Круглий стіл до Дня захисника Вітчизни
«РОЛЬ ДЕРЖАВИ ТА ГРОМАДСЬКОГО СЕКТОРУ В
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІЙ АДАПТАЦІЇ ПЕРЕМІЩЕНИХ
ОСІБ ІЗ ЗОНИ АГРЕСІЇ РФ ТА УЧАСНИКІВ АТО»
19 жовтня 2020 року

З вітальним словом до учасників Круглого столу звернулась Ректорка Інституту
підготовки кадрів Державної служби зайнятості України, доктор наук з державного
управління, професор Радмила Войтович, а модератором заходу виступив доктор наук
з державного управління, перший проректор ІПК ДСЗУ, голова ГО «Братерство
батальйону «Фенікс»» Петро Ворона

Учасників Круглого столу привітав заступник директора
Державного центру зайнятості Роман Криган.

З привітанням до учасників Круглого столу та доповіддю про специфіку
діяльності вимушено переселеного вишу виступив Президент Луганського
національного університету імені Т. Шевченка, доктор педагогічних наук,
академік Академії педагогічних наук, професор Віталій Курило

Долучилась до роботи Круглого столу і виступила з привітанням та доповіддю
проректор з наукової роботи Донецького державного університету управління,
завідувач кафедри управління персоналом та економіки підприємства, доктор
економічних наук, професор Ольга Балуєва (м. Маріуполь)

На Круглому столі виступили голова Спілки Офіцерів України, полковник ЗСУ
Олександр Сацько, к. держ. упр., полковник ЗСУ – учасник АТО Іван Савка,
представник «Муніципальної варти» м. Києва, учасник АТО Олег Кучеренко

Поділились досвідом роботи з УБД представниці Центру реабілітації та
реадаптації учасників АТО та ООС «ЯРМІС» відомі волонтерки та активні
учасники громадського руху Марина Сириця й Віталіна Пальоха

Активно обговорював питання національної безпеки Заслужений діяч науки і техніки
України, доктор наук з державного управління, професор, директор Інституту вищих
керівних кадрів НАДУ при Президентові України Андрій Семенченко, доктор психологічних
наук, професор, Валерій Дорожкін, доктор економічних наук Світлана Калініна та інші.

Серед учасників: доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри психології
ІПК ДСЗУ Гліб Пріб провідний науковий співробітник Секції з оборонних проблем МОУ
при Президії національної академії наук України Олександр Западинчук, полковник,
кандидат юридичних наук, доцент кафедри публічного управління та адміністрування
ІПК ДСЗУ Леонід Бобрицький; кандидат наук з державного управління, докторант
ІПК ДСЗУ Олександр Боков та інші.

На Круглому столі панувала атмосфера розуміння проблематики
соціально-психологічної адаптації УБД та ВПО.

Учасниками Круглого стали у дистанційному режимі та очно стали 52 особи науковців,
волонтерів, магістрантів та учасників бойових дій.

Учасники Круглого столу доктор з державного управління, доцент, завідувач кафедри
менеджменту Тетяна Бельська, доцент кафедри ПУАМ Катерина Міщенко,
учасник АТО Андрій Ребека.

