
ПРОГРАМА 

Круглого столу «Культурна і професійна ідентичність фахівців 
аудіовізуальної сфери Східної України» 

26 жовтня, мала зала Харківської державної академії культури, 

початок о 14-30 

Модератор: доктор мистецтвознавства, професор 

декан факультету кіно-, телемистецтва ХДАК З.І.Алфьорова 

Спікери: 

1.  «Харківська ідентичність»: соціокультурний аспект 
Доповідач: доктор культурології, професор, професор кафедри культурології 
Харківської державної академії культури  
Кислюк Костянтин Володимирович 

2. Актуальні теми Східної України: в пошуках героя 
документального фільму 
Доповідач: викладач кафедри телебачення Харківської державної академії 
культури , засновник та власник продаєш-студії  «Studio Doc Kino Transformazija» 
Коновалов Дмитро Олександрович 

3.  Авторське та дискурсивне в умовах інформаційної війни 
Доповідач: викладач кафедри телерепортерської майстерності Харківської 
державної академії культури, заступник головного редактора інформаційного 
порталу «Главное» 
Брук Дмитро  Володимирович 

4. Професійна діяльність аудіовізуального фахівця в Україні 
(термінологічний аспект) 
Доповідач: кандидат культурології, доцент кафедри управління соціальними 
комунікаціями Харківського національного економічного університету 
ім. С. Кузнеця 
Старкова Ганна Володимирівна 

5. Конвергентність як складова професіограми фахівця 
аудіовізуальної сфери 
Доповідач: викладач кафедри телебачення Харківської державної академії 
культури , телевізійний продюсер ПАТ СНТУ «Харківська регіональна дирекція», 
телеканал «UA.Харків» 
Первишева Ірина  Борисівна 

6. Візуальний контент як засіб документування в журналістських 
розслідуваннях 



Доповідач: кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри управління 
соціальними комунікаціями Харківського національного економічного університету 
ім. С. Кузнеця 
Яреско Катерина Володимирівна 

7.  Особливості діяльності публічних органів влади Східної України в 
контексті гібридної війни 
Доповідач: кандидат наук з державного управління, доцент кафедри 
міжкультурних комунікацій та іноземної мови комунікаціями Харківського 
національного технічного університету «ХПІ» 
Пахнін Микола Леонідович  

8.  Соціальні комунікації як підґрунтя підготовки фахівців в галузі 
масових комунікацій: східноукраїнський досвід 
Доповідач: доктор соціальних комунікацій, професор, завідувач кафедри 
журналістики Харківської державної академії культури  
Маркова Вікторія Анатоліївна 

9.  Філософські та культурні перспективи ідентичностей Східної 
України 
Доповідач: доктор філософських наук, професор кафедри теорії культури і 
філософії науки Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна 
Титар Олена Володимирівна 
 

 В обговоренні беруть участь викладачі, студенти, гості та учасники 
Міжнародного кінофестивалю документального та художнього кіно Кharkiv 
MeetDocs Eastern Ukrainian Film Festival. 

 
 


