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Відкриття конференції та вітальне слово  

ректора Ізмаїльського державного гуманітарного університету, 

доктора педагогічних наук, професора  

Кічука Ярослава Валерійовича 

 

Вітальне слово 

головного наукового співробітника  

лабораторії науково-методичного супроводу підготовки фахівців у 

коледжах і технікумах Інституту професійно-технічної освіти 

Національної академії педагогічних наук України, 

доктора педагогічних наук, професора  

Лузана Петра Григоровича 

 

Вітальне слово 

директора Придунайської філії МАУП,  

доктора педагогічних наук, професора 

Гуменникової Тамари Рудольфівни 

 

Вітальне слово 

директора Дунайського інституту  

Національного університету «Одеська морська академія» 

доктора технічних наук  

Чимшира Валентина Івановича 

 

Вітальне слово 

заступника начальника Відокремленого підрозділу  

«Учбовий центр» ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство»  

доктора педагогічних наук, доцента 

Герганова Леоніда Дмитровича  

 



ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

 

20 вересня 2018 року 

 

(конференц-зал ІДГУ, І-й поверх головного корпусу університету) 
 

Кічук Ярослав Валерійович – доктор педагогічних наук, професор, ректор 
Ізмаїльського державного гуманітарного університету 

Інноваційність як домінантна характеристика конкурентоздатного 
випускника сучасного закладу вищої освіти  
 

Лузан Петро Григорович – доктор педагогічних наук, професор, головний 
науковий співробітник лабораторії науково-методичного супроводу підготовки 

фахівців у коледжах і технікумах Інституту професійно-технічної освіти 
Національної академії педагогічних наук України 

Статистичні методи обробки інформації в сучасних науково-педагогічних 
дослідженнях 

 
Циганенко Лілія Федорівна – доктор історичних наук, професор, 

проректор з науки Ізмаїльського державного гуманітарного університету 
Деякі питання діагностики інноваційної науково-педагогічної діяльності 

викладача закладу вищої освіти   
 

Чимшир Валентин Іванович – доктор технічних наук, директор 

Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська академія» 
Сучасні інновації як платформа формування конкурентоспроможних 

фахівців морського профілю 
 

Герганов Леонід Дмитрович – доктор педагогічних наук, доцент, 
заступник начальника Відокремленого підрозділу «Учбовий центр» ПрАТ 

«Українське Дунайське пароплавство»  
Інновації у професійній підготовці кваліфікованих робітників морського 

профілю 
 

Гуменникова Тамара Рудольфівна - директор Придунайської філії 
МАУП, доктор педагогічних наук, професор 

Професійні засади освітнього лідерства викладача закладу вищої освіти 
 
 Довга Тетяна Яківна – професор кафедри педагогіки дошкільної та 

початкової освіти Центральноукраїнського педагогічного університету 
Імідж-технології в процесі інноваційної педагогічної діяльності вчителя 

початкової освіти. 

 

 



В ОБГОВОРЕННІ ПРИЙНЯЛИ УЧАСТЬ 

 
Абросімов Євгеній Олександрович – викладач кафедри математики, 

інформатики та інформаційної діяльності ІДГУ.  

Формування креативного мислення при вивченні мов програмування. 

 
Андрощук Ігор Петрович – кандидат педагогічних наук, доцент, 

завідувач кафедри технологічної та професійної освіти і декоративного 

мистецтва Хмельницького національного університету 
Методичні засади використання інноваційних технологій у підготовці 
майбутніх учителів трудового навчання та технологій до позаурочної 

художньо-технічної діяльності учнів. 
 

Андрощук Ірина Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри технологічної та професійної освіти і декоративного мистецтва 

Хмельницького національного університету 
Інноваційні технології у підготовці вчителів до педагогічної взаємодії у 

професійній діяльності. 
 

Балаж Світлана Олексіївна – викладач Державного професійно 
технічного навчального закладу Ізмаїльське вище професійне училище 

Інноваційні технології в професійній підготовці фахівців громадського 
харчування 
 

Бахмат Наталія Валеріївна – доктор педагогічних наук, професор кафедри 
теорії та методик початкової освіти Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка                                                                                                  
Сучасні тенденції підготовки педагогічних кадрів до інноваційної діяльності 

  
 Берестецька Олена Петрівна – викладач кафедри математики, 

інформатики та інформаційної діяльності. 
Мобільність як фахова риса майбутніх документознавців 

 
Букатова Оксана Михайлівна – кандидат педагогічних наук, доцент 

Формування ергономічної культури майбутніх викладачів технологій у 
процесі магістерської підготовки 

 
Горбань Анатолій Вікторович – перший проректор ДУІТ 

Кандидат історичних наук, доцент кафедри гуманітарних дисциплін дійсний 

член асоціації слов'янських професорів. Державний університет інфраструктури 
та технологій, 

Основи управління інноваційною діяльністю в вищому навчальному 
закладі 

 



Грендач Тетяна Іванівна – викладач кафедри математики, інформатики та 
інформаційної діяльності ІДГУ.  

Особливості використання комп’ютерної графіки при моделюванні 
технічних об'єктів на уроках технологій 
 

Делі Іван Іванович – старший викладач кафедри загальнонаукових 
дисциплін Дунайського інституту Національного університету «Одеська 

морська академія» 
Моделі та методи автоматизації управління процесами відновлення 

суднових технічних засобів на основі інноваційних технологій 
 

Дмитрієва Марина Вікторівна – викладач кафедри математики, 
інформатики та інформаційної діяльності ІДГУ.  

Візуалізація теоретичного матеріалу засобами ІКТ у підготовці майбутніх 
вчителів. 

 
Дунаєнко Софія Дмитрівна – викладач Державного професійно-

технічного навчального закладу  Ізмаїльське вище професійне училище 
Застосування інноваційних технологій як запорука підвищення 
ефективності та якості навчання у професійній школі 

 
Дущенко Ольга Сергіївна – викладач кафедри математики, інформатики 

та інформаційної діяльності ІДГУ. 
Інноваційні методи навчання інформатики та їх застосування в 

загальноосвітньому процесі. 
 

Драгієва Людмила Василівна – старший викладач кафедри технологічної 
і професійної освіти та загальнотехнічних дисциплін ІДГУ.                                      

Використання інноваційних технологій у процесі підготовки фахівців 
технологічної та професійної освіти 

 
Дроздов Віктор Володимирович – кандидат історичних наук, доцент, 

начальник навчально-методичного відділу Ізмаїльського державного 
гуманітарного університету 

Пріоритетні напрямки впровадження інновацій у педагогічну діяльність 
випускових кафедр ІДГУ 

 
Євтушевська Оксана Анатоліївна – помічник ректора, академічний 

радник. Державний університет інфраструктури та технологій, 
«Формування системи комплексного контролю з урахуванням сучасних 

інноваційних підходів на підприємствах водного транспорту України»  
Желясков Василь Якович – кандидат педагогічних наук, доцент, 

завідувач кафедри гуманітарних дисциплінДунайського інституту 

Національного університету «Одеська морська академія» 



Інноваційні підходи щодо активізацій процесу навчання іноземних мов у 
вищих навчальних закладах 

 
Житомирська Тетяна Михайлівна – кандидат педагогічних наук, ст. 

викладач кафедри загальної педагогіки, дошкільної, початкової та спеціальної 
освіти ІДГУ. 
Інновації в умовах сучасної дошкільної освіти. 

 
Іванова Валентина Василівна – заступник директора з навчально-

виробничої роботи Державного професійно-технічного навчального закладу 
Ізмаїльське вище професійне училище. 

Впровадження інформаційно-комунікацйних технологій в професійній 
освіті. 

 
 

Івлієва Ольга Михайлівна – завідувач кафедри математики, інформатики 
та інформаційної діяльності , кандидат педагогічних наук, доцент. 

Методи обробки статистичного матеріалу у підготовці фахівців з освітніх 
вимірювань. 
 

Ільченко Інна Сергіївна, в.о.директора Державного навчального закладу 
«Ізмаїльський центр професійно-технічної освіти». 

Модернізація закладів професійно-технічної освіти півдня Одеської 
області: проблеми і перспективи 

 
Кожухар Жанна Вікторівна – старший викладач кафедри математики, 

інформатики та інформаційної діяльності ІДГУ. 
Використання компетентностних завдань процесів фахової підготовки 

студентів документознавців. 
 

Кольцун Наталія Михайлівна – кандидат педагогічних наук, доцент, 
проректор з навчально-виховної роботи Ізмаїльського державного гуманітарного 

університету 
Особливості впровадження інновацій в педагогічну діяльність ІДГУ 
 

Кононенко Андрій Геннадійович – кандидат педагогічних наук, науковий 
співробітник лабораторії електронних навчальних ресурсів Інституту професійно-

технічної освіти Національної академії педагогічних наук України 
SМART-комплекси в освітній інноваційній діяльності 

 
 

Костусева Наталія Петрівна – директор Державного професійно-
технічного навчального закладу Ізмаїльське вище професійне училище. 

Інноваційні технології навчання при підготовці кваліфікованих робітників 
в системі професійно технічної освіти. 



 
Куліненко Лілія Борисівна. – доктор філософських наук, професор 

Технології інноваційного освітнього середовища 
 

Лапшина Марина Іванівна – викладач кафедри математики, інформатики 

та інформаційної діяльності ІДГУ.  
Використання інноваційних технологій в процесі підвищення кваліфікації 

вчителів математики. 
 

Леонтьєва Ірина Олексіївна – викладач Державного професійно-
технічного навчального закладу  Ізмаїльське вище професійне училище 

Інноваційні технології та методи навчання у професійній освіті 
 

Лихогляд Костянтин Андрійович – доцент кафедри суднових 
енергетичних установок і систем Дунайського інституту Національного 

університету «Одеська морська академія» Реалізація інноваційних технологій 
в умовах підвищення кваліфікації 

 
Метіль Тетяна Костянтинівна – викладач кафедри управління 

підприємницькою та туристичною діяльністю  

Сучасні інноваційні форми та методи самоменеджменту та управління 
особистою кар’єрою  

 
Мізюк Вікторія Анатоліївна – декан факультету управління 

адміністрування та інформаційної діяльності кандидат педагогічних наук, 
доцент.  

Готовність до інноваційної діяльності як важлива професійна якість 
педагога 

 
Мусоріна Марина Олександрівна – провідний фахівець курсів 

підвищення кваліфікації Дунайського інституту Національногоуніверситету 
«Одеська морська академія» 
Умови впровадження інноваційних технологій при викладанні технічних 

дисциплін 
 

Негруця Андрій Климентійович – заступник директора з навчально-
виробничої роботи Державного навчального закладу «Ізмаїльський центр 

професійно-технічної освіти». 
Інноваційні підходи до формування професійних компетентностей 

майбутніх кваліфікованих робітників в умовах ПТНЗ 
 

Пантюк Тетяна Ігорівна – доктор педагогічних наук, професор кафедри 
загальної педагогіки та дошкільної освіти Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені Івана Франка 
Становлення сучасного педагога: від традицій до інновацій 



 

Пінтійська Олена Василівна – викладач кафедри математики, 
інформатики та інформаційної діяльності ІДГУ.  
Програмування – крок до впровадження  STEM-освіти. 

 
Радкевич Олександр Петрович – кандидат юридичних наук, старший 

науковий співробітник лабораторії зарубіжних систем професійної освіти і 
навчання Інституту професійно-технічної освіти Національної академії 

педагогічних наук України 
Інформаційна безпека і захист інформації в Internet  
 

Скляренко Інна Юріївна – кандидат педагогічних наук, доктор 

філософії, дійсний член асоціації слов'янських професорів, член-кореспондент 
міжнародної академії інформатики, Державний університет інфраструктури та 
технологій 

Інноваційна діяльність при викладанні дисциплін психолого-педагогічного 
циклу в закладах морської галузі» 

  
 

Скок Павло Олександрович – проректор з наукової роботи, кандидат 
наук з державного управління, доцент, дійсний член асоціації слов’янських 

професорів. Державний університет інфраструктури та технологій 
«Державні та регіональні пріоритети управління інноваційною та науково-

технічною діяльністю» 
 

Смирнова Ірина Михайлівна – кандидат педагогічних наук, доцент. 
Інноваційна діяльність вчителя в умовах професійного навчання 

 
Сорока Лариса Миколаївна – завідувач кафедри управління 

підприємницькою та туристичною діяльністю, кандидат економічних наук, 

доцент. 
Перспективи впровадження інноваційних підходів до викладання 

економічних дисциплін. 
 

Тарасенко Тетяна Владиславівна – кандидат технічних наук, доцент, 
завідувач кафедри інженерних дисциплін Дунайського інституту 

Національного університету «Одеська морська академія» 
Використання інноваційних методик візуалізації навчально-методичного 

комплексу у підготовці бакалаврів судноводіння 
 

Федій Ольга Андріївна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач 

кафедри початкової освіти, природничих і математичних дисциплін та методик 
їх викладання Полтавського національного педагогічного університету імені 
В.Г. Короленка 



Мистецькі технології естетотерапії у змісті підготовки майбутніх педагогів 
 

Федорова Оксана Михайлівна – завідувач кафедри технологічної і 
професійної освіти та загальнотехнічних дисциплін  ІДГУ 
Інноваційні підходи до професійної підготовки студентів – магістрантів зі 

спеціальності «Трудове навчання та технології 
 

Щетініна Світлана Володимирівна – завідувач бібліотеки ІДГУ. 
Використання інтернет технологій в інформаційній діяльності бібліотек 

 
 

Щоголєва Тетяна Миколаівна – викладач кафедри математики, 
інформатики та інформаційної діяльності ІДГУ.  

Інтерактивні методи та форми начання математики  студентів майбутніх 
вчителів 

 
 

Яренчук Людмила Георгіївна – кандидат педагогічних наук 

Використання інтерактивних технологій у викладанні технічних 

дисциплін 
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