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V Міжнародна конференція 

“  МЕДІЇ ТА ІДЕНТИЧНІСТЬ: 
НUMAN TRANSFORMATION 
IN THE DIGITAL AGE”

25–26 травня, 2018

Присвячена 5-річчю Магістерської 
програми з медіакомунікацій УКУ

Ключові зміни в цифрову епоху 
пов’язані не лише з трансформацією 
технологій, а й самої людини 
та інформації. В епоху швидких 
перетворень нам доводиться 
переглядати концепції людської історії, 
а також визначати нові власні ролі та 
призначення.

Надихаючи багатьох, ця нова реальність 
водночас викликає занепокоєння, адже 
нові технології можуть бути і можливістю 
для вдосконалення у різних галузях 
(наука, освіта, комунікації), і загрозою 
для людського існування.

Конференція “Нuman Transforma-
tion in the Digital Age” покликана 
об’єднати провідних медіатеоретиків, 
журналістів, спеціалістів з різних 
гуманітарних сфер, щоб обговорити 
головні антропологічні перетворення та 
тенденції і нові парадигми комунікацій 
у цифрову епоху.

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ:

  Віртуальність та сучасні 
інформаційні тренди

  Етика та цінності в цифрову епоху

  КіберБезпека та Небезпека

V International Conference 

“ MEDIA AND IDENTITY: 
НUMAN TRANSFORMATION 
IN THE DIGITAL AGE”

May 25–26, 2018

It’s dedicated to 5th anniversary of Mas-
ter’s Program in Media and Communica-
tions UCU

The key changes in the digital age are not 
only about the transformation of technol-
ogy, but also the human and information 
themselves. In the era of rapid changes 
we have to review the concept of human 
history and to determine the new roles 
and purposes.

While inspiring many this new reality pro-
vokes anxieties because new technology 
can be both an opportunity for improve-
ment in various fi elds (e. g. science, 
education, communication) and a threat 
to human existence.

The conference “Human Transformation 
in the Digital Age” aims to bring together 
leading media theorists, journalists, and 
specialists from various fi elds of human-
itarian knowledge in order to discuss 
key anthropological transformations and 
trends, as well as new paradigms of com-
munication in the digital era.

DURING THE CONFERENCE WE WILL 
DISCUSS THE FOLLOWING 
THEMATIC AREAS:

  Virtuality and modern information 
trends

  Ethics and values in the digital era

  CyberSecurity and CyberDanger



 КИРИЛ ТУШІ
німецький режисер, автор документального фільму 

“Ходорковський” – фільму-сенсації 61-го Берлінсько-
го кінофестивалю, фахівець із віртуальної реальності.

ДЕВІД ҐРЕКОН
професор Університету східного Іллінойсу, стипендіат 

програми Фулбрайт, фахівець у сфері візуальних медій.

ВІКТОРІЯ РОМАНЮК
керівник Магістерської програми з медіакомунікацій 

УКУ, медіаексперт.

ЯНІНА ПРУДЕНКО
культуролог, кандидат філософських наук, спеціаліст у 
царині медійного та цифрового мистецтва, мистецтва 
новітніх технологій, куратор Відкритого архіву україн-

ського медіамистецтва.

АНАТОЛІЙ БОНДАРЕНКО
заступник головного редактора та керівник напряму 

інфографіки та журналістики даних сайта Texty.org.ua, 
спеціаліст з інтерактивних візуалізацій.

УЛЯНА АВТОНОМОВА
фахівець з імерсивних технологій в освіті, 
головний проектний менеджер з освіти в 

Sensorama Academy (готують спеціалістів з 
імерсивних технологій).

АНДРІЙ БРОДЕЦЬКИЙ
журналіст, медіаексперт, колишній головний ре-

дактор видання про технології “Apparat”. Досліджує 
сучасні технології та їхній вплив на суспільство. 

Керівник авторського Telegram-каналу про технології. 

МАРІЯ ЖДАНОВА
 медіааналітик, експерт, редактор соціального медіа 

StopFake.org.

МАКСИМ ЛУНОЧКІН
співініціатор громадської організації “Лабораторія 

цифрової безпеки”, яка створена, щоб об’єднати 
зусилля в допомозі громадським організаціям та 

активістам знизити ризики й можливі наслідки загроз 
у цифровому світі. Надає консультаційну й технічну 

ІТ-підтримку правозахисникам і незалежним медіям, 
що працюють у Криму та на сході України.

CYRIL TUSCHI
a German director, author of the documentary 
“Khodorkovskyi” – a fi lm-sensation of the 61st Berlin 
Film Festival, specialist in virtual reality.

DAVID GRACON
Professor at the Eastern Illinois University, a Fulbright 
Fellow, a visual media specialist.

VIKTORIIA ROMANYUK
Head of the UCU Master’s Program in Media and 
Communication, media expert.

YANINA PRUDENKO
cultural scientist, PhD, specialist in the fi eld 
of media art, digital art, art of advanced 
technologies, curator of the Open Archive of 
Ukrainian Mediature Art.

ANATOLIY BONDARENKO
a deputy editor-in-chief and head of the infographics 
and journalism direction at Texty.org.ua, an interactive 
visualization specialist.

ULIANA AVTONOMOVA
an immersive technology specialist in education, 
senior project manager for education at sensorama 
academy (the academy prepares specialists in 
impression technologies).

ANDRIY BRODETSKYI
journalist, media expert, former editor-in-chief of the 
issue about technologies “Apparat”. Works on the topic 
of modern technologies and their infl uence on society. 
Manager of the personal Telegram technology channel.

MARIIA ZHDANOVA
media analyst, expert, social media editor of 
StopFake.org.

MAKSYM LUNOCHKIN
co-initiator of “Digital Security Lab Ukraine” NGO, 
which was created to unite efforts to help civic 
organizations and activists reduce the risks and 
possible consequences of threats in the digital world. 
Provides advisory and technical support to human 
rights defenders and independent media working in 
Crimea and East of Ukraine.

ДОПОВІДАЧІ /  SPEAKERS 



10.00–10.20  Урочисте відкриття конференції

10.20–11.00

 Кирил Туші 
“Злиття ідентичностей: як VR- та AR-сторісвіти змішають наші 
спогади реальних подій зі спогадами імерсивних досвідів: соціальні і 
психологічні наслідки, виклики та перспективи”

11.00–11.40
 Уляна Автономова 
“Як імерсивні технології змінюють процес сприйняття інформації в 
медіях та освіті?”

11.40–12.00       Кава

12.00–12.40  Яніна Пруденко 
“Морфологічна свобода та нові етичні виклики у сучасному мистецтві”

12.40–13.30  Девід Ґрекон 
“Грайливі диверсії: медії, опозиція і не все так сумно”

13.30–14.30        Обід

14.30–15.10  Андрій Бродецький 
“Як соцмережі викривлюють реальність”

15.10–15.30  Перерва

15.30–17.00
 ДИСКУСІЯ 
“ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ: 
ЩО НАБУВАЄМО І ЩО ОТРИМУЄМО”

25 ТРАВНЯ
П’ЯТНИЦЯ

УЧАСНИЦІ: 
Тетяна Монахова, завідувач кафедри журналістики у Чорноморському національному 
університеті ім. Петра Могили
Софія Філоненко, директор Науково-дослідного інституту слов’янознавства та 
компаративістики БДПУ, доктор філологічних наук, професор
Світлана Бондар, старший викладач кафедри журналістики факультету журналістики, 
реклами і редагування ОНУ ім. І. І. Мечникова
Лілія Шутяк, кандидат наук із соціальних комунікацій, викладач кафедри журналістики 
Чернівецького національного університету, прес-секретар Міжнародної літературної 
корпорації MERIDIAN CZERNOWITZ

МОДЕРАТОРКА
Вікторія Романюк – керівник Магістерської програми з медіакомунікацій УКУ

П Р О Г РА М А



10.00–10.20 Grand opening of the Conference

10.20–11.00

Cyril Tuschi 
“Merger of Identities: how VR and AR story worlds mix our memories 
of real events with the memories of immersive experiences: social and 
psychological consequences, challenges and perspectives”

11.00–11.40
Uliana Avtonomova 
“How do immersive technologies change the perception of information in 
media and education?”

11.40–12.00      Coffee-break

12.00–12.40 Yanina Prudenko 
“Morphological freedom and new ethical challenges in contemporary art”

12.40–13.30 David Gracon 
“Playful Disruptions: Media, Opposition and Still Having Fun”

13.30–14.30       Lunch

14.30–15.10 Andriy Brodetskyi 
“How social networks distort reality”

15.10–15.30 Break

15.30–17.00
DISCUSSION 
“DIGITAL TECHNOLOGY IN EDUCATION: WHAT DO WE ACQUIRE AND 
WHAT DO WE GET?”

25 MAY
FRIDAY

PARTICIPANTS:
Tetiana Monakhova, a head of the department of journalism at Petro Mohyla Black Sea 
National University
Sofi ia Filonenko, a director of the Research institute of slavic studies and comparative 
studies of the BDPU, doctor of Philology, professor
Svitlana Bondar, a senior lecturer of the department of journalism, faculty of Journalism, 
Advertising and Editing at Odessa I. I. Mechnikov National University
Liliia Shutiak, Ph.D. in social communications, lecturer at the department of journalism 
at Chernivtsi National University, press secretary of the International literary corporation 
MERIDIAN CZERNOWITZ

MODERATOR
Viktoriia Romanyuk – a head of the UCU Master’s Program in Media and Communication

P R O G R A M



10.00–10.40
Анатолій Бондаренко 
“Комп’ютерно-модифіковані організми (КМО): як тотальна залежність 
від алгоритмів впливає на появу та еволюцію візуальних трендів”

10.40–11.20 Марія Жданова 
“Цифрові технології та дезінформація: хто кого?”

11.20–11.40      Кава

11.40–12.20 Максим Луночкін 
“Виклики для медій в цифрову епоху: захист інформації в організації”

12.20–12.30 Перерва 

12.30–14.00 ДИСКУСІЯ 
“ЯК КОМУНІКАЦІЇ ФОРМУЮТЬ МАЙБУТНЄ 
І ЯКЕ МАЙБУТНЄ В КОМУНІКАЦІЙ”

УЧАСНИЦІ:

Галина Герасим – медіааналітик, перекладач, політолог, 
викладач кафедри соціології УКУ

Яна Машкова – експерт Інституту масової інформації, спеціаліст 
з візуальної комунікації, координатор бази експертів expert4.media

Євгенія Резниченко – менеджер проектів, Be-it Health&Social Impact

Валентина Семініхіна – редактор соцмереж проекту “Донбас.Реалії” 
на Радіо Свобода 

Ніярє Шевкієва – молодший цифровий маркетолог, ekonomika+. 
Працює над мультиканальним просуванням послуг та продуктів для бізнесу за 
допомогою цифрових інструментів, будує комунікацію між пропозицією 
компанії та цільовою аудиторією

МОДЕРАТОРКА
Мар’яна Мазурак – програмний менеджер Центру міської історії, 
координує академічні та публічні події, відповідає за контент сайта 
та соцмережі Центру

14.00 Урочисте закінчення

 

26 ТРАВНЯ
СУБОТА

П Р О Г РА М А



10.00–10.40
Anatoliy Bondarenko 
“Computer-modifi ed organisms (KMO): how a total dependence on algo-
rithms infl uence the appearance and evolution of visual trends”

10.40–11.20 Mariia Zhdanova 
“Digital technology and disinformation: who wins?”

11.20–11.40      Coffee-break

11.40–12.20 Maksym Lunochkin 
“Сhallenges for Media in Digital age: Cybersecurity for Media Outle”

12.20–12.30 Break 

12.30–14.00 DISCUSSION 
“HOW COMMUNICATIONS FORM THE FUTURE 
AND WHAT’S THE FUTURE OF COMMUNICATIONS”

PARTICIPANTS:

Halyna Herasym – a media analyst, interpreter, political scientist, 
lecturer at the Department of Sociology, UCU

Yana Mashkova – an expert of the Institute of mass media, 
specialist in visual communications, coordinator of the expert base expert4.media

Eugenia Reznychenko – an account manager at Be-it Health&Social Impact

Valentyna Semenikhina – asocial media editor of the “Donbass.Realii” 
project on radio Svoboda

Niyare Shevkiyeva – a junior digital marketer at ekonomika+. 
Works on multichannel promotion of services and products for businesses 
using digital tools, builds communications between the company offers 
and target audience

MODERATOR
Maryana Mazurak – a program manager of the Center for Urban History, where she 
coordinates academic and public events, and is responsible for the content of the site and 
social networking of the Center

14.00 Closing Remarks and Reception

26 MAY
SATURDAY

P R O G R A M




