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Так стверджували своєю ак-
тивною різноплановою робо-
тою учасники ІІ Форуму ака-
демічної спільноти «Освіта в 
умовах війни: реалії, виклики 
та шляхи подолання», що про-
ходив на базі ПДАБА 20, 23, 

24 червня. Його робота проводилася у подвійному фор-
маті: оффлайн в залі Вченої ради та онлайн з викорис-
танням дистанційних технологій на платформі Teams MS 
Office365. Форум відкрили вітальними словами ректор 
академії Микола Савицький, проректорка з навчаль-
но-виховної роботи Галина Євсєєва та проректор з нау-
кової роботи Владислав Данішевський.

Так, як і мужні дніпровські пожежники, що саме в 
цей час боролися та загасили велику пожежу на одній 
із інфраструктур області, так і викладачі, науковці, чис-
ленні співробітники нашого вишу та запрошені гості 
єдиним науково-практичним фронтом захищали, від-
стоювали інтереси освітянської справи в Україні. До на-

шого Форуму 
приєднався до-
сить великий 
загін представ-
ників освітніх 
закладів Укра-
їни, а саме: 

Львівський державний університет внутрішніх справ, 
Луганський державний медичний університет, Сум-
ський державний університет, Херсонський національ-
ний технічний університет, Дніпровський державний 
аграрно-економічний університет, Дніпропетровський 
державний університет внутрішніх справ, Державна на-
укова установа «Інститут модернізації змісту освіти», 
Придніпровський державний металургійний коледж, 
Дніпровський фаховий педагогічний коледж, Україн-
ський державний університет науки і технологій.

Актуальність і особливо злободенність – ці характерні 
особливості Форуму поєдналися ще з однією. Це сполу-
ка теорії та практики в роботі викладача. Протягом 
всіх засідань істотне місце посідало саме це об’єднання.  

Так, в перший день 
головною темою 
була «Гуманітар-
но-виховна складова 
освітнього процесу». 
У змістовних висту-
пах спікерів чітко 
виявлялися дві концепції: теоретична виховна у допо-
відях Лесі Баранник, в.о. зав. кафедри УДІД – «Цикл 
науково-популярних лекцій як вагомий чинник інфор-
маційної безпеки країни в умовах війни»; Анатолія По-
повського, професора Дніпропетровського державного 
університету внутрішніх справ – «Світоглядні реалії в 
освітньому процесі в умовах війни»; Мар’яни Гдакович 
та Вікторії Черевко, доцентки Львівського державного 
університету внутрішніх справ та курсантки – «Мова як 
засіб формування національної свідомості»; практич-
на виховна яскраво виявилася у доповідях: Валентини  
Бабенко, заступниці декана з виховної роботи еконо-
мічного факультету – «Досвід виховної роботи на еко-
номічному факультеті в умовах війни»; Дар’ї Нечипу-
ренко, заступниці декана з виховної роботи будівельного 
факультету – «Виховання молоді в умовах війни: досвід 
будівельного факуль-
тету ПДАБА».

Виховну тематику 
ПДАБА продовжи-
ли Олена Рабіч, за-
ступниця директора 
з навчально-виховної 
роботи ННІІОТ – «Виховна робота кафедр ННІІОТ в 
умовах воєнного стану»; Віктор Білополий, завідувач 
кафедри філософії – «Підведення підсумків роботи кура-
торів академічних груп»; Валерія Коновалова, студент-
ка, заступниця голови студентської ради ПДАБА – «Сту-
дентський погляд на проблеми освітнього процесу під 
час війни».

З цією тематикою ж до них приєдналася і наша гостя: 
Олена Назаренко, доцентка Дніпровського державно-
го аграрно-економічного університету, яка розповіла 
про «Виховну роботу на кафедрі філології ДДАЕУ».
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Другий день ро-
боти Форуму роз-
почався виступом 
ректора ПДАБА, 
професора Миколи 
Савицького, який 
гостро та відвер-

то говорив про конче потрібний сьогодні зв’язок осві-
ти і науки. А саме він підкреслив: «Хочу зосередити 
вашу увагу на найважливіших проблемах освітянської 
теми. Збройна агресія РФ загострила проблеми, з яки-
ми ми зіштовхнулися задовго до неї. Всі ми пам’ятає-
мо, коли вважалося що на нас ніхто не нападе, тому 
великі збройні сили нам не потрібні, достатньо мати  
5 – 6 тис. військових у складі мобільних формувань. 
Знищення та деградація оборонного сектору тривала 
десятиріччями і призвели до втрати обороноздатності, 
за яку так дорого ми сьогодні платимо. На щастя тепер 
ми бачимо всенародну підтримку нашого міста, жод-
них сумнівів щодо необхідності мати потужну армію в 
Україні наразі немає. Чи не нагадує нам це, як колись 
ставились до української армії, сьогодні ставляться до 
освіти і науки? Постійно чуємо про сотні непотрібних 
університетів, корупцію, плагіат. Відгуки, які лунають у 
більшій частині суспільства і політиків часто негативні. 
Вони пропонують скорочення, приватизацію, зменшен-
ня державного фінансування. В українському політикумі 
немає зацікавленості в підтримці наукового і освітнього 

секторів. Немає навіть серйозного розуміння необхідно-
сті існування цієї галузі. Чи не прийде час, коли наука і 
освіта стануть так само потрібні нам для існування на-
шої держави і суспільства, як тепер і наша армія? Але 
межу критичної складності буде вже пройдено і нам до-
ведеться відновлювати її майже з нуля». 

Свою стурбованість Микола Васильович виказував на 
багатьох рівнях: як столичного, регіонального, так і міс-
цевого. І тому, бажаючи успішної роботи Форуму, він ще 
раз підкреслив актуальність його тематики.

Виступ ректора підтримали начальниця управлін-
ня науки, вищої та 
професійно-техніч-
ної освіти департа-
менту освіти і науки 
Дніпропетровської  
облдержадміністра-
ції Любов Кравченко та заступник начальниці управ-
ління Микола Кравченко. Любов Андріївна та Мико-
ла Володимирович розповіли, що в нашій області, якщо 
порахувати кількість осіб, які навчаються в закладах 
різного рівня, то їх нараховується близько 500 тис. осіб. 
Тому основним завданням закладів освіти в нинішніх 
умовах є здійснення освітнього процесу. Вже як два роки  
навчальні заклади області успішно освоїли дистанційну 
форму навчання. Сьогодні вона вже відпрацьована і ви-
ведена на достатньо високий рівень. Тому сьогоднішнє 
завдання, продовжили наші гості, полягає в підготовці 

У продовженні першого дня відбулась також  
Науково-педагогічна майстерня на тему: «Теорія 
та практика науково-педагогічних підходів у вищій 
школі: вивчаймо європейський досвід». Модератор –  
Галина Лисенко, доцентка кафедри УДІД. Учасника-
ми заходу стали викладачі всіх кафедр академії, мето-
дисти та співробітники навчально-методичного відділу,  
Навчально-наукового інституту інноваційних освітніх 
технологій, Навчально-наукового центру освітньої ді-
яльності тощо.

Тенденція об’єднання практики і теорії була про-
довжена і в педагогічній майстерні. Професорка Галина 
Євсєєва активізувала увагу учасників майстерні кілько-
ма вправами, що дозволило впевнитися учасникам у діє-
вості інтерактивних методів під час занять. 

Естафету Галини Петрівни підхопила Галина Лисен-
ко своїм повідомленням про найпопулярніші методи 
навчання у європейських вишах та охарактеризувала 
ефективні педагогічні технології, які застосовують єв-
ропейські викладачі. Окрім того надала інформацію про 
право європейських студентів на вибір навчальних дис-
циплін. Ці знання Галина Лисенко набула під час стажу-

вання в Універси-
теті прикладних 
наук (ISMA) (Рига,  
Латвія).

Наприкінці пер-
шого дня засідання 
відбулася урочиста 
подія. Ректор Микола Савицький вручив Сертифікати 
спікерам Форуму, активним учасникам та модерато-
рам циклу науково-популярних лекцій «Незламність 
української нації: історія і сьогодення»: Галині Євсєє-
вій, Анатолію Поповському, Галині Лисенко, Валенти-
ні Бабенко, Інні Мамчич, Ларисі Богуславській, Світ-
лані Волковій, Марині Складановській, Юлії Рощиній,  
Галині Савош.
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до наступного етапу освіт-
нього процесу, який поч-
неться з початком навчаль-
ного 2022 – 2023 року. І він 
планується проводитися в 
очній формі. Для цього була 
проведена велика підготов-
ча робота по обладнанню 
бомбосховищ і на сьогодні 
значна їх частина готова до експлуатації. Тому освітяни 
області сподіваються, що 1 вересня вони розпочнуть 
навчальний рік оффлайн. 

Окрім налагодження освітнього процесу на долю 
навчальних закладів випала також участь в розміщенні 
внутрішньо переміщених осіб (в гуртожитках, корпу-
сах, спортзалах), забезпечення їжею, одягом. На сьогод-
ні продовжується допомога людям. В цій роботі актив-
ну участь бере ПДАБА, в гуртожитках якої розміщено 
315 переселенців. 

Наша область стала прихистком для трьох закладів 
вищої освіти, які перемістилися з територій бойових дій. 
Також розглядається питання розміщення ще двох вишів.

Освітивши основні питання освітньої справи області, 
представники департаменту побажали успішної роботи 
Форуму.

Після закінчення 23 червня пленарного засідання 
(онлайн) друга частина дня пройшла під керівництвом 
проректорки з навчально-виховної роботи, професорки 
Галини Євсєєвої. Вона побудувала роботу за чітким 
планом, який включав різнопланові доповіді наших 
гостей з кількох вишів України і науковців ПДАБА, 

а саме: Сергія Смірнова, ректора 
Луганського державного медично-
го університету – «Досвід евакуа-
ції університету в умовах війни та 
організація навчального процесу»;  
Леоніда Мельника та Олександра 
Кубатка – професорів Сумського 
державного університету, Олексан-
дра Маценка, доцента – « Industries 

3.0, 4.0, 5.0 і формування безпеки соціально-економічних 
систем в умовах війни»; Лілії Корчевської, професорки 
Херсонського національного технічного університету – 
«Досвід освітньої діяльності в умовах окупації»; Євгена 
Єгорова, голови Ради професорів ПДАБА – «Пропозиції 
щодо функціонування вищої будівельної освіти в умо-
вах воєнного стану»; Наталії Грузін, заступниці голови 
Ради молодих вчених ПДАБА – «Робота Ради молодих 
вчених ПДАБА в умовах воєнного стану». 

В цілому до-
повіді другого 
дня склали па-
нораму, що відо-
бразила основні 
напрями завдан-
ня розробки го-
ловної теми Фо-
руму «Освіта в умовах війни: реалії, виклики та шляхи 
подолання». Закінчилася програма несподіваним і дуже 
цікавим психологічним тренінгом «Методи самодопомо-
ги під час війни», який провела практикуючий психолог, 
гештальт-терапевт Лілія Корчевська.

Ф О Т О Р Е П О Р Т А Ж   З   М І С Ц Я   П О Д І Ї

І, нарешті, третій день зі-
брання 24 червня складався та-
кож з двох частин: секційне засі-
дання з виступами викладачів  
ПДАБА: Ольги Капшук, Тетяни 
Нікіфорової, Дар’ї Нечепуренко, 
деканат будівельного факульте-
ту – «Організаційна та навчальна 
робота деканату в умовах війни»; Аліни Кирпале, кафе-
дра ПІГ – «Механізми публічного управління системою 
освіти в умовах воєнного стану»; Олени Пономарьової, 
кафедра КНІТтаПМ – «Проблеми викладання онлайн 
під час війни у контексті IT-освіти»; Сергія Шатова, 
кафедра БіДМ – «Випускова кваліфікаційна робота – 
підсумок навчання магістрів»; Наталії Ткач, кафедра 
ЕтаОНС – «Залучення актуальних проблем екологічної 
безпеки України в умовах воєнного стану до тематики 

профільних дисциплін спеціальнос-
ті 101 «Екологія»»; Олександра Ко-
нопляника, Анастасії Мислиць-
кої, кафедра ЗБК – «Особливості 
захисту магістерських кваліфіка-
ційних робіт в умовах військового 
стану»; Наталії Стадник, кафедра 
ПІГ – «Реалії дистанційного нав-

чання іноземних студентів у сучасних умовах»; Ана-
толія Зеленського, кафедра БТМтаОМ – «Логістика в 
освітньому процесі, проектуванні і будівництві в Украї-
ні»; Олександра Харлана, Тетяни Суворової, кафедра 
ДРАС – «Досвід проведення захистів дипломних проек-
тів екзаменаційними комісіями на архітектурному фа-
культеті ПДАБА в онлайн-режимі»; Вячеслава Чабана, 
Ігоря Давидова, Тетяни Ковтун-Горбачової, кафедра 
МДтаПК – «Аналіз необхідності викладання дисциплі-
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ни «Ремонт, відновлення та підсилення будівельних кон-
струкцій» в умовах воєнного стану»; Ольги Уфімцевої, 
Надії Шапи, кафедра МУПіЛ – «Переваги та недоліки 
дистанційного навчання в сучасних умовах»; Інни Мам-
чич, кафедра ПІГ – «Виклики тестових технологій нав-
чання в умовах воєнного стану»; Марини Складанов-
ської, психологічна служба – « Психологічні проблеми 
студента і викладача в умовах воєнного стану». А також 
гостей: Олени Дашковської, Державна наукова уста-
нова «Інститут модернізації змісту освіти» – «Наслідки 
важких помилок міністерства освіти і науки України, що 
мали прояв під час війни»; Наталії Суслової, Придні-
провський державний металургійний коледж – «Викли-
ки і реалії організації освітнього процесу в умовах вій-
ни»; Аліни Лукомської, курсантка Дніпропетровського 
державного університету внутрішніх справ – «Проблеми 
вивчення української мови майбутніми поліцейськими в 
умовах дистанційного навчання»; Ніни Левун, Дніпров-
ський фаховий педагогічний коледж – «Мовна підготов-
ка майбутніх учителів початкової школи в реаліях сього-
дення»; Валентини Галацької, Український державний 
університет науки і технологій – «Формування навичок 
аудіювання та говоріння у процесі вивчення української 
мови як іноземної». 

По закінченню до-
повідей до присутніх 
звернувся начальник 
навчально-методич-
ного відділу, к. т. н., 
доцент кафедри Інже-
нерної геології і гео-
техніки Павло Нажа, 
який активно надавав інформацію про кожний день за-
ходу, а також брав безпосередню участь в організації та 
підготовці Форуму. Павло Миколайович подякував всім 
учасникам за змістовну 3-х денну працю і надав слово 
проректорці, професорці Галині Євсєєвій, яка підвела 
підсумки Форуму. Вона зосередила увагу на таких питан-
нях: щорічний перегляд освітніх програм; необхідність 
наповнення навчальних програм, дисциплін змістом, що 
стосується війни, запровадження нових, як от, напри-
клад, «Воєнна екологія»; вдосконалення дистанційних 
форм навчання і заходів безпеки при очній формі; необ-
хідність розвитку педагогічної науки, потрібні сучасні 
знання в педагогіці вищої школи. Галина Петрівна тепло 
подякувала учасникам за активну роботу і побажала всім 
подальших успіхів: «Ми зробили велику працю. Ми на 
правильному шляху!».

Всі матеріали ІІ Форуму академічної спільноти «Освіта в умовах війни: реалії, виклики та 
шляхи подолання» будуть оприлюднені в друкованому та електронному форматах (з присво-
єнням відповідних бібліотечних індексів).

Колектив ака-
демії з вдячністю 
довідався про те, 
що ім’я видатно-
го архітектора, 
засновника Дні-
провської архітек-
турної школи, про-
фесора академії, заслуженого архітектора України  
Олега Борисовича Петрова внесено до списку про-
екту майбутнього перейменування вулиць нашого 
міста. 

Чекаємо! Віримо! Пишаємося!
Наша майбутня адреса буде такою: вул. Архі-

тектора Олега Петрова, 24а, м. Дніпро, 49005

ВА Ж Л И ВА  Н О В И Н А  Н А  М А Й Б У Т Н Є

Інформацію підготували за численними різноманітними джерелами Тетяна Шпаковська, Лілія Ямніч

Преамбула проекту рішення міської ради

Фрагмент з Додатку до рішення міської ради 
(перелік перейменувань вулиць  

та провулків міста Дніпра)


