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Фото: приватне 

TЕМА:  Життя та смерть одного Viber-каналу.  Медіа-Хроніки  
оточеного міста 

ДОПОВІДАЧКА: докторка філософських наук, проф. Олена Павлова 

(Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

/ Humboldt Universität zu Berlin) 

МОДЕРАТОР: д-р Олеся Лазаренко (Європейський університет 
Віадріна у Франкфурті-на-Одері) 

МОВА ВИСТУПУ: українська 

ДАТА:   ВІВТОРОК, 31 СІЧНЯ 2023 року  

ЧАС:      18:00 – 19:30 (за Берліном)/ 19:00 – 20:30 (за Києвом)  

Захід відбуватиметься на платформі Zoom. Під час дискусії можна використовувати також 
опцію чату, або сформулювати запитання заздалегідь і надіслати за  електронною адресою: 
berlin@ukrainet.eu. Просимо взяти до уваги, що планується відеозапис доповіді, тому під час 
лекції рекомендуємо тримати мікрофони (камери – за бажанням) вимкненими. 

Реєстрація до 30 січня 2023 року за адресою: berlin@ukrainet.eu 

Шановні пані та панове! 

Дорогі друзі! 

Вже майже рік триває повномасштабна війна Росії проти України.  Увесь світ відгукнувся на 
ці страшні події і висловив підтримку українцям та українкам – це і прихисток для українських 
біженців, і гуманітарна допомога, і різноманітні соціальні програми. Не стали осторонь також 
академічні спільноти, які відкрили і фінансово підтримали стипендії та  дослідницькі проєкти для 
наших співвітчизниць і співвітчизників у різних галузях науки.  

Цьогоріч Німецько-українське академічне товариство вирішило продовжити 
започаткований у 2016 році Лекторій «Наука з перших уст» і надати можливість виступити на його 
платформі саме тим українським науковицям та науковцям, які опинилися у Німеччині через воєнні 
дії  і продовжують займатися тут своїми дослідженнями. 

Щиро запрошуємо Вас на першу в цьому році доповідь «Життя та смерть  одного Viber-
каналу.  Медіа-Хроніки  оточеного міста». Доповідатиме докторка філософських наук, професорка 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка Олена Павлова. 
Наукова біографія доповідачки: З 1995 року до 2000 пані Олена Павлова навчалася у Київському 
національному університеті імені Тараса Шевченка на філософському факультеті. Після навчання в 
аспірантурі (2000-2003 рр.) успішно захистила кандидатську дисертацію на тему «Уява як 
філософсько-антропологічна категорія». З 2002 р. до 2009 р. обіймала посаду доцента кафедри 
філософії у Національному університеті біоресурсів та природокористування України, згодом – 
посаду завідувачки кафедри культурології, з 2011 р. і донині – професорка кафедри етики, естетики та 
культурології філософського  факультету Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка. Тема докторської дисертації: «Естетичний досвід як онтологічна проблема». У 2017 р. 
вона проходила наукове стажування у Зеленоґурському університеті, де взяла участь в організації 
польсько-українського наукового центру (Зелена Ґура, Польща).  
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У 2022 р. пані Олена Павлова отримала стипендію Гумбольдтського університету за підтримки 
Siemens   і працює над проєктом «Підхід культурної історії до сприйняття війни в Україні». 
Олена Павлова є авторкою понад 100 наукових робіт, включаючи 1 одноосібну монографію, 4 – 
колективних монографії, 5 одноосібних навчально-методичних розробок практикумів з теорії та історії 
культури, а також вона брала участь  в авторських колективах 15-ти навчальних посібників з філософії, 
естетики, культурології. 
 
Резюме доповіді: Досліджено дані Viber-каналу, що виник та припинив своє існування під час 
штурму та захоплення Маріуполя (березень–серпень 2022 р., Донецька область, Україна). Медіа-
спільнота цього каналу реконструйована як форма низового активізму з його базовими потребами 
та ціннісними орієнтаціями, потенціалом протистояння навколишньому насильству та продуктам 
колоніальної культури. На основі проведеного дослідження запропоновано одиниці медіа-аналізу 
каналу Viber та його спільноти. 

 

 

Організатори заходу: 

• Німецько-українське академічне товариство 

• Посольство України в ФРН 

Інформація про захід:  

Тема: «Життя та смерть  одного Viber-каналу.  Медіа-Хроніки  оточеного міста» 
Коли: 31 січня 2023, 18:00 – 19:30 (за Берліном)/ 19:00 – 20:30 (за Києвом) 
Реєстрація до 30 січня 2023 р.: berlin@ukrainet.eu 
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