ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

Публічне управління та адміністрування
в умовах війни і в поствоєнний період в Україні
22 квітня 2022 року, п’ятниця
18.00–19.10: Секція 5. Гуманітарні та наукові детермінанти розвитку
України в умовах війни і в поствоєнний період
Модератор
Ірина Драч – директор Інституту вищої освіти
НАПН України, доктор педагогічних наук, доцент:
Відкрита наука: актуальність в умовах війни та
післявоєнного стану

Вітальне слово
Петро Саух – академік-секретар Національної
академії
педагогічних
наук
України,
член-кореспондент
НАПН
України,
доктор
філософських наук, професор

Спікери:
Роман Небожук – консультант з питань релігії та
стратегічного планування Відділу забезпечення
діяльності Голови Державної служби України з
етнополітики та свободи совісті, кандидат наук з
державного управління:
Потенціал посередницької миротворчої діяльності
апостольської столиці (Ватикану) в умовах
російської агресії в Україні

Алла
Гаврилюк
–
професор
кафедри
готельно-ресторанного і туристичного бізнесу
Київського національного університету культури і
мистецтв, доктор наук з державного управління,
доцент:
Соціогуманітарні
виклики
та
можливості
вітчизняного туризму в умовах військової агресії
російської федерації проти України
Юрій Мєлков – старший науковий співробітник
відділу дослідницької діяльності університетів,
Інститут вищої освіти Національної академії
педагогічних наук України, доктор філософських
наук, старший дослідник:
Демократична
детермінанта
розвитку
суспільства: цінність, культура, практика

Олена Оржель – головний науковий співробітник
відділу
взаємодії університетів та суспільства
Інституту вищої освіти НАПН України, доктор наук з
державного управління, доцент:
Роль вітчизняних університетів у відновленні
України під час воєнного стану та по завершенні
війни

Олена
Антонова
–
професор
кафедри
парламентаризму і парламентської діяльності
Київського національного університету імені Тараса
Шевченка, завідувачка Сектору сприяння правовій
поінформованості
населення
Секретаріату
Уповноваженого Верховної Ради України з прав
людини, доктор наук з державного управління,
доцент:
Особливості застосування міжнародних санкцій
у сфері освіти і науки засобами державного
управління і права
Вікторія Небрат – завідувачка відділу економічної
історії ДУ «Інститут економіки та прогнозування
НАН України», доктор економічних наук, старший
науковий співробітник:
Роль науки у забезпеченні повоєнного відновлення
та розвитку економіки: історичний досвід
успішних країн

Ольга
Петроє
–
голова
ГО
«Аналітично-консалтинговий
центр
публічного
врядування
і
права»,
завідувачка
відділу
дослідницької діяльності університетів Інституту
вищої освіти НАПН України, доктор наук з
державного управління, професор
Відповідальність і відкритість як детермінанти
виходу вітчизняної науки з під впливу «російського
світу» та прискорення її інтеграції у
Європейський дослідницький простір
Онлайн-трансляція Конференції за посиланням:
https://youtu.be/AWYphXahLIw
Сторінка Конференції у FACEBOOK:
https://www.facebook.com/npkpua2022UA
Контактні дані оргкомітету:
067 888 37 15; 095 882 00 37
nadu.project@gmail.com

Організатори конференції
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політехніка»

