

психол
огії в 

XXI 

століт
ті : 

збірник 

тез 
міжна

родної 

науков
о-

практ

ичної 
конфер

енції 

(м. 
Харків, 

Україн

а, 11–
12 

червня 

2021 
р.), 

с.38-39 

URL:  

http://pcenter.kharkiv.ua/ind

ex.php 

/uk/events.html 

      

104. 1 Kosenko I. 

(Scientific 

supervisor: 

Konstantyno

va T.M.) 

Training of 

terminology at 

Maritime English 

lessons by future 

marine graduates   

Інноваційні 

підходи 

розвитку 

компетентнісн

их 

якостей 

фахівців в 

умовах 

професійного 

становлення 

 

Тези V 
Міжна

родної 

науков
о-

практ

ичної 
конфер

енції 

(Ізмаїл
, 28-29 

червня  

2021 
року), - 

Запорі

жжя, 

2021. – 

444 с. 

С. 424-
427.  

URL:  

https://dinuoma.com.ua/wp-

content/uploads/2020/02/Збі

рник-червень-2021.pdf 

     Х 

105. 1 Zhovtanskyi 

S. (Scientific 

supervisor: 

Konstantyno

va T.M.) 

 

As to the problem 

of visualization in 

teaching 

Maritime English 

for future marine 

specialists 

 

Інноваційні 

підходи 

розвитку 

компетентнісн

их 

якостей 

фахівців в 

умовах 

професійного 

становлення 

 

Тези V 

Міжна
родної 

науков

о-
практ

ичної 

конфер
енції 

(Ізмаїл

, 28-29 
червня  

2021 

року), - 

URL:  

https://dinuoma.com.ua/wp-

content/uploads/2020/02/Збі

рник-червень-2021.pdf 

     Х 

http://pcenter.kharkiv.ua/index.php
http://pcenter.kharkiv.ua/index.php
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Запорі

жжя, 

2021. – 
444 с. 

С. 419-

421.  

106. 1 Kunskyi M. 

(Scientific 

supervisors: 

Konstantyno

va T.M., 

Bondarenko 

I.V.) 

Interdisciplinary 

links between 

academic 

disciplines in 

maritime higher 

institutions  

 

Інноваційні 

підходи 

розвитку 

компетентнісн

их 

якостей 

фахівців в 

умовах 

професійного 

становлення 

 

Тези V 

Міжна

родної 
науков

о-

практ
ичної 

конфер

енції 
(Ізмаїл

, 28-29 

червня  
2021 

року), - 

Запорі
жжя, 

2021. – 

444 с. 
С. 428-

431.  

URL:  

https://dinuoma.com.ua/wp-

content/uploads/2020/02/Збі

рник-червень-2021.pdf 

     Х 

107. 1 Пушкін М. 

(наук. 

керівник 

Бондаренко 

І.В 

Мотиваційна 

складова в 

стимулюванні 

до занять 

спортом 

майбутніх 

суднових 

механіків 

Інноваційні 

підходи 

розвитку 

компетентнісн

их 

якостей 

фахівців в 

умовах 

професійного 

становлення 

 

Тези V 
Міжна

родної 

науков
о-

практ

ичної 
конфер

енції 

(Ізмаїл
, 28-29 

червня  

2021 
року), - 

Запорі

жжя, 
2021. – 

444 с. 

С. 336-
340.   

URL:  

https://dinuoma.com.ua/wp-

content/uploads/2020/02/Збі

рник-червень-2021.pdf 

     Х 

108. 1 Чиж С.Г. Виникнення 

проблем 

несвоєчасного 

надання 

медичної 

допомоги 

морякам в 

результаті 

пандемії 

 

Інноваційні 

підходи 

розвитку 

компетентнісн

их 

якостей 

фахівців в 

умовах 

професійного 

становлення 

 

Тези V 

Міжна

родної 
науков

о-
практ

ичної 

конфер
енції 

(Ізмаїл

, 28-29 
червня  

2021 

року), - 

Запорі

жжя, 

2021. – 
444 с. 

С. 259-

262.  

URL:  

https://dinuoma.com.ua/wp-

content/uploads/2020/02/Збі

рник-червень-2021.pdf 

      

109. 1 Чиж С.Г. Проблеми 

формування 

іншомовної 

комунікативної 

компетентност

і майбутніх 

судномеханіків 

при вивченні 

англійської 

мови. 

Збірник тез 

матеріалів 

Міжвузівської 

науково-

практичної 

Інтернет-

конференції 

«Формування 

іншомовної 

комунікативної 

компетентнос

ті у майбутніх 

фахівців 

немовних 

Ірпінь. 
2021 р. 

110 с. 

С. 83-
86. 

URL:  

https://drive.google.com/file

/d/1SdInMDMvCdMIHBM8

uOzfki-CGTfUAH0_/view 

 

      

https://drive.google.com/file/d/1SdInMDMvCdMIHBM8uOzfki-CGTfUAH0_/view
https://drive.google.com/file/d/1SdInMDMvCdMIHBM8uOzfki-CGTfUAH0_/view
https://drive.google.com/file/d/1SdInMDMvCdMIHBM8uOzfki-CGTfUAH0_/view
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закладів вищої 

освіти: 

проблеми та 

перспективи». 

110. 1 Недялков 

В., 

(наук. 

керівник 

Чиж С.Г.) 

Іncreasing ship 

efficiency as a 

combination of 

multiple factors 

 

 Prospects for 

the Development 

of Innovated 

Fleet and 

Marine 

Specialists 

training 

Interna
tional 

Student

s 
Virtual 

Confer

ence 
March 

30, 

2021, 
м. 

Маріуп

оль. 

      Х 

111. 1 Подгорний 

М., 

(наук. 

керівник 

Чиж С.Г.) 

Maritime 

transport as the 

source of 

pollution the 

environment 

 

 Prospects for 

the Development 

of Innovated 

Fleet and 

Marine 

Specialists 

training 

Interna
tional 

Student

s 
Virtual 

Confer

ence 
March 

30, 
2021, 

м. 

Маріуп
оль. 

      Х 

112. 1 Ткаченко 

Д., 

(наук. 

керівник 

Чиж С.Г.) 

Еvolution of 

navigation 

equipment on 

ships 

 Prospects for 

the Development 

of Innovated 

Fleet and 

Marine 

Specialists 

training 

Interna

tional 

Student
s 

Virtual 

Confer
ence 

March 

30, 
2021, 

м. 

Маріуп
оль. 

      Х 

113. 1 Павлова 

О.А. (наук. 

керівник 

Чиж С.Г.) 

Провідна роль 

моряків у 

підтримці 

світового 

бізнесу на період 

пандемії COVID-

19  

 

Інноваційні 

підходи 

розвитку 

компетентнісн

их 

якостей 

фахівців в 

умовах 

професійного 

становлення 

 

Тези V 

Міжна
родної 

науков

о-
практ

ичної 

конфер
енції 

(Ізмаїл

, 28-29 
червня  

2021 

року), - 
Запорі

жжя, 

2021. – 
444 с. 

С. 326-

328.  

URL:  

https://dinuoma.com.ua/wp-

content/uploads/2020/02/Збі

рник-червень-2021.pdf 

     Х 

114. 1 Петренко 

М.А. (наук. 

керівник 

Чиж С.Г. 

Piracy as one of 

the main 

problems of 

maritime industry 

Інноваційні 

підходи 

розвитку 

компетентнісн

их 

якостей 

фахівців в 

умовах 

професійного 

становлення 

 

Тези V 

Міжна

родної 
науков

о-

практ
ичної 

конфер

енції 
Ізмаїл, 

28-29 

червня  
2021 

року), - 

Запорі

URL:  

https://dinuoma.com.ua/wp-

content/uploads/2020/02/Збі

рник-червень-2021.pdf 

     Х 
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жжя, 

2021. – 

444 с. 
С. 367-

370.  

115. 1 Байрамова 

О.В. 

Формування 

екологічної 

компетентност

і у морських 

закладах вищої 

освіти. 

Інноваційні 

підходи 

розвитку 

компетентнісн

их 

якостей 

фахівців в 

умовах 

професійного 

становлення 

 

Тези V 

Міжна
родної 

науков

о-
практ

ичної 

конфер
енції 

Ізмаїл, 

28-29 
червня  

2021 

року), - 
Запорі

жжя, 

2021. – 
444 с. 

С. 9-

12.  

URL:  

https://dinuoma.com.ua/wp-

content/uploads/2020/02/Збі

рник-червень-2021.pdf 

      

116. 1 Янковіч А. 

(науковий 

керівник 

Байрамова 

О.В.) 

Етнокультурна 

компетентніст

ь майбутніх 

фахівців 

морської галузі 

Інноваційні 

підходи 

розвитку 

компетентнісн

их 

якостей 

фахівців в 

умовах 

професійного 

становлення 

 

Тези V 
Міжна

родної 

науков
о-

практ
ичної 

конфер

енції 
Ізмаїл, 

28-29 

червня  
2021 

року), - 

Запорі
жжя, 

2021. – 

444 с. 
С. 353-

356.  

URL:  

https://dinuoma.com.ua/wp-

content/uploads/2020/02/Збі

рник-червень-2021.pdf 

     Х 

117. 1 Татарко І.І. Вища освіта в 

умовах пандемії 

Інноваційні 

підходи 

розвитку 

компетентнісн

их 

якостей 

фахівців в 

умовах 

професійного 

становлення 

 

Тези V 

Міжна
родної 

науков

о-
практ

ичної 

конфер
енції 

Ізмаїл, 

28-29 
червня  

2021 
року), - 

Запорі

жжя, 
2021. – 

444 с. 

С. 251-
255.  

URL:  

https://dinuoma.com.ua/wp-

content/uploads/2020/02/Збі

рник-червень-2021.pdf 

      

118. 1 Татарко І.І. Становище 

болгарських сіл 

Ізмаїльської 

області УРСР 

та півдня МРСР 

у повоєнний 

період (1944 – 

1954 рр). 

IХ Міжнародна 

науково-

практична 

конференція 

«The world of 

science and 

innovation»,  

7-9 

квітня 

2021 р. 
Лондо

н, 

Велико
брита

нія С. 

668-
679 

URL: https://sci-

conf.com.ua/x-

mezhdunarodnaya-nauchno-

prakticheskaya-

konferentsiya-the-world-of-

science-and-innovation-5-7-

maya-2021-goda-london-

velikobritaniya-arhiv/ 
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119. 1 Тимофєєва 

В. (наук. 

керівник 

Житомирсь

ка Т.М.) 

Деякі психолого-

педагогічні  

аспекти 

розвитку 

професійної 

готовності 

майбутніх 

менеджерів 

Інноваційні 

підходи 

розвитку 

компетентнісн

их 

якостей 

фахівців в 

умовах 

професійного 

становлення 

 

Тези V 

Міжна

родної 
науков

о-

практ
ичної 

конфер

енції 
(Ізмаїл

, 28-29 

червня  
2021 

року), - 

Запорі
жжя, 

2021. – 

444 с. 
С. 346-

348.   

URL:  

https://dinuoma.com.ua/wp-

content/uploads/2020/02/Збі

рник-червень-2021.pdf 

     Х 

120. 1 Мардарь М. 

Р. (наук. 

керівник 

Турлак 

Л.П.) 

Проблеми 

професійної 

міжкультурної 

комунікації                              

в 

полінаціональни

х екіпажах  

Інноваційні 

підходи 

розвитку 

компетентнісн

их 

якостей 

фахівців в 

умовах 

професійного 

становлення 

 

Тези V 
Міжна

родної 

науков
о-

практ

ичної 
конфер

енції 

(Ізмаїл
, 28-29 

червня  

2021 
року), - 

Запорі

жжя, 
2021. – 

444 с. 

С. 412-
416 

URL:  

https://dinuoma.com.ua/wp-

content/uploads/2020/02/Збі

рник-червень-2021.pdf 

     Х 

121. 1 Тарасов 

О.М.  (наук. 

керівник 

Турлак 

Л.П.) 

Роль 

гуманітарних 

наук у 

формування                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

особистості 

здобувача вищої 

освіти 

Інноваційні 

підходи 

розвитку 

компетентнісн

их 

якостей 

фахівців в 

умовах 

професійного 

становлення 

 

Тези V 

Міжна
родної 

науков

о-
практ

ичної 

конфер
енції 

(Ізмаїл

, 28-29 
червня  

2021 

року), - 
Запорі

жжя, 

2021. – 
444 с. 

С. 164-

168 

URL:  

https://dinuoma.com.ua/wp-

content/uploads/2020/02/Збі

рник-червень-2021.pdf 

     Х 

122. 1 Romanovska 

O.R. 

Some rules of 

etiquette for 

seafarers on 

voyage 

Інноваційні 

підходи 

розвитку 

компетентнісн

их 

якостей 

фахівців в 

умовах 

професійного 

становлення 

 

Тези V 

Міжна

родної 
науков

о-

практ
ичної 

конфер

енції 
(Ізмаїл

, 28-29 

червня  
2021 

року), - 

Запорі
жжя, 

2021. – 

444 с. 

URL:  

https://dinuoma.com.ua/wp-

content/uploads/2020/02/Збі

рник-червень-2021.pdf 

     Х 
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С. 275-

277.   

123. 1 D. I. 

Maslova, 

(наук. 

керівник 

Olha 

Romanovska

) 

 

Female Cadet’s 

Difficulties in 

Voyages 

International 

students virtual 

conference — 

prospects for the 

development of 

innovated fleet 

and marine 

specialists 

training 

March 

30, 
2021 

      Х 

124. 1 Viktoriia 

Timofieieva, 

(наук. 

керівник 

Olha 

Romanovska

) 

 

Sustainable 

Transport 

Financing as a 

Prerogative to 

Update Transport 

Strategy of 

Ukraine 

International 

students virtual 

conference — 

prospects for the 

development of 

innovated fleet 

and marine 

specialists 

training 

 

March 

30, 

2021 

      Х 

125. 1 Тихонова І. 

Ю.     

Interactive 

methods of 

teaching 

professional 

english in the 

danube institute    

of the national 

university 

«odessa national 

maritime 

academy» 

Інноваційні 

підходи 

розвитку 

компетентнісн

их 

якостей 

фахівців в 

умовах 

професійного 

становлення 

 

Тези V 

Міжна

родної 
науков

о-

практ
ичної 

конфер

енції 
(Ізмаїл

, 28-29 

червня  
2021 

року), - 

Запорі
жжя, 

2021. – 

444 с. 
С. 102-

104.   

URL:   

https://dinuoma.com.ua/wp-

content/uploads/2020/02/Збі

рник-червень-2021.pdf 

      

126. 1 Андрiець Д.В. 
(наук 

керівник 

Тихонова І. 
Ю.)    

Психологічні та 
професійні 

аспекти безпеки 

на борту 

Інноваційні 

підходи 

розвитку 

компетентнісн

их 

якостей 

фахівців в 

умовах 

професійного 

становлення 

 

Тези V 
Міжна

родної 

науков
о-

практ

ичної 
конфер

енції 

(Ізмаїл
, 28-29 

червня  

2021 
року), - 

Запорі

жжя, 

2021. – 

444 с. 

С. 357-
359.   

URL:  

https://dinuoma.com.ua/wp-

content/uploads/2020/02/Збі

рник-червень-2021.pdf 

     Х 

127. 1 Morozov R. 

Tykhonova I. 

The use of 

innovative 
technologies in 

English teaching in 

the Danube institute 
of the national 

university "Odessa 

maritime academy" 

ІІІ 

Всеукраїнська 

інтернет- 

конференція 

здобувачів 

вищої освіти, 

аспірантів та 

молодих вчених 

«Технічні науки 

в Україні. 

Сучасні 

тенденції 

розвитку» 18-

19 листопада 

2021, м. Ізмаїл-

Київ 

С. 6-8 URL:  

https://drive.google.com/dri

ve/folders/1dTn0kpYvJl3Ld

DQAwBjKBcySjMzUgg_q 
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128. 1 Radov D.  

Tykhonova I 

Communicative 

motivation of future 

mariners while 
studying 

professional 

English 

ІІІ 

Всеукраїнська 

інтернет- 

конференція 

здобувачів 

вищої освіти, 

аспірантів та 

молодих вчених 

«Технічні науки 

в Україні. 

Сучасні 

тенденції 

розвитку» 18-

19 листопада 

2021, м. Ізмаїл-

Київ 

С. 10-

12 

URL:  

https://drive.google.com/dri

ve/folders/1dTn0kpYvJl3Ld

DQAwBjKBcySjMzUgg_q 

      

129. 1 Турлак Л.П.,  
Мінов Іван  

Державна мова як 
інструмент 

ефективної  

проіесіцної 
діяльності 

 Сучасні 

підходи до 

високоефектив

ного 

використання 

засобів 

транспорту   

Тези 
XII  

Міжна

родної 
науков

о-

практ
ичної 

конфер

енції 
08-10 

грудня 

2021 
року 

       

130. 1 Шпаченко 

Ростіслав ( 
наук. Кер. 

Турлак) 

Розхитування 

норм української 
мови під впливом 

російської мови 

 Сучасні 

підходи до 

високоефектив

ного 

використання 

засобів 

транспорту   

Тези 

XII  
Міжна

родної 

науков
о-

практ

ичної 
конфер

енції 

08-10 
грудня 

2021 

року 

       

131. 1 Демченко 
О.М.  

A Game-Based E-
Learning Maritime 

English by Future 

Navigators in 
Ukraine 

 Сучасні 

підходи до 

високоефектив

ного 

використання 

засобів 

транспорту   

Тези 
XII  

Міжна

родної 
науков

о-

практ
ичної 

конфер
енції 

08-10 

грудня 
2021 

року 

       

132. 1 Тимофєєва 

О.Я. 

The authentic text in 

maritime English 
teaching process 

 Сучасні 

підходи до 

високоефектив

ного 

використання 

засобів 

транспорту   

Тези 

XII  
Міжна

родної 

науков
о-

практ

ичної 
конфер

енції 

08-10 
грудня 

2021 

року 

       

133. 1 Туфекчи 

Денис 

(наук.кер. 
Тимофєєва 

О.Я.) 

The formation of 

linguistic 

competence via 
digital technologies 

 Сучасні 

підходи до 

високоефектив

ного 

використання 

засобів 

транспорту   

Тези 

XII  

Міжна
родної 

науков

о-
практ

ичної 
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конфер

енції 

08-10 
грудня 

2021 

року 

134. 1 Краєва Д.  

Колмикова 

О.О.  

New demands on 

skills of the 

maritime managers 

 Сучасні 

підходи до 

високоефектив

ного 

використання 

засобів 

транспорту   

Тези 

XII  

Міжна
родної 

науков

о-
практ

ичної 

конфер
енції 

08-10 

грудня 
2021 

року 

       

135. 1 Яковлев Г.Г. 

Тихонова 

I.Ю.(наук.кер

iвник)  

Щодо ролі 

самостійної 

роботи здобувачів 

вищої освіти при 

навчанні іноземної  
мови в ДІ НУ 

"ОМА" 

 Сучасні 

підходи до 

високоефектив

ного 

використання 

засобів 

транспорту   

Тези 

XII  

Міжна

родної 

науков
о-

практ
ичної 

конфер

енції 
08-10 

грудня 

2021 
року 

       

136. 1 Дерментлі І. 

 ( 

наук.керівник 
І.Бондаренко) 

Ранкова 

гімнастика для 

майбутніх 
судноводіїв 

 Сучасні 

підходи до 

високоефектив

ного 

використання 

засобів 

транспорту   

Тези 

XII  

Міжна
родної 

науков

о-
практ

ичної 

конфер
енції 

08-10 

грудня 
2021 

року 

       

137. 1 Войку 
Габріела 

(наук.керівни

к 
І.Бондаренко) 

Комплекс вправ 
для зняття 

напруги при довгій 

роботі за 
комп'ютером під 

час дистанційного 

навчання 

 Сучасні 

підходи до 

високоефектив

ного 

використання 

засобів 

транспорту   

Тези 
XII  

Міжна

родної 
науков

о-

практ
ичної 

конфер

енції 
08-10 

грудня 

2021 
року 

       

138. 1 Бондаренко  

І.В. 

Профілактика 

шийного 
остеохондрозу для 

викладачів. 

 Сучасні 

підходи до 

високоефектив

ного 

використання 

засобів 

транспорту   

Тези 

XII  
Міжна

родної 

науков
о-

практ

ичної 
конфер

енції 

08-10 
грудня 

2021 

року 
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139. 1 Гах М. (наук. 

керівник 

Березовська 
В.В.)   

Розвиток 

морського 

піратства та 
шляхи захисту 

моряків в Україні 

 Сучасні 

підходи до 

високоефектив

ного 

використання 

засобів 

транспорту   

Тези 

XII  

Міжна
родної 

науков

о-
практ

ичної 

конфер
енції 

08-10 

грудня 
2021 

року 

       

140. 1 Березовська 
В.В. 

Історія розвитку, 
шляхи подолання 

кібератак та 

кібербезпека при 
професійній 

підготовці 

майбутніх 
фахівців 

морегосподарськог

о комплексу 

 Сучасні 

підходи до 

високоефектив

ного 

використання 

засобів 

транспорту   

Тези 
XII  

Міжна

родної 
науков

о-

практ
ичної 

конфер

енції 
08-10 

грудня 

2021 
року 

       

141. 1 Константин

ова Т.М. 
 

 

 

Психологічний 

клімат на 
заняттях з 

іноземної мови як 

головний 
мотивуючий 

фактор в 

навчальному 
процесі в 

Дунайському 

інституті 
Національного 

університету 

«Одеська морська 
академiя» 

 Сучасні 

підходи до 

високоефектив

ного 

використання 

засобів 

транспорту   

Тези 

XII  
Міжна

родної 

науков
о-

практ

ичної 
конфер

енції 

08-10 
грудня 

2021 

року 

       

142. 1 Ізотов С. 

(науч. 

керівник 
Константин

ова Т.М.) 

Motivation for self-

education by future 

seafarers in the 
process of 

professional 

training 

 Сучасні 

підходи до 

високоефектив

ного 

використання 

засобів 

транспорту   

Тези 

XII  

Міжна
родної 

науков

о-
практ

ичної 
конфер

енції 

08-10 
грудня 

2021 

року 

       

143. 1 Кравченко В. 
(науч. 

керівник 

Константин
ова Т.М.) 

Importance of 
usage video 

materials in the 

process of foreign 
language learning 

by future maritime 

professionals 

 Сучасні 

підходи до 

високоефектив

ного 

використання 

засобів 

транспорту   

Тези 
XII  

Міжна

родної 
науков

о-

практ
ичної 

конфер

енції 
08-10 

грудня 

2021 
року 

       

144. 1 Ткаченко Д. 

(наук. керівн. 
Чиж С.Г.) 

Extreme working 

conditions for 
seafarers and 

methods of relieving 

psychological stress 

 Сучасні 

підходи до 

високоефектив

ного 

використання 

засобів 

транспорту   

Тези 

XII  
Міжна

родної 

науков
о-

практ
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ичної 

конфер

енції 
08-10 

грудня 

2021 
року 

145. 1 Zheliaskov 

Vasyl 

Optimization of 

Future Fleet 
Specialists Training 

for Professional 

Intercultural 
Communicative 

Interaction by 

Case-Technologies 

Conferința 

Ștințifcă 

națională 

cu partcipare 

internațională. 

У 

друці 

       

146. 1 Turlak 
Liudmyla  

Language as a 
Reflection of the 

Human Beings 

Mentality in Public 
Life and 

Professional 

Communicative 

Interaction 

Conferința 

Ștințifcă 

națională 

cu partcipare 

internațională. 

У 

друці 

       

147. 1 Yarmolenko 

Maria 

International 

Maritime 
Organization and 

its Role in the 

Pollution 
Prevention of the 

Oceans by 

Shipping. 

Conferința 

Ștințifcă 

națională 

cu partcipare 

internațională. 

У 

друці 

       

148. 1 Ярмоленко 

М.І. 

Інноваційні 

методи 

підготовки 
фахівців морської 

галузі в Україні. 

Науково-

практична 

конференція, м. 

Хельсінки, 6-8 

грудня 2021 р. 

У 

друці 

       

149. 1 Желясков 

В.Я.  

Щодо формування 

прфесійних 
якостей 

менеджера у 

морській галузі на 
засадах 

компетентісного 

підходу 

 Сучасні 

підходи до 

високоефектив

ного 

використання 

засобів 

транспорту   

Тези 

XII  
Міжна

родної 

науков
о-

практ

ичної 
конфер

енції 

08-10 
грудня 

2021 

року 

       

150. 1 Биковець 

Н.П. 

Інтеграція базових 

знань з освітньої 

компоненти 
«Фізика» в курс 

«Теоретичної та 

прикладної 
механіки» 

Збірник тез 

доповідей V 

Міжнародної 

науково-

практичної 

конференції 

Дунайського 

інституту НУ 

«Одеська 

морська 

академія» 

«Інноваційні 

підходи 

розвитку 

компетентнісн

их якостей 

фахівців в 

умовах 

професійного 

становлення» 

Україн

а, 

Ізмаїл, 
28 

червня 

2021, 
С. 12-

14 

 

URL:  
https://dinuoma.com.
ua/wp-

content/uploads/2020

/02/%D0%97%D0%
B1%D1%96%D1%8

0%D0%BD%D0%B

8%D0%BA-
%D1%87%D0%B5

%D1%80%D0%B2

%D0%B5%D0%BD
%D1%8C-2021.pdf  

      

151. 1 Черкас О.А. 

 

Онлайн 

прокторінг у 
вищих навчальних 

закладах: переваги 

і недоліки 

Збірник тез 

доповідей 

Міжнародної 

науково-

практичної 

конференції 

«Актуальний 

стан та 

основні 

пріоритети 

розвитку 

педагогіки» 

Україн

а, 
Дніпро

,  

28 
травня

  

2021 р
оку, С. 

63-65. 

URL:  
https://researcheurop

e.org/wp-

content/uploads/2021
/06/re-28.05.21.pdf? 

      

https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://researcheurope.org/wp-content/uploads/2021/06/re-28.05.21.pdf?
https://researcheurope.org/wp-content/uploads/2021/06/re-28.05.21.pdf?
https://researcheurope.org/wp-content/uploads/2021/06/re-28.05.21.pdf?
https://researcheurope.org/wp-content/uploads/2021/06/re-28.05.21.pdf?
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152. 1 Черкас О.А. Використання 

віртуальної дошки  
Google Jamboard у 

викладанні 

математичних 
дисциплін 

Збірник тез 

доповідей V 

Міжнародної 

науково-

практичної 

конференції 

Дунайського 

інституту НУ 

«Одеська 

морська 

академія» 

«Інноваційні 

підходи 

розвитку 

компетентнісн

их якостей 

фахівців в 

умовах 

професійного 

становлення» 

Україн

а, 
Ізмаїл, 

28 

червня 
2021, 

С. 108-

111 
 

URL:  
https://dinuoma.com.
ua/wp-

content/uploads/2020

/02/%D0%97%D0%
B1%D1%96%D1%8

0%D0%BD%D0%B

8%D0%BA-
%D1%87%D0%B5

%D1%80%D0%B2

%D0%B5%D0%BD
%D1%8C-2021.pdf  

      

153. 1 Черкас О.А.  Тенденції 

розвитку 
стартапів в 

Україні в сфері 

освіти. 

Збірник тез 

доповідей 

Міжнародної 

науково-

практичної 

інтернет-

конференції 

«Світ наукових 

досліджень. 

Випуск 3» 

Україн

а, 
Терноп

іль, 29 

вересн
я 2021 

року, 
С.14-

17. 

URL:  
http://www.economy

-confer.com.ua/full-

article/3626/  

      

154. 1 Kоваленко 

С.І. 
 

Проблемы и 

перспективы 
евроинтеграции 

морской отрасли 

Украины 

Modern 

transformations 

in economics 

and 

management: V 

International 

scientific-

practical 

conference 

Klaipe

da, 
Lithuan

ia. 

“Baltij
a 

Publish

ing”, 
March 

26-27, 

2021. 
Р. 44-

48. 

URL:  
http://www.baltijapu

blishing.lv/omp/inde

x.php/bp/catalog/boo
k/125 

      

155. 1 Kovalenko S. I Crossboundary 
cluster system as a 

factor of 

strengthening the 
innovative potential 

of the Ukrainian 

economy 

Research and 

Innovation: 

Сonference 

proceedings 

Yunona 
Publish

ing, 

New 
York, 

USA, 

2021. - 
P. 21 – 

25. 

URL:  
http://conferencii.co

m/files/archive/2021-
03.pdf 

      

156. 1 Коваленко 

С.І. 

Нова місія 

економічної теорії 
в підготовці 

фахівців морської 
галузі 

Матеріали XІХ 

Міжнародної 

науково - 

практичної 

конференції 

«Наукові 

проблеми 

господарюванн

я на макро-, 

мезо- та 

мікроекономічн

ому рівнях», 

присвяченої 

100-річчю 

ОНЕУ 

ОНЕУ, 

Одеса. 
17-18 

травня 
2021 р.  

URL:  
http://ecatalog.oneu.e

du.ua/phpopac/docs/

public/site/konf19.pd
f 

      

157. 1 Коваленко 

С.І. 

Державне 

регулювання 
процесів 

кластерізації в 

національний 
економіці 

Сучасні 

виклики та 

аспекти 

інноваційного 

розвитку 

економічної 

науки і 

практики [зб. 

наук. пр.]: 

матеріали I 

міжнародної 

науково-

Україн

а, м. 
Київ 24 

лютог

о 
2021р. 

С. 37-

42. 

URL:  
https://openscilab.org
/wp-

content/uploads/2021

/03/suchasni-vikliki-
ta-aspekti-

innovacijnogo-

rozvitku-
ekonomichnoi-nauki-

i-

      

https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
http://www.economy-confer.com.ua/full-article/3626/
http://www.economy-confer.com.ua/full-article/3626/
http://www.economy-confer.com.ua/full-article/3626/
http://www.baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/book/125
http://www.baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/book/125
http://www.baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/book/125
http://www.baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/book/125
http://conferencii.com/files/archive/2021-03.pdf
http://conferencii.com/files/archive/2021-03.pdf
http://conferencii.com/files/archive/2021-03.pdf
http://ecatalog.oneu.edu.ua/phpopac/docs/public/site/konf19.pdf
http://ecatalog.oneu.edu.ua/phpopac/docs/public/site/konf19.pdf
http://ecatalog.oneu.edu.ua/phpopac/docs/public/site/konf19.pdf
http://ecatalog.oneu.edu.ua/phpopac/docs/public/site/konf19.pdf
https://openscilab.org/wp-content/uploads/2021/03/suchasni-vikliki-ta-aspekti-innovacijnogo-rozvitku-ekonomichnoi-nauki-i-praktiki_2021_02_24.pdf
https://openscilab.org/wp-content/uploads/2021/03/suchasni-vikliki-ta-aspekti-innovacijnogo-rozvitku-ekonomichnoi-nauki-i-praktiki_2021_02_24.pdf
https://openscilab.org/wp-content/uploads/2021/03/suchasni-vikliki-ta-aspekti-innovacijnogo-rozvitku-ekonomichnoi-nauki-i-praktiki_2021_02_24.pdf
https://openscilab.org/wp-content/uploads/2021/03/suchasni-vikliki-ta-aspekti-innovacijnogo-rozvitku-ekonomichnoi-nauki-i-praktiki_2021_02_24.pdf
https://openscilab.org/wp-content/uploads/2021/03/suchasni-vikliki-ta-aspekti-innovacijnogo-rozvitku-ekonomichnoi-nauki-i-praktiki_2021_02_24.pdf
https://openscilab.org/wp-content/uploads/2021/03/suchasni-vikliki-ta-aspekti-innovacijnogo-rozvitku-ekonomichnoi-nauki-i-praktiki_2021_02_24.pdf
https://openscilab.org/wp-content/uploads/2021/03/suchasni-vikliki-ta-aspekti-innovacijnogo-rozvitku-ekonomichnoi-nauki-i-praktiki_2021_02_24.pdf
https://openscilab.org/wp-content/uploads/2021/03/suchasni-vikliki-ta-aspekti-innovacijnogo-rozvitku-ekonomichnoi-nauki-i-praktiki_2021_02_24.pdf
https://openscilab.org/wp-content/uploads/2021/03/suchasni-vikliki-ta-aspekti-innovacijnogo-rozvitku-ekonomichnoi-nauki-i-praktiki_2021_02_24.pdf
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практичної 

інтернет-

конференції 

praktiki_2021_02_24

.pdf 

158. 1 Коваленко 

С.І. 

Проблеми та 

перспективи 
реалізації 

кластерної 

політики в Україні 

Бізнес, 

інновації, 

менеджмент: 

проблеми та 

перспективи: 

зб. тез доп. ІІ 

Міжнар. наук.-

практ. конф 

Україн

а, м. 
Київ 

КПІ ім. 

Ігоря 
Сікорс

ького, 

Вид-во 
«Полі

технік

а», 22 
квітня 

2021р. 

С. 78-
79 

URL:  
http://confmanageme
nt.kpi.ua/proc/article/

view/230471 

      

159. 1 Коваленко 

С.І. 

Єврорегіон 

«Нижній Дунай»: 

емерджентність 
розвитку кластер 

них форм 

екоменеджменту 

Наука в 

Південному 

регіоні 

України: 

здобутки та 
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https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
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178. 1 Делі І.І. Інформаційна 

система 

моніторингу 
фізіологічного 

стану та місця 

перебування 
екіпажу на 

морському судні 

Збірник тез 

доповідей V 

Міжнародної 

науково-

практичної 

конференції 

Дунайського 

інституту НУ 

«Одеська 

морська 

академія» 

«Інноваційні 

підходи 

розвитку 

компетентнісн

их якостей 

фахівців в 

умовах 

професійного 

становлення» 

Україн

а, 

Ізмаїл, 
28 

червня 

2021, 
С. 32-

38 

URL:  
https://dinuoma.com.

ua/wp-

content/uploads/2020

/02/%D0%97%D0%
B1%D1%96%D1%8

0%D0%BD%D0%B

8%D0%BA-
%D1%87%D0%B5

%D1%80%D0%B2

%D0%B5%D0%BD
%D1%8C-2021.pdf  

      

179. 1 Горєлова 

О.В. 

Роль професійно 

важливих якостей 
фахівців морської 

галузі 

Збірник тез 

доповідей V 

Міжнародної 

науково-

практичної 

конференції 

Дунайського 

інституту НУ 

«Одеська 

морська 

академія» 

«Інноваційні 

підходи 

розвитку 

компетентнісн

их якостей 

фахівців в 

умовах 

професійного 

становлення» 

Україн

а, 
Ізмаїл, 

28 

червня 
2021, 

С. 21-

26 

URL:  
https://dinuoma.com.

ua/wp-

content/uploads/2020

/02/%D0%97%D0%

B1%D1%96%D1%8

0%D0%BD%D0%B
8%D0%BA-

%D1%87%D0%B5

%D1%80%D0%B2
%D0%B5%D0%BD

%D1%8C-2021.pdf  

      

180. 1 Горєлова 
О.В., 

Тимофєєва 

А.Р. 

Графічно-
аналітичний 

метод визначення 

кількості коренів 
алгебраїчних 

рівнянь n-го 

ступеня 
 

Збірник тез 

доповідей V 

Міжнародної 

науково-

практичної 

конференції 

Дунайського 

інституту НУ 

«Одеська 

морська 

академія» 

«Інноваційні 

підходи 

розвитку 

компетентнісн

их якостей 

фахівців в 

умовах 

професійного 

становлення» 

Україн
а, 

Ізмаїл, 

28 
червня 

2021, 

С. 197-
206 

URL:  
https://dinuoma.com.

ua/wp-
content/uploads/2020

/02/%D0%97%D0%

B1%D1%96%D1%8

0%D0%BD%D0%B

8%D0%BA-

%D1%87%D0%B5
%D1%80%D0%B2

%D0%B5%D0%BD

%D1%8C-2021.pdf  

      

181. 1 Тарасенко 

Т.В., Залож 

В.І. 

Енергоефективніс

ть у дунайському 

судноплавстві: 
основні аспекти 

та проблематика.  

Інноваційні 

підходи 

розвитку 

компетентнісн

их якостей 

фахівців в 

умовах 

професійного 

становлення: 

матеріали V 

Міжн.наук.-

практ.конф.  

(м.Ізмаїл, 28 

червня 2021 р.). 

Запоріжжя, 

2021. 

с. 

234-

236 

URL:  
https://dinuoma.com.

ua/wp-
content/uploads/2020

/02/%D0%97%D0%

B1%D1%96%D1%8
0%D0%BD%D0%B

8%D0%BA-

%D1%87%D0%B5
%D1%80%D0%B2

%D0%B5%D0%BD
%D1%8C-2021.pdf 

      

182. 1 Тарасенко 

Т.В. 

Деякі аспекти 

покращення 
екологічності та 

підвищення 

енергоефективнос
ті у дунайському 

судноплавстві.  

Матеріали ІІІ 

Міжнародної 

науково-

практичної 

морської 

конференції 

СЕУ і ТЕ 

Одеського 

національного 

морського 

університету, 

квітень 2021. – 

Х.: 

с.452

-455. 

       

https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
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https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
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199. 2 Ракитська 

Н.М. 

 

Нові методи 

навчання 
спеціалістів 

технічного 

профілю 

Сучасні підходи 

до 

високоефектив

ного 

використання 

засобів 

транспорту, 

матеріали XI 

Міжн. наук.-

практ. конф. 

Ізмаїл, 9-10 

грудня 2021 р. 

Запоріжжя: 

АА Тандем, 

2021.  

Підго

товл

ено 

до 

друку 

       

200. 2 Ярмакі А.Х. «Особливості 
використання 

симуляторів на 

курсах ПП та 
ПКМ суднових 

механіків: 

перспективи 
формування кон-

курентоспроможн

ості» 

V-а 

Міжнародна 

науко-во-

практична 

конференція: 

"ІННОВАЦІЙН

І ПІДХОДИ ДО 

РОЗВИТКУ 

КОМПЕТЕНТ-

НІСНИХ 

ЯКОСТЕЙ 

ФАХІВЦІВ В 

УМОВАХ 

ПРОФЕСІЙНО

ГО 

СТАНОВЛЕНН

Я". ДІ НУ 

"ОМА" 

263-

265 с. 

URL:  
https://dinuoma.com.

ua/wp-

content/uploads/2020
/02/%D0%97%D0%

B1%D1%96%D1%8

0%D0%BD%D0%B
8%D0%BA-

%D1%87%D0%B5

%D1%80%D0%B2
%D0%B5%D0%BD

%D1%8C-2021.pdf  

      

201. 2 Ярмакі А.Х. «Вимоги 

міжнародної 

конвенції ПДНВ до 
практичного 

досвіду у процесі 

професійного 
підготовки 

суднових 

механіків» 

V-а 

Міжнародна 

науко-во-

практична 

конференція: 

"ІННОВАЦІЙН

І ПІДХОДИ ДО 

РОЗВИТКУ 

КОМПЕТЕНТ-

НІСНИХ 

ЯКОСТЕЙ 

ФАХІВЦІВ В 

УМОВАХ 

ПРОФЕСІЙНО

ГО 

СТАНОВЛЕНН

Я". ДІ НУ 

"ОМА" 

265-

267 с. 

URL:  

https://dinuoma.com.

ua/wp-
content/uploads/2020

/02/%D0%97%D0%

B1%D1%96%D1%8
0%D0%BD%D0%B

8%D0%BA-

%D1%87%D0%B5
%D1%80%D0%B2

%D0%B5%D0%BD
%D1%8C-2021.pdf  

      

202. 2 Dimoglova, 
O., 

Maksymov, S. 

Tools and Methods 
of Transport 

Enterprises` 

Strategic Planning 
Using Complex 

Systems of 

Estimates.   

The 

7th Internationa

l Scientific 

Conference 

SEA-CONF 

2021 May 21-

22, 2021 — 

Constantza, 

Romania. 

        

203. 2 Денісова Г.С.  Психофізіологічні 
чинники, що 

характеризують 

морську 
професійну 

діяльність.   

Інноваційні 

підходи 

розвитку 

компетентнісн

их якостей 

фахівців в 

умовах 

професійного 

становлення

 тез

и V 

Міжнародної 

науково-

практичної 

конференції 

(Ізмаїл, 28 

червня 2021 

року), – Ізмаїл: 

АА Тандем, 

2021. 

208-211 

с. 
URL:  
https://dinuoma.com.

ua/wp-

content/uploads/2020
/02/%D0%97%D0%

B1%D1%96%D1%8

0%D0%BD%D0%B
8%D0%BA-

%D1%87%D0%B5

%D1%80%D0%B2
%D0%B5%D0%BD

%D1%8C-2021.pdf  

      

204. 2 Пономарьова 

А. 

Автоматизація 

та цифровізація у 

судноплавстві.  

Пріоритетні 

напрямки 

розвитку науки 

і техніки : 

тези доп. 

міжнар. наук.-

практ. конф. 

(м. Київ, 16-18 

травн. 2021 р.). 

С. 119-

124. 
       

https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
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Київ, 2021.  

205. 2 Пономарьова 

А. 

Огляд методів, що 

використовуютьс
я у судноплавстві 

для підвищення 

екологічності та 
збереження 

навколишнього 

середовища.  

Теорія і 

практика 

сучасної науки: 

матеріали 

міжнар. наук. - 

теорет. конф. 

(м. Краків, 23 

квіт. 2021 р.). 

Краків, 2021.  

С. 

147-

150. 

       

206. 2 Ширкова 
О.А. 

Модернизация 
флота и 

мероприятия по 

сокращению 
загрязнения 

воздуха от 

внутреннего 
судоходства 

Сучасні 
підходи до 

високоефект

ивного 
використанн

я засобів 

транспорту, 
матеріали XI 

Міжн. наук.-

практ. конф. 
Ізмаїл, 9-10 

грудня 2021 

р. 
Запоріжжя: 

АА Тандем, 

2021. 

Підго

товле

но до 

друку 

Підготовлено до 

друку 
      

207.  Маслов І., 

Єсєв А.І. 

Озонобезпечні 

холодильні  аг

енти 

та  їх   викорис

тання на  сучас

ному  флоті  

ХІІ Міжн. 

наук.-практ. 

конф. 
Сучасні 

підходи до 

високоефект
ивного 

використання 

засобів 
транспорту/ 

Ізмаїл.: ДІ 

НУ 
«ОМА», 2021

. 

Підго

товле

но до 

друку  

       

208.  Mazur T.  Cybersecurity 

risk assessment 

in accordance 

with sms 

requirements  

International 
scientific 

practical 

conference. 
Lithuanian 

Maritime 

Academy, 
Klaipeda. 

Claipeda: 

LMA, January 
2021. 

P. 97-

105 

ISBN 978-609-8160-
27-7 

https://www.lajm.lt/u

ploads/%C4%AEkelt
i%20failai/10%20M

OKSLAS/Konferenci

jos/Conference%20pr
oceddings%20Devel

opment%20of%20hi

gher%20education%
20in%20the%20trans

port_2021.pdf 

      

209.  Данилян 

А. 

Устойчивое 

развитие 

океана – 

задача 

планетарного 

масштаба 

The XV 
International 

Science 

Conference 

«Modern 

approaches to 

the 
introduction 

of scienceinto 

practice», 
May 24-26, 

2021, San 

Francisco, 
USA. – 272 р. 

Р. 

257-

258 

ISBN 978-9-40361-
487-8 

https://eu-

conf.com/wp-

content/uploads/2021

/05/XV-Conference-

Modern-approaches-
to-the-introduction-

of-science-into-

practice.pdf 

      

210.  Данилян 

А. 

Всемирный 

потоп в 

аспекте 

глобального 

потепления 

The XXVII 

International 

Science 
Conference 

«Multidiscipli

nary academic 
research and 

innovation», 

Р. 

698-

701 

DOI - 

10.46299/ISG.2021.I.

XXVII 
ISBN - 978-1-63848-

662-6 

file:///C:/Users/Admi
n/Downloads/XXVII

-Conference-May-

      

https://www.lajm.lt/uploads/%C4%AEkelti%20failai/10%20MOKSLAS/Konferencijos/Conference%20proceddings%20Development%20of%20higher%20education%20in%20the%20transport_2021.pdf
https://www.lajm.lt/uploads/%C4%AEkelti%20failai/10%20MOKSLAS/Konferencijos/Conference%20proceddings%20Development%20of%20higher%20education%20in%20the%20transport_2021.pdf
https://www.lajm.lt/uploads/%C4%AEkelti%20failai/10%20MOKSLAS/Konferencijos/Conference%20proceddings%20Development%20of%20higher%20education%20in%20the%20transport_2021.pdf
https://www.lajm.lt/uploads/%C4%AEkelti%20failai/10%20MOKSLAS/Konferencijos/Conference%20proceddings%20Development%20of%20higher%20education%20in%20the%20transport_2021.pdf
https://www.lajm.lt/uploads/%C4%AEkelti%20failai/10%20MOKSLAS/Konferencijos/Conference%20proceddings%20Development%20of%20higher%20education%20in%20the%20transport_2021.pdf
https://www.lajm.lt/uploads/%C4%AEkelti%20failai/10%20MOKSLAS/Konferencijos/Conference%20proceddings%20Development%20of%20higher%20education%20in%20the%20transport_2021.pdf
https://www.lajm.lt/uploads/%C4%AEkelti%20failai/10%20MOKSLAS/Konferencijos/Conference%20proceddings%20Development%20of%20higher%20education%20in%20the%20transport_2021.pdf
https://www.lajm.lt/uploads/%C4%AEkelti%20failai/10%20MOKSLAS/Konferencijos/Conference%20proceddings%20Development%20of%20higher%20education%20in%20the%20transport_2021.pdf
https://www.lajm.lt/uploads/%C4%AEkelti%20failai/10%20MOKSLAS/Konferencijos/Conference%20proceddings%20Development%20of%20higher%20education%20in%20the%20transport_2021.pdf
https://www.lajm.lt/uploads/%C4%AEkelti%20failai/10%20MOKSLAS/Konferencijos/Conference%20proceddings%20Development%20of%20higher%20education%20in%20the%20transport_2021.pdf
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May 25 – 28, 

2021, 

Amsterdam, 

Netherlands. – 

839 p. 

25-28-2021.pdf 

211.  Данилян 

А. 

Новая эра 

водородной 

энергетики на 

транпорте 

The XVІІІ 

International 
Science 

Conference 

«Perspective 
directions for 

the 

development 
of science and 

practice», 

June 14 – 16, 
Athens, 

Greece. – 205 

p. 

Р. 

170-

172 

ISBN 978-9-40362-

438-9 
https://eu-

conf.com/wp-

content/uploads/2021
/06/XVIII-

Conference-

Perspective-
directions-for-the-

development-of-

science-and-
practice.pdf 

      

212.  Данилян 

А. 

Снижение 

вредных 

выбросов в 

атмосферу в 

отходящих 

газах судовых 

двигателей 

The XVI 
International 

Science 

Conference 
«Actual 

problems of 

science and 
practice», 

May 31-June 

02, 2021, 
Stockholm, 

Sweden 

Р. 

174-

176 

ISBN 978-9-40361-
486-1 

https://eu-

conf.com/wp-
content/uploads/2021

/05/XVI-Conference-

Actual-problems-of-
science-and-

practice.pdf 

      

213.  Генчев В. Оптимізація 

робочих 

процесів 

головних 

суднових 

двигунів при 

тривалій 

роботіі на 

малих 

навантаженнях 

шляхом 

використання 

регульованого 

турбонаддува 

Інноваційні 

підходи до 

розвитку 

компетентісних 

якостей 

фахівців в 

умовах 

професійного 

становлення: 

тези V 

Міжнародної 

науково-

практичної 

конференції 

(Ізмаїл, 28 – 29 

червня 2021 

року), - 

Запоріжжя, 

2021. – 444 с 

С. 15-

18 

ISBN 978-966-488-
239-9 

https://dinuoma.com.

ua/wp-
content/uploads/2020

/02/%D0%97%D0%

B1%D1%96%D1%8
0%D0%BD%D0%B

8%D0%BA-

%D1%87%D0%B5
%D1%80%D0%B2

%D0%B5%D0%BD

%D1%8C-2021.pdf 

      

214.  Данилян 

А. 

Інноваційність 

процесу 

знезараження 

та очищення 

баластних вод: 

електрогідравл

ічний ефект 

Конференція 

молодих 

вчених з фізики 

напівпровідник

ів 

«Лашкарьовськ

і читання – 

2021» з 

міжнародною 

участю, 5-7 

квітня 2021. 

10 

AM 

(Onli

ne) 

https://www.google.c

om/search?q=%D0%

9B%D0%B0%D1%8
8%D0%BA%D0%B

0%D1%80%D1%8C

%D0%BE%D0%B2
%D1%81%D1%8C

%D0%BA%D1%96+

%D1%87%D0%B8
%D1%82%D0%B0

%D0%BD%D0%BD

%D1%8F+2021 

      

215.  Данилян 

А., Тірон-

Воробйов

а Н.  

Відродження 

океанів в 

умовах 

пандемії: 

стійка 

економіка. 

Стратегічний 

напрямок SD4 

IMO 

Інноваційні 

підходи до 

розвитку 

компетентісних 

якостей 

фахівців в 

умовах 

професійного 

становлення: 

тези V 

Міжнародної 

науково-

практичної 

конференції 

(Ізмаїл, 28 – 29 

червня 2021 

року), - 

Запоріжжя, 

2021. – 444 

С. 29-

32 

ISBN 978-966-488-

239-9 

https://dinuoma.com.
ua/wp-

content/uploads/2020

/02/%D0%97%D0%
B1%D1%96%D1%8

0%D0%BD%D0%B

8%D0%BA-
%D1%87%D0%B5

%D1%80%D0%B2

%D0%B5%D0%BD
%D1%8C-2021.pdf 

      

https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
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216.  Мазур Т. Електронні 

журнали 

реєстрації 

суднових 

операцій 

відповідно до 
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міжнародної 

конвенції 

МАРПОЛ 
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Інноваційні 

підходи до 

розвитку 
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професійного 
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тези V 

Міжнародної 

науково-

практичної 

конференції 
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року), - 
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2021. – 444 
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60 
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239-9 
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content/uploads/2020

/02/%D0%97%D0%
B1%D1%96%D1%8

0%D0%BD%D0%B

8%D0%BA-
%D1%87%D0%B5

%D1%80%D0%B2

%D0%B5%D0%BD
%D1%8C-2021.pdf 

      

217.  Мазур Т., 

Лихогляд 

К. 

Профілактика 

пожеж в 

суднових 

машинних 

відділеннях 

Проблеми 

надзвичайних 

ситуацій: 

матеріали 

Міжнародної 

науково-

практичної 

конференції. – 

Харків : 

Національний 

університет 

цивільного 

захисту 

України, 2021. 

– 382 с.  

С. 55-

56 

http://repositsc.nuczu

.edu.ua/bitstream/123
456789/13332/3/Gor

nostal%20%282%29.

pdf 

      

218.  Мазур Т., 

Лихогляд 

К., 

Мусоріна 

М. 

Prevention of 

ship fires in 

engine room 

Проблеми 

сталого 

розвитку 

морської галузі 

(PSDMI-2021) 

[Збірка 

матеріалів І 

Міжнародної 

науково-

практичної 

конференції (3-

5 листопада 

2021 р. м. 

Херсон)]. – 

Херсон : 

Херсонська 

державна 

морська 

академія, 2021. 

– 240 с. 

С. 38-

40 

http://repositsc.nuczu

.edu.ua/bitstream/123

456789/13332/3/Gor
nostal%20%282%29.

pdf 

      

219.  Чимшир 

В. 

Цифровая 

трансформаци

я как основа 

новой 

методологии 

функциониров

ания 

социотехничес

ких систем 

Проблеми 

сталого 

розвитку 

морської галузі 

(PSDMI-2021) 

[Збірка 

матеріалів І 

Міжнародної 

науково-

практичної 

конференції (3-

5 листопада 

2021 р. м. 

Херсон)]. – 

Херсон : 

Херсонська 

державна 

морська 

академія, 2021. 

– 240 с. 

С. 

143-

144 

http://repositsc.nuczu

.edu.ua/bitstream/123
456789/13332/3/Gor

nostal%20%282%29.

pdf 

      

220.  Чимшир 

В. 

Підходи до 

опису станів в 

просторі та 

часі складних 

технічних 

систем 

Інноваційні 

підходи до 

розвитку 

компетентісних 

якостей 

фахівців в 

умовах 

професійного 

становлення: 

тези V 

Міжнародної 

науково-

практичної 

конференції 

(Ізмаїл, 28 – 29 

С. 

114-

117 

ISBN 978-966-488-
239-9 

https://dinuoma.com.

ua/wp-
content/uploads/2020

/02/%D0%97%D0%

B1%D1%96%D1%8
0%D0%BD%D0%B

8%D0%BA-

%D1%87%D0%B5
%D1%80%D0%B2

%D0%B5%D0%BD

%D1%8C-2021.pdf 

      

https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
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221.  Чимшир 

В. 
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222.  Чимшир 

В. 

Підхід до 

оцінки 

ефективності 

результатів 

підготовки 

фахівців рівня 

управління 

ХІІ Міжн. 

наук.-практ. 

конф. Сучасні 

підходи до 

високоефектив

ного 

використання 

засобів 

транспорту/ 

Ізмаїл.: ДІ НУ 

«ОМА», 2021. 

Підго

товле

но до 

друку  
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розвитку 
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фахівців в 
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http://umo.edu.ua/news/u-binpo-vidbulasj-useukrajinsjka-naukovo-praktichna-internet-konferencija-innovacijni-tekhnologhiji-pri-pidghotovci-fakhivciv-transportnoji-ghaluzi
http://umo.edu.ua/news/u-binpo-vidbulasj-useukrajinsjka-naukovo-praktichna-internet-konferencija-innovacijni-tekhnologhiji-pri-pidghotovci-fakhivciv-transportnoji-ghaluzi
http://umo.edu.ua/news/u-binpo-vidbulasj-useukrajinsjka-naukovo-praktichna-internet-konferencija-innovacijni-tekhnologhiji-pri-pidghotovci-fakhivciv-transportnoji-ghaluzi
http://umo.edu.ua/news/u-binpo-vidbulasj-useukrajinsjka-naukovo-praktichna-internet-konferencija-innovacijni-tekhnologhiji-pri-pidghotovci-fakhivciv-transportnoji-ghaluzi
http://umo.edu.ua/news/u-binpo-vidbulasj-useukrajinsjka-naukovo-praktichna-internet-konferencija-innovacijni-tekhnologhiji-pri-pidghotovci-fakhivciv-transportnoji-ghaluzi
http://umo.edu.ua/news/u-binpo-vidbulasj-useukrajinsjka-naukovo-praktichna-internet-konferencija-innovacijni-tekhnologhiji-pri-pidghotovci-fakhivciv-transportnoji-ghaluzi
http://umo.edu.ua/news/u-binpo-vidbulasj-useukrajinsjka-naukovo-praktichna-internet-konferencija-innovacijni-tekhnologhiji-pri-pidghotovci-fakhivciv-transportnoji-ghaluzi
http://umo.edu.ua/news/u-binpo-vidbulasj-useukrajinsjka-naukovo-praktichna-internet-konferencija-innovacijni-tekhnologhiji-pri-pidghotovci-fakhivciv-transportnoji-ghaluzi
http://umo.edu.ua/news/u-binpo-vidbulasj-useukrajinsjka-naukovo-praktichna-internet-konferencija-innovacijni-tekhnologhiji-pri-pidghotovci-fakhivciv-transportnoji-ghaluzi
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https://ksma.ks.ua/wp-content/uploads/2021/11/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_2021.pdf
https://ksma.ks.ua/wp-content/uploads/2021/11/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_2021.pdf
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Підго

товле

но до 

друку  

      

 

https://ksma.ks.ua/wp-content/uploads/2021/11/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_2021.pdf
https://ksma.ks.ua/wp-content/uploads/2021/11/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_2021.pdf
https://ksma.ks.ua/wp-content/uploads/2021/11/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_2021.pdf
https://ksma.ks.ua/wp-content/uploads/2021/11/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_2021.pdf
https://ksma.ks.ua/wp-content/uploads/2021/11/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_2021.pdf
https://ksma.ks.ua/wp-content/uploads/2021/11/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_2021.pdf
https://ksma.ks.ua/wp-content/uploads/2021/11/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_2021.pdf
https://ksma.ks.ua/wp-content/uploads/2021/11/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_2021.pdf
https://ksma.ks.ua/wp-content/uploads/2021/11/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021.pdf
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перспектив 

впровадження 

транспорту/ 

Ізмаїл.: ДІ НУ 

«ОМА», 2021. 

242.  Яремчук С

. 

(Радов Д.) 

Суперлайнери: 

огляд, 

функціонал та 

особливості 

двигуна 

WÄRTSILĀ 

46F 

ХІІ Міжн. 

наук.-практ. 

конф. Сучасні 

підходи до 

високоефектив

ного 

використання 

засобів 

транспорту/ 

Ізмаїл.: ДІ НУ 

«ОМА», 2021. 

Підго

товле

но до 

друку  

      

Х 

243.  Мазур Т. Сучасна 

охорона 

морських 

суден від 

піратства 

ХІІ Міжн. 

наук.-практ. 

конф. Сучасні 

підходи до 

високоефектив

ного 

використання 

засобів 

транспорту/ 

Ізмаїл.: ДІ НУ 

«ОМА», 2021. 

Підго

товле

но до 

друку  

      

 

244.  Маслов І. 

(Дмитрієв 

П.) 

Аналіз 

проблем 

використання 

біопалива в 

СЕУ 

ХІІ Міжн. 

наук.-практ. 

конф. Сучасні 

підходи до 

високоефектив

ного 

використання 

засобів 

транспорту/ 

Ізмаїл.: ДІ НУ 

«ОМА», 2021. 

Підго

товле

но до 

друку  

      

Х 

245.  Maslov I., 

Danylyan 

A., 

Tiron-

Vorobyeva 

N. 

«A new 

approach of 

psychological 

influence in the 

preparation of 

cadets for 

navigation on 

ships of the 

navy and 

merchant 

marine» 

ХІІ Міжн. 

наук.-практ. 

конф. Сучасні 

підходи до 

високоефектив

ного 

використання 

засобів 

транспорту/ 

Ізмаїл.: ДІ НУ 

«ОМА», 2021. 

Підго

товле

но до 

друку  

      

 

246.  Власов І. Комп’ютерна 

діагностика як 

комплекс 

складних 

заходів для 

зберігання і 

забезпечення 

роботи 

технічної 

системи 

ХІІ Міжн. 

наук.-практ. 

конф. Сучасні 

підходи до 

високоефектив

ного 

використання 

засобів 

транспорту/ 

Ізмаїл.: ДІ НУ 

«ОМА», 2021. 

Підго

товле

но до 

друку  

      

 

247.  Власов І. Пошук 

несправності 

мікропроцесор

ної частини 

блоку 

керування 

двигуном 

MD190662, та 

можливість її 

усунення 

Матеріали 

Міжнародної 

науково-

практичної 

конференції 

«Сучасні 

тенденції 

розвитку 

морської 

галузі, 

підвищення 

ефективності 

та безпеки 

судноплавства»

, 23 квітня 2021 

р., Азовський 

морський 

інститут 

Національного 

 http://193.46.210.130

/252-
ukraine/novosti/554-

23-04-2021-

konferenciya-ua 

     

 

http://193.46.210.130/252-ukraine/novosti/554-23-04-2021-konferenciya-ua
http://193.46.210.130/252-ukraine/novosti/554-23-04-2021-konferenciya-ua
http://193.46.210.130/252-ukraine/novosti/554-23-04-2021-konferenciya-ua
http://193.46.210.130/252-ukraine/novosti/554-23-04-2021-konferenciya-ua
http://193.46.210.130/252-ukraine/novosti/554-23-04-2021-konferenciya-ua
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університету 

«Одеська 

морська 

академія» (м. 

Маріуполь) 

Охоронні документи, що отримано в Україні 

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1

1 
12 

 - - - - - - - - - - - 

 Дисертації 

1 Найдьонов 

А. 

Метод 

оптимізації 

системних 

властивостей 

засобів 

річкового 

транспорту в 

умовах 

експлуатації 

за допомогою 

гомогенізації 

дизельного 

палива 

Державний 
університет 

інфраструкт

ури та 
технологій  

199 с.        

2 Федоренко  

А.В. 

"Теплофізичні 

механізми 

безполум'яного 

горіння 

домішок 

горючих газів 

на 

дисперсному 

каталізаторі" 

Кваліфікацій
на наукова 

праця на 

правах 
рукопису. 

Дисертація 

на здобуття 
наукового 

ступеня 

кандидата 
фізико-

математичн

их наук 
(доктора 

філософії) за 

спеціальніст
ю 01.04.14 

«теплофізик

а та 
молекулярна 

фізика» 

(фізико – 
математичні 

науки). –

Одеський 
національний 

університет 

імені 
І.І.Мечникова

, 

Міністерств

о освіти і 

науки 
України,Одес

а, 2021. 

149 с.        

3 Дрожжин

а А.В. 

 Асимптотичн

а поведiнка 

розв’язкiв 

нелiнiйних 

неавтономних 

звичайних 

диференцiальн

их рiвнянь n-го 

порядку. — 

Квалiфiкацiйна 

наукова праця 

 Дисертацiя 

на здобуття 
наукового 

ступеня 

доктора 
фiлософiї за 

спецiальнiст

ю 111 — 
математика. 

— Одеський 

нацiональний 
унiверситет 

iменi I.I. 

 177 

с. 
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на правах 

рукопису. 

 

Мечникова, 

Одеса, 2021. 

 

4 Чимшир 

Г.В. 

Розвиток 

інноваційної 

діяльності 

підприємств 

малого бізнесу 

в умовах 

цифрової 

економіки; 
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