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Адаптація військовослужбовців у країнах НАТО, армії оборони Ізраїлю та
збройних сил Арабської Республіки Єгипет: досвід для України
Проаналізовано засади адаптації військовослужбовців у провідних країнах
– членах НАТО, Армії оборони Ізраїлю та Збройних силах Єгипту.
Сконцентровано увагу на досвіді зарубіжних країн з вирішення проблеми
реабілітації військовиків, які отримали поранення або інвалідність під час участі
у бойових операціях. Описано досвід реабілітації рідних і членів родин
військовослужбовців, які брали участь у бойових діях.
Ключові слова: військовослужбовці, бойові дії, реабілітація, рідні та члени
родини військовослужбовців, миротворчі операції, зарубіжний досвід.
Радыш Я.Ф., Соколова О.Н.
Адаптация военнослужащих в странах НАТО, Армии обороны Израиля и
Вооруженных силах Арабской Республики Египет: опыт для Украины
Проанализированы подходы к адаптации военнослужащих в ведущих
странах – членах НАТО, Армии обороны Израиля и Вооруженных силах
Арабской Республики Египет. Сконцентрировано внимание на
опыте
зарубежных стран в решении проблемы реабилитации военнослужащих,
получивших ранения или инвалидность во время боевых действий. Описан опыт
реабилитации родных и членов семей военнослужащих, принимавших участие в
боевых операциях.
Охарактеризованы функции органов власти, задействованных в работе с
военнослужащими в США, раскрыто содержание переходной программы
помощи военнослужащим, которые увольняются из Вооруженных сил. Освещена
программа обеспечения военнослужащих в Великобритании и особенности
функционирования психосоциальной службы в Германии. Раскрыт опыт Франции
в защите интересов военнослужащих, в частности, особенности деятельности
Высшего комитета опеки условий прохождения военной службы и
адаптационной программы военнослужащих. Проанализированы нормативная
база обеспечения прав военнослужащих в Польше, особенности лечения боевого
стресса, особенности осуществления программ реабилитации военнослужащих в
Турции, Израиле и Египте.
Ключевые слова: военнослужащие, боевые действия, реабилитация, родные и
члены семей военнослужащих, миротворческие операции, зарубежный опыт.
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