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КРУГЛИЙ СТІЛ

28.04.2022 (чт)

Черниш Вадим Олегович Ніколя Імбер

Кеннет Лондра

Люсія Арагуес Валенсуела

Ваня Ангелова

Йоргас Папас

Кріс Вестон

Рибальченко Олег

МЕТА

1330 – 1400 Реєстрація учасників

з міжнародною участю

28–29 квітня 2022 року

1400 – 1415 Урочисте відкриття

1415 – 1800

1200 – 1800

Виступи учасників

Роль гнучких альянсів держав 
у підтримці України, їхні головні 
переваги в умовах кризи 
глобальної системи міжнародної 
безпеки

Агресивна природа МПЦ, 
її роль у війні (презентація)

Deviance in American Culture:  
Media Representations vs. Reality

Ukrainian refugees in Spain: 
incorporation into the labour market

Слово як зброя. Роль антивоєнних 
наративів та поезії у протистоянні 
агресії росії

Проблеми архітектурної безпеки 
у період російської агресії

Introduction to the  
Foundations of Geopolitics

Загрози інформаційній безпеці 
особистості

Голова Державного агентства з питань 
відновлення Донбасу (з 26 червня 2015 
по 29 серпня 2019), Міністр України 
з питань тимчасово окупованих територій 
і внутрішньо переміщених осіб 
(з 14 квітня 2016 року по 29 серпня 2019), 
адвокат, член неурядових експертних 
організацій, Голова Керівної Ради Центру 
безпекових досліджень "CENSS", канд. юр. наук

Лауреат премії Бруно Етьєна. PhD соціології, 
випускник EPHE лабораторії HISTARі Вищої практичної 
школи наукових досліджень та Французького Інституту 
політичних наук

Підтримка продуктивної співпраці науковців, 
педагогів та здобувачів вищої освіти в умовах 
правового режиму воєнного стану, стимулювання 
розвитку й реалізації їхнього творчого потенціалу, 
зміцнення та розширення зв’язків між вітчизняними 
і зарубіжними навчальними й науковими закладами

Професор кафедри соціології та кримінальної юстиції 
Університету Міллікіна

Викладачка та юрист, доктор філософії з трудового права 
та технологій (кафедра трудового права та соціального 
забезпечення Університету Малаги)

Професор Великотирновського університету 
св. Кирила і Мефодія, член Болгарської Академії 
наук і мистецтв, Болгарської і Балканської спілок 
письменників

Доктор філософії. Генерал збройних сил Греції, 
Управляючий збройними силами, авіацією 
та поліцією округу Яніна

Доктор філософії, консультант у сфері аналізу 
бізнесу та управління ризиками

Аспірант кафедри психології та педагогіки 
ФСП КПІ ім. Ігоря Сікорського Робота секцій

29.04.2022 (пт)

Приєднатися до 

https://us02web.zoom.us/j/82415870197?pwd=RGVkbmVvQ0NVTkRuT1VlYVFERHpmdz09

