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 Основні навчальні дисципліни: 

Історія суднобудування та освоєння Світового океану, Океанотехніка, Пасажирські 
перевезення і водний туризм, Безпека життєдіяльності та основи охорони праці, Основи 
екології та екологічна етика. 

Сфера наукових інтересів: конструктивно-технологічні рішення побудови 
житлових плавучих споруд; методичні аспекти викладання освітніх компонентів у 
закладах вищої освіти; історія розвитку системи закладів вищої освіти та академічні штати 
України. 
 Коновалова Ганна Василівна. У 2000 році закінчила з відзнакою Херсонський 
державний педагогічний університет за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої 
освіти. Історія», магістр історії. У 2008 році захистила кандидатську дисертацію, у 2009 
році одержала ступень кандидата історичних наук (відповідна спеціальність за дипломом: 
07.00.01 – «Історія України»), а у 2014 році – вчене звання доцента кафедри суспільних 
наук. У 2018 році закінчила Національний університет кораблебудування імені адмірала 
Макарова і отримала диплом магістра з відзнакою за спеціальністю 135 
«Суднобудування» освітня програма «Кораблі та океанотехніка». 

У 2020 році зарахована до аспірантури НУК за спеціальністю 135 
«Суднобудування» освітньо-наукова програма «Суднобудування». Тема дисертаційного 
дослідження «Удосконалення конструктивно-технологічних рішень побудови житлових 
плавучих споруд» (науковий керівник – завідувач кафедри суднобудування та ремонту 
суден Херсонського навчально-наукового інституту НУК, д.т.н., професор 
Щедролосєв О.В.). Працює доцентом за внутрішнім сумісництвом на кафедрі 
суднобудування та ремонту суден ХННІ НУК.  

Згідно з поданням Херсонського державного університету в 2013-2016 рр. та 2020-
2021 рр. була затверджена Департаментом вищої освіти Міністерства освіти і науки 
України Головою Атестаційної екзаменаційної комісії освітнього рівня «бакалавр». 

З вересня 2009 р. по травень 2018 р. виконувала обов’язки голови Ради наукової 
молоді Херсонської філії (ХННІ) НУК. 

У 2016-2017, 2019-2020, 2020-2021 навчальних роках здійснювала керівництво 
науковими роботами на Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з напряму 
(галузі) «Суднобудування та водний транспорт». 

З 2007 по 2019 рр. була членом журі ІІ етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів 
науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук. 

Щорічно бере участь у міжнародних та всеукраїнських конференціях «Інновації в 
суднобудуванні та океанотехніці», «Сучасні технології проектування, побудови, 
експлуатації і ремонту суден, морських технічних засобів і інженерних споруд», «Сучасні 
інформаційні та інноваційні технології на транспорті».  

Є автором та співавтором понад 50 наукових та навчально-методичних публікацій, 
у тому числі одного навчального посібника (з грифом вченої ради НУК). 
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