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Байрамова О.В., к.ф.н., завідувачка кафедри суспільно-наукових дисциплін:
- Сучасні підходи до високоефективного використання засобів транспорту. Колективна
монографія / за загальною редакцією Турлак Л.П. – К. : Міленіум, 2020. – 500 с.
- Екологічна освіта моряків як умова забезпечення сталого розвитку людства (Actual
problems of natural sciences: modern scientific discussions) : кол. монографія /
О.В.Байрамова та ін. ; Університет природничих наук у Любліні (Uniwersytet
Przyrodniczy w Lublinie). – Рига : Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2020. – С. 1-18.
- The Criterion and Evaluation of Effectiveness of Image Comparison in Correlation-Extreme
Navigation Systems of Mobile Robots. Olha Liashko, Valentuyna Klindukhova,
NataliiaYeromina, Tetiana Karadobrii, Olena Bairamova, Antonina Dorosheva.
International Journal of Emerging Trends in Engineering Research. Volume 8. No. 6,
June 2020, pp. 2841-2847. (публікацію індексовано у Scopus).
- Модель управління економією енергоресурсів у системі енергозабезпечення річкових
суден / О.В. Байрамова, Ю.Г. Якусевич, В.В. Штрибець, В.В. Трішин // Системи
озброєння і військова техніка. – 2020. – № 3(63). – С. 118-121.
- Толерантність як професійно-особистісна компетенція фахівця морської галузі //
Інноваційні підходи розвитку компетентнісних якостей фахівців в умовах
професійного становлення : тези IV Міжнародної науково-практичної конференції
(23–24 квітня 2020 року, м. Ізмаїл, Дунайський інститут НУ «Одеська морська
академія»). – Ізмаїл : АА Тандем, 2020. – С. 57-60.
- Організаційний метод зниження витрат на паливо в транспортних компаніях /
А.О.Дорошева, О.В.Байрамова, Н.С.Урум, О.Ю.Медведєва // Водний транспорт.
Зб. наук. праць Державного університету інфраструктури та технологій. – К. :
ДУІТ, 2020. – Випуск 2 (30). – С. 23-32.
- Екологізація освітнього простору в морських закладах вищої освіти // Scientific and
pedagogic intership «Professional development and pedagogical excellence of lectures
in technical sciences» : Intership proceedings, August 3 – September 11, 2020.
Wloclawek : Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2020. P. 10 – 15.

Гуменникова Т.Р., д.п.н., професор кафедри суспільно-наукових дисциплін:
1 - Case study як складова частина індивідуалізованого освітнього контенту професійної
підготовки майбутніх судноводіїв // Актуальні питання гуманітарних наук:
міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького
державного педагогічного університету ім. І.Франка. – Дрогобич : ВД
«Гельветика», 2020. – Вип. 29, том 2. - С. 131-137. (публікацію індексовано у Index
Copernicus).
2 - Applying Instructional Design Methods to Improve the Effectiveness of Blended-Learning /
T.Gumennykova, V.Pankovets, M.Liapa, V.Miziuk, N.Gramatyk, L.Drahiieva. International Journal of Management, 11 (5), 2020, pp. 31-42. (публікацію індексовано
у Scopus).

3 - Домінанти розвитку soft-skills, як засади особистісно орієнтованої підготовки фахівців
транспортної галузі // Інноваційні підходи розвитку компетентнісних якостей
фахівців в умовах професійного становлення : тези IV Міжнародної науковопрактичної конференції (23–24 квітня 2020 року, м. Ізмаїл, Дунайський інститут
Національного університету «Одеська морська академія»). – Ізмаїл : АА Тандем,
2020. –С. 223-227.
4 - Шляхи вдосконалення неперервної підготовки фахівців морської транспортної галузі у
контексті освітологічних змін [Електронний ресурс] / Т.Гуменникова // Вісник
Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія:
педагогічні науки. – 2019. - № 5.
URL: http://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/pedvisnyk/article/view/338
Дімоглова О.В., викладач кафедри суспільно-наукових дисциплін:
1 - Структурні компоненти формування професійного іміджу майбутніх суднових механіків
у морських закладах освіти // Інноваційні підходи розвитку компетентнісних
якостей фахівців в умовах професійного становлення : тези IV Міжнародної
науково-практичної конференції (23–24 квітня 2020 року, м. Ізмаїл, Дунайський
інститут Національного університету «Одеська морська академія»). – Ізмаїл : АА
Тандем, 2020. – С. 81-84.
2 - Формування професійного іміджу майбутнього юриста у процесі вивчення іноземної
мови / О.В.Дімоглова, А.А.Богдан // Інноваційні підходи розвитку
компетентнісних якостей фахівців в умовах професійного становлення : тези IV
Міжнародної науково-практичної конференції (23–24 квітня 2020 року, м. Ізмаїл,
Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія»). –
Ізмаїл : АА Тандем, 2020. – С. 155-157.
Мазоха І.С., к.п.н., доцент кафедри суспільно-наукових дисциплін:
1 - Аналіз основних функцій міжособистісних конфліктів // The 8 th International scientific
and practical conference «INFORMATION, ITS IMPACT ON SOCIAL AND
TECHNICAL PROCESSES» (March 16-17, 2020). Haifa, Israel 2020. – Р. 239-243.
2 - Дослідження ціннісних орієнтацій студентської молоді // Матеріали ХХІV Міжнародної
науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку
сучасної науки в країнах Європи та Азії» : зб. наук. праць / Державний вищий
навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний
університет імені Григорія Сковороди». – Переяслав-Хмельницький : ДВНЗ
«ПХДПУ ім. Г. Сковороди», 2020 р. – С.108-110.
3 - Теоретичні основи вивчення особистісної тривожності // The 7th International scientific
and practical conference «GOAL AND ROLE OF WORLD SCIENCE IN
MODERNITY» (March 09-10, 2020). Helsinki, Finland 2020. – Р. 161-165.
Мондич О.В.
1 - Проблема формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх учителів
початкової школи. Педагогічна освіта: теорія і практика : Збірник наукових праць
/ Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; Інститут
педагогіки НАПН України [гол. ред. Бахмат Н.В.]. Вип.28 (1-2020). Київ :
Міленіум, 2020. - С. 319-331. (публікацію індексовано у Index Copernicus).
2 - До методики формування предметної компетентності майбутніх учителів початкової
школи із анатомії та фізіології людини // Традиції та інновації в сучасній
педагогічній діяльності: європейський вимір. Збірник наукових праць за
матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції (22 листопада 2020,
м. Ізмаїл, ІДГУ). - Ізмаїл: РВВ ІДГУ, 2020. - С. 66-69.

3 - Компетентнісний підхід у процесі професійної підготовки майбутніх вчителів початкової
школи // Інновації в освітньому процесі: методологія, тенденції, технології:
матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. (22.05.2020 р.). –
Ізмаїл : РВВ ІДГУ, 2020. Вип. 48. - С. 97-99.
Морошан Н.В., к.іст.н., старший викладач кафедри суспільно-наукових
дисциплін:
1 - Ізмаїльський державний гуманітарний університет: сторінки історії. Збірник документів.
Том ІІІ / Я.В. Кічук (керівник проєкту), Л.Ф. Циганенко (головний редактор). –
Ізмаїл: РВВ ІДГУ – СМИЛ, 2020. – 316 с.
2 - Документи та матеріали до історії молдован Південної Бессарабії. Серія: Історикокультурна спадщина Південної Бессарабії. Випуск 3 / Упорядники Л. Циганенко,
Н. Морошан, Г. Градинар. – Ізмаїл: Ірбіс, 2020. – 199 с.
Проданова О.М., викладач кафедри суспільно-наукових дисциплін:
1 - Мотиваційні ресурси особистості у подоланні стресу / О.М. Проданова // Наука та освіта в
дослідженнях молодих учених [Електронне видання] : матеріали Всеукр. наук.практ. конф. для студентів, аспірантів, докторантів, молод. учених (14 травня 2020
року). ‒ Харків : Харківський національний педагогічний університет імені Г. С.
Сковороди, 2020. ‒ С. 273-275.
2 - Проблема професійного вигорання у педагогічній діяльності та шляхи його подолання / В.
Брусановська, О. Проданова // Матеріали Міжнародної науково-практичної
інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах
глобалізації» (31 березня 2020 року): Зб. наук. праць. ‒ Переяслав : ДВНЗ
«Переяслав-Хмельницький
державний
педагогічний
університет
ім.
Г.Сковороди», 2020. ‒ Вип. 57. ‒ С. 268-271.
Прокоф’єва Л.О., старший викладач кафедри суспільно-наукових дисциплін:
1 - Основні аспекти розвитку психічної сфери у дітей з легким ступенем розумової
відсталості: психлогічний аналіз. XIX International scientific and practical
conference «SCIENTIFIC BASES OF SOLVING OF THE MODERN TASKS» (1-2
June, 2020). Frankfurt am Main, Germany, 2020. С. 306-310.
2 - Проблема взаємозв’язку когнітивної та емоційної сфер у дітей з легким ступенем
розумової відсталості // Наука та освіта в дослідженнях молодих учених:
матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. для студентів, аспірантів, докторантів,
молод. учених, Харків, 14 травня 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С.
Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2020. – С. 279281.
3 - Служба «телефон довіри» як специфічний вид психологічної допомоги // Сучасна
психологія: проблеми та перспективи. Збірник наукових праць І Всеукраїнська
науково-практична конференція «Сучасна психологія: проблеми та перспективи».
– Ізмаїл : РВВ ІДГУ, 2020. – С. 132-136.
4 - Феномен етнічної ідентичності в полікультурному середовищі // The VIII th International
scientific and practical conference «Modern problems in science», November 09-12,
2020. Prague, Czech Republic. P. 636-640.

2. Рецензування (дисертацій, монографій, підручників, навчальних
посібників тощо)
Гуменникова Т.Р., д.п.н., професор кафедри суспільно-наукових дисциплін:

- рецензія на програму професійних курсів з підготовки гувернерів і батьків до організації
сімейної (домашньої) й альтернативної освіти дошкільників та молодших
школярів (укладач д.п.н., проф. О.О.Біла, к.п.н., доц. Н.В.Граматик);
- рецензія на монографію В.Я.Желяскова «Підготовка майбутніх судноводіїв до професійної
комунікативної взаємодії у вищих морських навчальних закладах: теорія і
практика»;
- рецензія на освітньо-наукову програму підготовки доктора філософії в аспірантурі
Комунального закладу вищої освіти «Одеська академія неперервної освіти
Одеської обласної ради» зі спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки»;
- рецензія на дисертацію Даниленка О.Б. «Система неперервної професійної підготовки
майбутніх судноводіїв у вищих морських навчальних закладах» зі спеціальності
13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти».

-

-

-

-

-

Мазоха І.С., к.п.н., доцент кафедри суспільно-наукових дисциплін:
рецензія на кваліфікаційну роботу освітнього ступеня «магістр» на тему:«Особливості
формування інноваційного мислення учнів нової української школи»
спеціальності 013 Початкова освіта Освітня програма: Початкова освіта.
Інклюзивна освіта Браіли О. В.;
рецензія на кваліфікаційну роботу освітнього ступеня «магістр» на тему:«Соціальнопедагогічна робота з дітьми – сиротами в закладах освіти» Буюклі К.М.;
рецензія на кваліфікаційну роботу освітнього ступеня «магістр» на тему:«Формування
мотивації учіння молодших школярів засобами інтерактивних технологій»
спеціальності 013 Початкова освіта Освітня програма: Початкова освіта.
Інклюзивна освіта Моток Х.І.;
рецензія на кваліфікаційну роботу освітнього ступеня «магістр» на тему:«Казкотерапія як
засіб психолого-педагогічного впливу на емоційно-вольову сферу дітей 6-7 років»
спеціальності 013 Шинкар Л.А.;
рецензія на кваліфікаційну роботу освітнього ступеня «магістр» на тему:«Етнокультурне
виховання молодших школярів в умовах полікультурного середовища »
спеціальності 013 Початкова освіта Освітня програма: Початкова освіта.
Інклюзивна освіта Рошкан Р.С.;
Рецензія на конспект лекцій з навчальної дисципліни «Психологія» доцента кафедри
гуманітарних дисциплін Дунайського інституту Національного університету
«Одеська морська академія», к.пс.н. Котляр Людмили Іванівни.

Томчук О.Ф.,
- рецензія на магістерську роботу Бурки Анни Олександрівни на тему «Святочний
(різдвяний) сюжет в англійській літературі другої половини XIX століття».

3. Участь у конференціях
Байрамова О.В., к.ф.н., завідувачка кафедри суспільно-наукових дисциплін:
1 - Всеукраїнська інтернет-конференція «На Урок» «Мислення логічне, креативне, критичне»
(11 квітня 2020 р.);
2 - Антикризовий національний онлайн-марафон EdCamp 2020 «Тримай п’ять онлайн,
освіто!» (13-17 квітня 2020 р.);
3 - IV Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні підходи розвитку
компетентнісних якостей фахівців в умовах професійного становлення» (23-24
квітня 2020 року, ДІ НУ «ОМА», м. Ізмаїл);
4 - Scientific and pedagogic intership «Professional development and pedagogical excellence of
lectures in technical sciences» (August 3 – September 11, 2020, Wloclawek);

- Студентський науково-практичний круглий стіл «Сучасні проблеми безпеки
судноплавства та охорони навколишнього середовища» (29 жовтня 2020 р.,
Дунайським факультетом морського та річкового транспорту ДУІТ, м. Ізмаїл);
6 - Інтернет-міжнародний круглий стіл «Інноваційні технології та методи в освіті.
Дистанційне навчання: польсько-український досвід та перспективи розвитку»,
(26 листопада 2020 р., BYDGOSZCZ UNIVERSITY ENTERPRISE OF
KNOWLEDGE, м. Бигдощ, Польща).
5

Балицький О.Ю., к.іст.н., старший викладач кафедри суспільно-наукових
дисциплін:
1 - II Всеукраїнська науково-практична конференція «Благодійність у сучасному світі:
витоки, проблеми, перспективи» (04 грудня 2020, м. Ізмаїл, ІДГУ).
Гуменникова Т.Р., д.п.н., професор кафедри суспільно-наукових дисциплін:
1 - ІІІ Придунайський фестиваль психолого-педагогічних інновацій «Арт-терапія в портфелі»
(17 лютого 2020, м. Ізмаїл, ІДГУ);
2 - Методологічний семінар з позашкільної освіти, on-line відкритої лекції «Інклюзивне
навчання у закладах позашкільної освіти» (23 квітня 2020 р., Міжнародна
асоціація позашкільної освіти, м. Київ,);
3 - IV Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні підходи розвитку
компетентнісних якостей фахівців в умовах професійного становлення» (23-24
квітня 2020 року, ДІ НУ «ОМА», м. Ізмаїл);
4 - Всеукраїнська інтернет-конференція «На Урок» «Ефективна взаємодія в освіті:
інструменти та прийоми» (15-16 травня 2020 р.);
5 - Круглий стіл «Психічне здоров’я молоді у сучасному світі» (14 жовтня 2020 р., ІДГУ);
6 - Круглий стіл «Профілактика ВІЛ/СНІД в молодіжному середовищі» (в дистанційному
режимі на платформі ZOOM) (01 грудня 2020 р., ІДГУ);
7 - XI Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні підходи до високоефективного
використання засобів транспорту» (3-4 грудня 2020 р., на базі Дунайського
інституту Національного університету «Одеська морська академія», м. Ізмаїл);
8 - Панорамний семінар «Булінг, мобінг та хейзінг як соціально-психологічні явища
сьогодення» (16-17 грудня 2020 р., м. Ізмаїл).
Дімоглова О.В.
1 - IV Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні підходи розвитку
компетентнісних якостей фахівців в умовах професійного становлення» (23-24
квітня 2020 року, ДІ НУ «ОМА», м. Ізмаїл).
Іванова О.В., викладач кафедри суспільно-наукових дисциплін:
1 - Открытая онлайн-конференция «Инструктор НейроГрафики. Теория и практика жизни в
профессии» (29 февраля – 01 марта 2020 г., Институт Психологии Творчества
Павла Пискарѐва);
2 - Открытая онлайн-конференция «Нейрогештальт – окно в настоящее: новое слово в
актуальное время» (6-8 мая 2020 г., Институт Психологии Творчества Павла
Пискарѐва);
3 - Открытая онлайн-конференция «Специалист НейроГрафики. Эстетический Коуч – теория
и практика жизни в профессии» (30 мая – 01 июня 2020 г., Институт Психологии
Творчества Павла Пискарѐва);
4 - Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Педагогічні інновації та
інструменти. Техніки для особистого та психологічного розвитку» (25-26 червня
2020, м. Київ).

Мазоха І.С., к.п.н., доцент кафедри суспільно-наукових дисциплін:
1 - ХХІV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Проблеми та перспективи
розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії» (29 лютого 2020 р., ДВНЗ
«ПХДПУ ім. Г. Сковороди», м. Переяслав-Хмельницький);
2 - The 7th International scientific and practical conference «GOAL AND ROLE OF WORLD
SCIENCE IN MODERNITY» (March 09-10, 2020). Helsinki, Finland 2020;
3 - The 8 th International scientific and practical conference «INFORMATION, ITS IMPACT ON
SOCIAL AND TECHNICAL PROCESSES» (March 16-17, 2020). Haifa, Israel 2020;
4 - Круглий стіл «Психічне здоров’я молоді у сучасному світі» (14 жовтня 2020 р., ІДГУ);
5 - Круглий стіл «Профілактика ВІЛ/СНІД в молодіжному середовищі» (в дистанційному
режимі на платформі ZOOM) (01 грудня 2020 р., ІДГУ, м. Ізмаїл);
6 - Панорамний семінар «Булінг, мобінг та хейзінг як соціально-психологічні явища
сьогодення» (16-17 грудня 2020 р., м. Ізмаїл).
Мондич
1 - Всеукраїнська науково-практична конференція «Інновації в освітньому процесі:
методологія, тенденції, технології» (22 травня 2020 р., ІДГУ, м. Ізмаїл).
Пономарьова В.Л., викладач кафедри суспільно-наукових дисциплін:
1 - Круглий стіл «Психічне здоров’я молоді у сучасному світі» (14 жовтня 2020 р., ІДГУ,
м. Ізмаїл).
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Проданова О.М., викладач кафедри суспільно-наукових дисциплін:
- Всеукраїнська науково-практична конференція для студентів, аспірантів, докторантів,
молодих учених «Наука та освіта в дослідженнях молодих учених» (14 травня
2020 року, Харківський національний педагогічний університет імені
Г. С. Сковороди, м. Харків);
- Круглий стіл «Психічне здоров’я молоді у сучасному світі» (14 жовтня 2020 р., ІДГУ,
м. Ізмаїл);
- Круглий стіл «Профілактика ВІЛ/СНІД в молодіжному середовищі» (в дистанційному
режимі на платформі ZOOM) (01 грудня 2020 р., ІДГУ, м. Ізмаїл);
- Панорамний семінар «Булінг, мобінг та хейзінг як соціально-психологічні явища
сьогодення» (16-17 грудня 2020 р., м. Ізмаїл).

Прокоф’єва Л.О., старший викладач кафедри суспільно-наукових дисциплін:
1 - Регіональний семінар-практикум «Толерантність як ціннісна основа професійної
діяльності педагога» (21.01.2020 р., м. Ізмаїл);
2 - ІІІ Придунайський фестиваль психолого-педагогічних інновацій «Арт-терапія в портфелі»
(17 лютого 2020, ІДГУ, м. Ізмаїл);
3 - Регіональний тренінг «Сучасні методи та технології викладання в університеті» (13-14
березня 2020 р., м. Ізмаїл);
4 - Всеукраїнська науково-практична конференція для студентів, аспірантів, докторантів,
молодих учених «Наука та освіта в дослідженнях молодих учених» (14 травня
2020 року, Харківський національний педагогічний університет імені
Г. С. Сковороди, м. Харків);
5 - International The 19th International scientific and practical conference SCIENTIFIC BASES OF
SOLVING OF THE MODERN TASKS (1-2 June, 2020, Frankfurt am Main,
Germany);
6 - Круглий стіл «Психічне здоров’я молоді у сучасному світі» (14 жовтня 2020 р., ІДГУ,
м. Ізмаїл);
7 - VIІI Міжнародна науково-практична конференція «Modern problems in science» (09-12
листопада 2020 р., м. Прага, Чехія);

8 - І Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасна психологія: проблеми та
перспективи» (12 листопада 2020 р., м. Ізмаїл);
9 - Круглий стіл «Профілактика ВІЛ/СНІД в молодіжному середовищі» (в дистанційному
режимі на платформі ZOOM) (01 грудня 2020 р., ІДГУ, м. Ізмаїл);
10 - Панорамний семінар «Булінг, мобінг та хейзінг як соціально-психологічні явища
сьогодення» (16-17 грудня 2020 р., м. Ізмаїл).
Рященко О.І., викладач кафедри суспільно-наукових дисциплін:
1 - ІІ Всеукраїнська інтернет-конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Технічні
науки в Україні: сучасні тенденції розвитку» (19–20 листопада 2020 р.);
2 - Онлайн-семінар «Внутрішнє забезпечення якості вищої освіти: розвиток освітніх програм
та їх акредитація» (24 листопада 2020 р., Дунайського факультету морського та
річкового транспорту Державного університету інфраструктури та технологій,
National Erasmus+ Office in Ukraine & HERE team, Сумський державний
університет);
3 - Інтернет-міжнародний круглий стіл «Інноваційні технології та методи в освіті.
Дистанційне навчання: польсько-український досвід та перспективи розвитку»,
(26 листопада 2020 р., BYDGOSZCZ UNIVERSITY ENTERPRISE OF
KNOWLEDGE, м. Бигдощ, Польща);
4 - Міжнародна конференція «Synergy 2020. IT Business & IT Education», в онлайн-форматі
(23 грудня 2020 року, Міністерство освіти і науки України спільно з Асоціацією
«Інформаційні технології України»).
Томчук О.Ф.
1 - «Всесвітній сенс» (Л. Костенко) творчості Лесі Українки та київські неокласики: круглий
стіл, присвячений 149-й річниці від дня народження Лесі Українки (25 лютого
2020 р., ІДГУ, м. Ізмаїл);
2 - ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Літературне краєзнавство: проблеми,
пошуки, перспективи» (15 жовтня 2020 року, Полтавський національний
педагогічний університет ім. В.Г.Короленка, м. Полтава);
3 - Міжнародна науково-практична конференція VI Дунайські наукові читання «Імператив
соціального партнерства в освітньо-науковому просторі: євроінтеграційні та
регіональні виклики сьогодення» з нагоди 80-ої річниці ІДГУ (16 жовтня 2020
року, ІДГУ, м. Ізмаїл);
4 - Всеукраїнська наукова конференція «Традиції Івана Огієнка у світлі вітчизняної науки»
(22 жовтня 2020 р., Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана
Огієнка, м. Кам’янець-Подільський);
5 - Всеукраїнський круглий стіл з нагоди дня української писемності та мови
«Функціонування української мови в полілінгвальному середовищі» (6 листопада
2020 року, ІДГУ, м. Ізмаїл);
6 - Міжнародна науково-практична конференція «Буджацький фронтир у дзеркалі сучасної
гуманітаристики» (25-26 листопада 2020 року, ІДГУ, м. Ізмаїл).

Завідувач кафедри

__________________________ Байрамова О.В.
(підпис)

