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Є.С.Гончар // Збірник матеріалів студентської науково-практичної конференції
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Матераіли ІІ Всеукраїнської інтернет-конференції студентів, аспірантів та
молодих вчених «Технічні науки в україні: сучасні тенденції розвитку» (19–20
листопада, ДФМРТ Державного університету інфраструтури та технологій). –
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(науковий керівник викл. Рященко О.І.)
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1 - ІІІ Всеукраїнських студентських наукових читаннях з нагоди 206-ї річниці від дня
народження Т.Шевченка (березень 2020 р., м.Ізмаїл, ІДГУ)
(усна доповідь студентки Караул А., науковий керівник к.ф.н. Томчук О.Ф.)
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сьогодення» (16-17 грудня 2020 р., м. Ізмаїл)
(усна доповідь студентки Думбрави Д., науковий керівник Прокофʼєва Л. О.)
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4 - Панорамний семінар «Булінг, мобінг та хейзінг як соціально-психологічні явища
сьогодення» (16-17 грудня 2020 р., м. Ізмаїл)
(усна доповідь студентки Радової Б., науковий керівник д.п.н., проф.
Гуменникова Т.Р.)
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сьогодення» (16-17 грудня 2020 р., м. Ізмаїл)

(усна доповідь студентки Ташакової Є., науковий керівник д.п.н., проф.
Гуменникова Т.Р.)

3. Набуття додаткових компетенцій
1 – (студентка заочного відділення Г.Медвєдєва) завершено онлайн-курс «Психологія
стресу та способи боротьби з ним». Курс наданий викладачем Київського
університету ім. Б.Грінченка Наталією Стефаненко через платформу масових
відкритих онлайн-курсів Prometheus.
Сертифікат від 04.01.2020 р.
2 – (студентка денного відділення М. Музика) взято участь у ІІІ Придунайському
фестивалі психолого-педагогічних інновацій «Арт-терапія в портфелі» (ІДГУ).
Сертифікат від 17.02.2020 р.
3 – (студентка денного відділення К. Карамалак) взято участь у ІІІ Придунайському
фестивалі психолого-педагогічних інновацій «Арт-терапія в портфелі» (ІДГУ).
Сертифікат від 17.02.2020 р.
4 – (студентка денного відділення А. Карамалак) взято участь у ІІІ Придунайському
фестивалі психолого-педагогічних інновацій «Арт-терапія в портфелі» (ІДГУ).
Сертифікат від 17.02.2020 р.
5 – (студентка денного відділення В. Іванченко) взято участь у ІІІ Придунайському
фестивалі психолого-педагогічних інновацій «Арт-терапія в портфелі» (ІДГУ).
Сертифікат від 17.02.2020 р.
6 – (студентка денного відділення Д. Панченко) взято участь у ІІІ Придунайському
фестивалі психолого-педагогічних інновацій «Арт-терапія в портфелі» (ІДГУ).
Сертифікат від 17.02.2020 р.
7 – (студентка заочного відділення Н.Палик) завершено онлайн-курс «Психологія
стресу та способи боротьби з ним». Курс наданий викладачем Київського
університету ім. Б.Грінченка Наталією Стефаненко через платформу масових
відкритих онлайн-курсів Prometheus.
Сертифікат від 25.02.2020 р.
8 – (студентка денного відділення Т.Усова) завершено онлайн-курс «Вступ до
критичного мислення». (Перша дистанційна платформа громадянської освіти від
Відкритого Університету Майдану (ВУМ))
Сертифікат від 27.02.2020 р.
9 – (студентка денного відділення Д. Думбрава) взято участь у круглому столі
«Психічне здоров’я молоді у сучасному світі» (ІДГУ).
Сертифікат від 14.10.2020 р.
10 – (студентка денного відділення В. Коцофан) взято участь у круглому столі
«Психічне здоров’я молоді у сучасному світі» (ІДГУ).
Сертифікат від 14.10.2020 р.
11 – (студентка денного відділення О. Кулішова) взято участь у круглому столі
«Психічне здоров’я молоді у сучасному світі» (ІДГУ).
Сертифікат від 14.10.2020 р.
12 – (студентка денного відділення Е. Ташакова) взято участь у круглому столі
«Психічне здоров’я молоді у сучасному світі» (ІДГУ).
Сертифікат від 14.10.2020 р.
13 – (студентка денного відділення В. Пухкан) взято участь у круглому столі
«Психічне здоров’я молоді у сучасному світі» (ІДГУ).
Сертифікат від 14.10.2020 р.
14 – (студентка денного відділення Б. Радова) взято участь у круглому столі
«Психічне здоров’я молоді у сучасному світі» (ІДГУ).
Сертифікат від 14.10.2020 р.

15 – (студентка денного відділення Д. Думбрава) взято участь у круглому столі
«Профілактика ВІЛ/СНІД в молодіжному середовищі» (ІДГУ).
Сертифікат від 01.12.2020 р.
16 – (студентка денного відділення В. Пухкан) взято участь у круглому столі
«Профілактика ВІЛ/СНІД в молодіжному середовищі» (ІДГУ).
Сертифікат від 01.12.2020 р.
17 – (студентка денного відділення В. Коцофан) взято участь у круглому столі
«Профілактика ВІЛ/СНІД в молодіжному середовищі» (ІДГУ).
Сертифікат від 01.12.2020 р.

Завідувач кафедри

__________________________ Байрамова О.В.
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- МІСЬКІ
1а половина - 4
1 - «Від козаків до кіборгів» до Дня пам’яті героїв Крут (29.01.2019 р., ІДГУ)
2 - Міжнародний воркшоп «Open innovation to raise entrepreneurship skills and Public
private partnership in Danube Region» (01.03.2019 р., м. Ізмаїл, Danube Transnational
Programme DA-SPACE, University of Galati, ІДГУ)
3 - Регіональна науково-практична конференція «Проблеми боулінгу в сучасному
освітньому середовищі» (21 березня 2019 р., ІДГУ)
4 - Науково-практична конференція «Проектне навчання школярів на основі розробки
етнографічних паперово-комп’ютерних ігор» (9 березня 2019 р., Центр розвитку
Бесарабії, ІДГУ)
2а половина 5 - Міжнародна науково-практична конференція «Крос-культурний код Придунав’я:
історико-лінгвістичні студії» (20.10.2019 р., ІДГУ)
6 – тематична дискусія («круглий стіл») «Міжнаціональна толерантність – основний
принцип розвитку громадянського суспільства» як частина семінару в рамках
міжнародного проекту «Ми велика родина» (26.10.2019 р., організатор –
Благодійна організація «Благодійний фонд Наталії Привалової» за підтримки
Генерального консульства Румунії в Одесі, ІДГУ, Інформаційного центру
Румунії)
7 - науково-практичний семінар «Освітні й цифрові інновації для сучасної української
школи» (31.10.2019, ІДГУ)
8 - науково-практичний семінар «Використання сучасних інформаційних засобів
навчання для підвищення ефективності освітнього процесу» (28.03.2019, ІДГУ)
9 - V Дунайські наукові читання «Інформаційне суспільство ХХІ століття: взаємодія
науки, освіти та бізнесу» : матеріали міжнародної науково-практичної
конференції (27 вересня, 2019 року, Ізмаїл, ІДГУ).

- Всеукраїнські
2а половина 1 - І Всеукраїнська науково-практична конференція «Психологічні ресурси
особистості: соціально-психологічний зміст» (28.11.19., ІДГУ)
2 - Перший Всеукраїнський відкритий науково-практичний форум «Інноваційні
трансформації в сучасній освіті: виклики, реалії, стратегії» (10-13 жовтня 2019 р.,
Одеса)
- Міжнародні
1а половина - 5
1 - ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Innovative Approaches For the
Development of Competencies of Specialists Under Conditions of Professional
Development» (м.Ізмаїл, 12-13 квітня 2019 р., ДІ НУ «ОМА»).
2 - Міжнародний воркшоп «Open innovation to raise entrepreneurship skills and Public
private partnership in Danube Region» (01.03.2019 р., м. Ізмаїл, Danube Transnational
Programme DA-SPACE, University of Galati, ІДГУ)
3 - Міжнародна онлайн-конференція Олени Татариної «Інноваційні напрямки та
методи арт-терапії» (травень 2019 р.)
4 - Міжнародна науково-практична конференцію «Unified Educational Space: UkraineEU» (травень 2019 р., Хорватія)

5 - Міжнародна наук.-практ. конф. «Актуальні проблеми модернізації недержавного
сектору освіти в Україні у контексті світових тенденцій і національної практики»
(11 квітня 2019 р., МАУП, м. Київ), присвячена 30-річчю МАУП
2а половина 6 - Міжнародна науково-практична конференція «Крос-культурний код Придунав’я:
історико-лінгвістичні студії» (20.10.2019 р., ІДГУ)
7 – тематична дискусія («круглий стіл») «Міжнаціональна толерантність – основний
принцип розвитку громадянського суспільства» як частина семінару в рамках
міжнародного проекту «Ми велика родина» (26.10.2019 р., організатор –
Благодійна організація «Благодійний фонд Наталії Привалової» за підтримки
Генерального консульства Румунії в Одесі, ІДГУ, Інформаційного центру
Румунії)
8 - міжнародній конференції «IEEE 2nd Ukraine Conference on Electrical and Computer
Engineering (UKRCON)», UKRCON 2019 – Proceedings (Львів)
9 - VII Міжнародна науково-практична конференція «Інформатика, культура, техніка».
(23-25.09.2019, Одеса).
10 - ХV Міжнародна науково-практична конференція «SCHOLA 2019 - інженерна
педагогіка об'єднує» (Університет DTI, м. Дубниця-над-Вагом, Словаччина на
базі Української інженерно-педагогічної академії м.Харків. з 03 по 05 грудня 2019
року).
11 - X Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні підходи до
високоефективного
використання
засобів
транспорту
(12.12.2019 р.,
ДІ НУ«ОМА»).
12 - Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Тенденції та перспективи
розвитку науки і освіти в умовах глобалізації» (31 жовтня 2019 р., ПереяславХмельницький).
13 - Міжнародна науково-практична конференція «Водний транспорт: сучасний стан
та перспективи розвитку» (16-17 травня 2019 р., м. Київ, Київський інститут
водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного Державного
університету інфраструктури та технологій)
14 - V Дунайські наукові читання «Інформаційне суспільство ХХІ століття: взаємодія
науки, освіти та бізнесу» : матеріали міжнародної науково-практичної
конференції (27 вересня, 2019 року, Ізмаїл, ІДГУ).

- Іноземні
- The 7th International Conference the Danube – Axis of European Identity (Romania,
Galati, June 29, 2017)

