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ПРОГРАМА



Ч
А

С IMPACT HUB ODESSA,  
3 поверх,  
Seattle+Helsinki

IMPACT HUB 
ODESSA,  
3 поверх, Kyoto

IMPACT HUB 
ODESSA,  
2 поверх,  
Amsterdam

HUB ВІТАЛЬНЯ IQSPACE 4CITY INVOGUE ЗЕЛЕНИЙ
ТЕАТР

11:00 - 12:00

12:00 - 13:00

13:00 - 14:00 Вадим Мороховсь-
кий «Про бізнес, 
мистецтво та життя» 
(Public Talk)

Ольга Єрмакова,  
Олена Гетьман,  
Олександр Лайко 
«Феномен глокалі-
зації в сучасному 
інноваційному ро-
звиткові»

14:00 - 15:00 Open Society Talks: «Yes 
No Maybe. Роль техно-
логій у прийнятті рі-
шень»

OSCE café «Ukraine: 
security issues, 
cooperation 
perspectives»

Олександр Елькін, 
Олена Масалітина 
«Навчання для серця 
й розуму: як форму-
вати м’які навички в 
кожній українській 
школі»

Максим Бахматов 
«Інноваційне та як 
воно впливає на різні 
сфери життя»

Марія Артеменко 
«Благодійність як 
звичка: перспективи 
і вплив на станов-
лення громадянсь-
кого суспільства в 
Україні»

Костя Томашполь-
ский «Міжнародний 
досвід співпраці між 
корпораціями та 
стартапами: як зроби-
ти економіку України 
більш конкурентос-
проможною»

Сергій Ямроз  
«Децентралізація  
Креативу в Україні» 

15:00 - 16:00 Пітчинг  проектів «Ла-
бораторії сталого ро-
звитку»

Jerzy Onuсh «Modern 
Art for Modern 
Societies»

Панельна дискусія 
«Нова Українська  
Школа: вивчені уро-
ки»

Віталій Голубєв 
«Ефективність у 
Фейсбуці: як від-
повідальна поведінка 
в соцмережах допом-
агає перемагати зло»

Панельна дискусія 
«Суспільні інсти-
туції як запорука 
сталого розвитку»

Олександр Вешелені 
«Як шукати натхнен-
ня в місті ідей»

Марина Ляшенко 
«Як реалізувати круті 
ідеї та можливості? 
Нетворкінг — ключ 
до успіху»

Майстер-клас по 
Театру участі для 
соціальних транс-
формацій

16:00 - 17:00 Олексадр Водянніков 
«Sex і революція: ген-
дерні наслідки соціаль-
них катаклізмів»

Andrew Chakhoyan  
«Is the era of 
management over?»

Олександра  
Пєтушкова, Анна 
Уварова «Як ми ви-
користовуємо топові 
світові дослідження 
освіти»

Анастасія Нуржин-
ська «Наука про 
поведінку людини та 
соціальні зміни»

Антон Мартинов 
«Як налаштувати 
свій інформаційний 
фільтр та побороти 
примітивне мислен-
ня»

Марія Яроцька  
«Паралельна реаль-
ність: як співпрацюва-
ти з ВУЗами та  
не схибити»

Світлана Віниченко 
«Культурна ренова-
ція. Створення ново-
го суспільства»

Майстер-клас по 
Театру участі для 
соціальних транс-
формацій

17:00 - 18:00 Анатолій Амелін 
«Стратегія економіч-
ного розвитку. Точки 
зростання та нові мож-
ливості»

Панельна дискусія 
«The ecosystem 
of social 
entrepreneurship: 
from accelerator to 
investment»

Панельна дискусія 
«Нові освітні  
технології»

Борис Давиденко  
«Феномен інформа-
ційних вірусів: як і 
чому ми перестаємо 
критично мислити»

Панельна дискусія 
«Інформаційна гі-
гієна: як збільшити 
продуктивність?»

Оксана Продан  
«Соціальне під-
приємництво та 
інновації як рушійна 
сила суспільного про-
цвітання»

Дар'я Пугачова  
«15 Seconds of You: 
мир починається з 
тебе»

18:00 - 19:00 Андрій Окара «Міні-
стерство майбутнього 
як інструмент модерні-
зації та інноваційного 
розвитку України»

Roberto Valdivieso 
«Building a Social 
Market to transform 
our Economy – A 
Spanish experience»

Валентина Федоряка 
«Як, чим і чому по-
винна жити сільська 
школа»

Кирило Марікуца 
«Розвиток кінофе-
стивалів в Україні 
та світі: виклики та 
кращі практики»

Андрій Мельник  
«Як розвинути са-
мостіне мислення»

Дмитро Чута «Ди-
зайн майбутнього»

Катерина Радченко 
«Місце та роль фото-
графії в сучасному, 
українському су-
спільстві»

19:00 - 20:00 Відкриття вистави 
молодих художників 
Puzzle Connection

20:00 - 22:00 Урочисте відкриття 
Фестивалю ідей,  
концерт гурту 
YUKO
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9:00 - 10:00 Mindfulness session

10:00 - 11:00 Панельна дискусія 
«В чому секрет "суспіль-
ства процвітання"?»

Martin  Hollinetz  
«Otelo — Open 
innovation system for 
rural areas»

Андрій Длігач 
«Україна в майбут-
ньому: погляд футу-
ролога»

Ігор Хворостяний 
«Як учити українську 
мову в мультикуль-
турному просторі 
майбутнього»

Юлія Безвершен-
ко «Як побудува-
ти science-based 
Ukraine?»

Віктор Ширяєв «Сім 
навичок для успіш-
ного життя у світі, 
що постійно змі-
нюється»

11:00 - 12:00 Pro Bono Morning Karin Markvica  
«Smart City in 
Practice»

Сергій Корсунський 
«Цінності, свобода, 
безпека - чи має 
Україна вибір?»

Ірина Славінська 
«Навіщо нам потріб-
на культура?»

Олександр Акимен-
ко «Останній шанс 
людства ― креа-
тивність, або Як 
дизайн-мислення 
поглинає світ»

Вадим Черниш  
«Інформаційні за-
грози для демокра-
тичного суспільства.
Операції із впливу, 
інформаційні опера-
ції»

Наталя Делієва 
«Театр — від задуму 
до втілення»

12:00 - 13:00 Pro Bono Morning Панельна дискусія 
«Activating local 
communities: 
Ukrainian and Polish 
experience»

Вахтанґ Кебуладзе 
«Культура як поле 
боротьби: критика 
російської імперсь-
кої літератури»

Олександр Михед  
«Коротше, пиши: 
історія про метод»

Панельна дискусія 
«Як креативні ін-
дустрії змінюють 
наше суспільство?»

Роман Зінченко 
«Україна як хаб "зе-
лених" інновацій в 
Східній Європі»

Інна Катющенко 
«Вплив нативних со-
ціальних проектів ро-
зважальних медіа на 
громадську думку»

13:00 - 14:00 Felix Timtschenko 
«How risk 
management can 
change a society»

Олег Болдирєв (Мар-
тин Брест) «Війна в 
епоху пост-правди. 
Феномен військових 
блогерів»

Панельна дискусія 
«Чи здатне сучасне 
мистецтво форму-
вати ідеал людини 
нової доби?»

Ірина Горова  
«Від юної мрійниці  
до королеви  
шоу-бізнесу»

Анатолій Попель 
«Освітня платформа 
Creative Practice»

Анна Нішніанідзе 
«SMM: ні обіцянок,  
ні пробачень»

14:00 - 15:00 Панельна дискусія  
«Майбутнє медицини»

Igor Blaževič 
«Turning (traumatic) 
history into 
(international) 
mission»

Панельна дис-
кусія «Соціальне 
підприємництво в 
Україні»

Панельна дискусія 
«Як культурні проек-
ти об'єднують лю-
дей та покращують 
бізнес»

Сергій Данилов «Чи 
можемо ми прогно-
зувати поведінку?»

Петро Синєгуб  
«Бізнес та біз-
нес-спільноти май-
бутнього»

Панельна дискусія 
«Артринок в Україні 
та в світі»

15:00 - 16:00 Василь Носа «Продов-
ження молодості: сучас-
на реальність та можли-
вості»

Arto Vaahtokari  
«Trust or Control in 
Education of Future»

Панельна дискусія 
«Малий бізнес: про-
блеми та перспекти-
ви»

Алеся Азарова  
«Як об'єднуватися і 
вигравати у держав-
них монстрів на їх 
полі- на прикладі 
глобальної пацієнт-
ської організації 
EFCNI»

Панельна дискусія 
«Штучний інтелект 
та його вплив на 
наше життя»

Олександр Тодорчук 
«Як креативні ідеї 
рятують світ»

Кирило Марікуца  
«Розвиток кінофе-
стивалів в Україні 
та світі: виклики та 
кращі практики»

Плейбек-театр  
«Как Дома»16:00 - 17:00 Святослав Ханенко «Біо-

хакінг — шлях виходу 
України з демографіч-
ної кризи»

Wojciech Przybylski 
«Vision of the 
Future: development 
trends, forecasts, 
development models»

Максим Чижов «Від 
ідеї до продукту: як 
не зійти зі шляху?»

Євгенія Баранська 
«Здоровий спосіб 
життя у XXI столітті 
: усвідомленість в 
тренді»

Панельна дискусія 
«Сучасні медіа  
та епоха постправ-
ди» 

Тетяна Ломакіна 
«Бренд міста - «маріу-
польський ефект» 
трансформації від 
індустріального ми-
нулого до постінду-
стріального майбут-
нього»

Олеся Драшкаба  
«Геймефікація —  
продукт креатив-
ності»

17:00 - 18:00 Панельна дискусія  
«Система охорони здо-
ров'я України: на шляху 
до модерну»

 Aurelie Salvaire 
«Women 
empowerment»

Панельна дискусія 
«Імпакт-інвестування 
та сталість соціаль-
них стартапів»

Світлана Ройз 
«Практичне Дитино-
знавство. Несекретні 
матеріали безпечної 
освіти»

Антон Сененко  
«Зробити науку по-
пулярною: від ідеї 
до лабораторних 
мишей-суперзірок»

Панельна дискусія  
«Міське довкілля»

Панельна дискусія 
«Майбутнє  
родини»

18:00 - 19:00 Панельна дискусія  
«Рак: ореол фаталь-
ності, зниження градусу 
страху»

Панельна дискусія 
«Technologies and 
modern societies»

Володимир  
Воробей «Малий  
бізнес: підтримува-
ти чи не заважати»

Максим Трембан-
чук  «Бережись ав-
томобіля. Скільки 
коштує життя?»

Аліса Якубович «VR в 
кенійському племені: 
досвід для української 
освітньої системи»

19:00 - 20:00 Molodiya Festifal. 
«Вечір перегляду со-
ціальної реклами»

Перформанс  
«Одеса face to face»

«Подорожі, як дже-
рело нових ідей» 
презентація мож-
ливостей від Qatar 
Airways25 СЕРПНЯ
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СПЕЦІАЛЬНІ
ПОДІЇ
ФЕСТИВАЛЮ ІДЕЙ

МУЗЕЙ СУЧАСНОГО  
МИСТЕЦТВА ОДЕСИ
24/08 о 17:00  
Панельна Дискусія  
«Меценатство в Україні і в світі»
25/08 о 15.30  
Екскурсія (за попереднім записом) 
25/08 о 17:00  
Юлія Федів «Культура та креативність  
заради порозуміння та розвитку»

ХУДОЖНІЙ МУЗЕЙ
26/08 о 14:00 
Екскурсія (за попереднім записом)

ЗЕЛЕНИЙ ТЕАТР
24/08 - 26/08 
Фотосушка «Світом правлять ідеї»
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HUB ВІТАЛЬНЯ IQSPACE 4CITY ЗЕЛЕНИЙ
ТЕАТР

09:00 - 10:00 Mindfulness session

10:00 - 11:00 Дмитро Наталуха «Вибори 
майбутнього — що таке "рідка 
демократія"?»

Шаміль Малачієв  
«IT — що далі?»

Роман Гавриш  
«Потенціал України в 
креативній економіці»

Іван Вербицький «Якою має 
бути ефективна і справед-
лива житлова політика в 
Україні»

11:00 - 12:00 Любко Дереш «Виму-
шене переосмислення 
толерантності. Недо-
стаюча ланка»

Панельна дискусія «Майбут-
нє університетів»

Ігор Рябчук «"Тріумф дурака". 
Напрям  
розвитку кіноіндустрії України»

Олег Рибалка «Українсь-
кий кіберспорт як мо-
лодіжна соціальна  
платформа»

Максим Коцюба  
«Ландшафтна архітектура 
як зв'язок між містом та 
мешканцями»

12:00 - 13:00 Олександр Лінчевсь-
кий «Медична освіта в 
Україні: рішучі зміни 
в нерішучому середо-
вищі»

Марія Гурська  
«Міжкультурний діалог при-
кордоння. Як збудувати мости 
між людьми різних націй, 
релігій та культур? Украї-
но-польський досвід»

Діана Проценко,  
Наталія Безхлібна  
«Від порожніх розмов до ре-
зультату. Діалог  
у дії»

Євгенія  
Селезньова  
«Як медіа формують ідентич-
ність міста?»

Інеса Голубова  
«Серце компанії: як 
організаційна культура 
створює фундамент для 
бізнесу»

Дмитро Казавчинський «Як 
бути у гармонії»

13:00 - 14:00 Панельна  
дискусія  
«Повертаючись  
до європейської  
спільноти»

Микола Типусяк «Українське 
суспільство. Від виживання до 
самореалізації. Як громадські 
активісти та медіа можуть в 
цьому допомогти»

Кирило Караченцев «Освітній 
проект  
“Творення України: сильні осо-
бистості  
та складні рішення»

Ольга Попадинець 
«Освіта без дискримінації 
в сучасній Україні»
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МАПА 
ЛОКАЦІЙ

ВУЛИЦЯ ГРЕЦЬКА, 1А
IMPACT HUB ODESSA

ВУЛИЦЯ КАНАТНА, 27/1 
4CITY

ВУЛИЦЯ ЖУКОВСЬКОГО, 9
IQSPACE

ВУЛИЦЯ КАТЕРИНИНСЬКА, 25
INVOGUE

ВУЛИЦЯ ЛЕОНОВИЧА, 5

МУЗЕЙ СУЧАСНОГО 
МИСТЕЦТВА ОДЕСИ

ВУЛИЦЯ МАРАЗЛІЇВСЬКА, 34
ЗЕЛЕНИЙ ТЕАТР 
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24-26.08.2019

IDEAS 
ФESTIVAL

В програмі можливі зміни.  
Актуальну програму Фестива-
лю ідей шукайте на сайті та у 

телеграм-боті

ideasfest.in.ua 

@IdeaFestBot


