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 Як зберегти систему та якість освіти в умовах війни? 

  Як, незважаючи на війну, підготувати і розпочати новий навчальний рік? 

  Поради та пропозиції для викладачів щодо організації освітнього процесу в 

умовах війни. 

 

Мета проведення форуму – об’єктивне, інформаційне відображення стану й 

динаміки якості надання освітніх послуг, ефективності управління, якості 

підготовки здобувачів вищої освіти в умовах війни. 

 

Основні тематичні напрями роботи Форуму 

– виклики і реалії організації освітнього процесу в умовах війни; 

– дистанційна освіта: пошук ефективних шляхів навчання; 

– психолого-педагогічні аспекти викладання: досвід і здобутки; 

– теорія і практика науково-педагогічних підходів в освіті. 

 

Про ці та інші проблемні питання поговоримо під час проведення заходу   

20 – 24 червня 2022 року. 

 

Організаційний комітет 

 

Голова організаційного комітету – Савицький М. В. – ректор 

Заступник голови – Євсєєва Г. П. - проректор з навчально-виховної роботи 

Члени організаційного комітету: 

Нажа П. М. - завідувач Навчально-наукового центру освітньої діяльності 

Мамчич І. П. - завідувач кафедри підготовки іноземних громадян 

Махінько М. М.- директор ННІІОТ 

Фісуненко П. А. - декан економічного факультету 

Харлан О. В.– в.о. декана архітектурного факультету 

Нікіфорова Т. Д. - декан будівельного факультету 

Петренко А. О. - декан факультету цивільної інженерії та екології 

Тютєрєв І. А. - декан факультету інформаційних технологій та механічної інженерії. 
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ДЕНЬ ПЕРШИЙ: 20 ЧЕРВНЯ 2022 р.  

 

11
00

- 12
30

 «Незламність української нації: історія та сьогодення». Гуманітарно-

виховна складова освітнього процесу (форма проведення змішана). 

 

13
00

-14
30

 Науково-педагогічна майстерня на тему: «Теорія та практика науково-

педагогічних підходів у вищій школі: вивчаймо європейський досвід». 

Проводить Галина ЛИСЕНКО, доцент кафедри українознавства, документознавства 

та інформаційної діяльності (форма проведення змішана). 

 

14
30

- 15
00 

Вручення сертифікатів модераторам циклу науково-популярних лекцій 

«Незламність української нації: історія і сьогодення»  

(форма проведення: очна в залі засідань Вченої ради академії (ауд. 202)) 

 

 

ДЕНЬ ДРУГИЙ: 23 ЧЕРВНЯ 2022 р.  

 

10
00

-12
30

 Пленарне засідання Форуму 

(змішана форма проведення: очна в залі засідань Вченої ради академії (ауд. 202), 

онлайн формат з використанням дистанційних технологій на платформі Teams 

MS Office365 (посилання http://surl.li/cflxa )). 

 
Спікери Посада Тема доповіді 

1 2 3 

Савицький Микола 

Васильович 

ректор Придніпровської 

державної академії будівництва 

та архітектури 

Вітальне слово 

Кравченко Микола 

Володимирович 

Заступник начальника 

управління департаменту освіти 

і науки Дніпропетровської 

облдержадміністрації 

Робота закладів освіти 

Дніпропетровської області в умовах 

воєнного стану та післявоєнна 

відбудова 

Смірнов Сергій 

Миколайович 

ректор Луганського державного 

медичного університету 

Досвід евакуації університету в 

умовах війни та організація 

навчального процесу 

Ватагіна Вероніка 

Василівна 

директор Дніпровського 

державного коледжу 

будівельно-монтажних 

технологій та архітектури 

Робота закладу фахової передвищої 

освіти в умовах воєнного стану 

Мельник Леонід 

Григорович, 

Кубатко Олександр 

Васильович, 

Маценко Олександр 

Михайлович 

професор Сумського 

державного університету, 

професор Сумського 

державного університету, 

доцент Сумського державного 

університету 

Industries 3.0, 4.0, 5.0 і формування 

безпеки соціально-економічних 

систем в умовах війни 

Корчевська Лілія 

Олександрівна 

професор Херсонського 

національного технічного 

університету 

 

Досвід освітньої діяльності в умовах 

окупації 

http://surl.li/cflxa


1 2 3 

Євсєєва Галина 

Петрівна, 

Нажа Павло 

Миколайович 

 

проректор з навчально-виховної 

роботи ПДАБА, 

завідувач навчально-науковим 

центром освітньої діяльності 

ПДАБА 

Цифровізація та інформаційні 

технології запорука успішного 

дистанційного навчання у 

Придніпровській державній академії 

будівництва та архітектури 

Третьяков Олег 

Вальтерович, 

Дашковська Олена  

Володимирівна 

професор кафедри БЖД 

ПДАБА, 

Державна наукова установа 

«Інститут модернізації змісту 

освіти» 

Наслідки важких помилок 

міністерства освіти і науки України, 

що мали прояв під час війни 

Грузін Налалія 

Вячеславівна 

заступник голови Ради молодих 

вчених ПДАБА 

Робота Ради молодих вчених 

ПДАБА в умовах воєнного стану 

Єгоров Євген 

Аркадійович 
голова Ради професорів ПДАБА 

Пропозиції щодо функціонування 

вищої будівельної освіти в умовах 

воєнного стану 

 

13
00

-14
30

 Психологічний тренінг «Методи самодопомоги під час війни». 

Проводить Лілія КОРЧЕВСЬКА практикуючий психолог, гештальт-терапевт 

(онлайн формат з використанням дистанційних технологій на платформі Teams 

MS Office365 (посилання http://surl.li/cflxa )). 

 

 

ДЕНЬ ТРЕТІЙ: 24 ЧЕРВНЯ 2022 р.  

 

11
00

-13
00 

Секційне засідання Форуму. Виступи учасників Форуму - викладачів 

ПДАБА. 

(онлайн формат з використанням дистанційних технологій на платформі Teams 

MS Office365 (посилання http://surl.li/cflxa )). 

 

13
00

-14
30

 Підведення підсумків Форуму  

(онлайн формат з використанням дистанційних технологій на платформі Teams 

MS Office365). 
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