
«ЦИФРОВА БЕЗПЕКА  
ТА НОВІ МЕДІА»
Київ, 23 — 24 жовтня 2021 року

ПРОГРАМА 

23 ЖОВТНЯ, СУБОТА

10:30 — 11:00 Реєстрація учасників.

11:00 — 11:05  Вступ. Презентація 
навчального курсу. 
Андрій Кулаков, програмний 
директор ГО «Інтерньюз-
Україна»

   Віталій Мороз, консультант 
із цифрових технологій ГО 
«Інтерньюз-Україна»

   Павло Белоусов, експерт 
з цифрової безпеки ГО 
«Інтерньюз-Україна», Digital 
Security School 380

11:05 — 11:20  Криголам — представлення 
учасників. 
Віталій Мороз, Павло Белоусов

11:20 — 12:00  Як розуміти нові медіа. 
Словник цифрової епохи. 
Віталій Мороз

12:00 — 13:00  Вступ до цифрової безпеки. 
Загрози. 
Віталій Мороз, Павло Белоусов

13:00 — 14:00 Обід

Навчальний курс для викладачів факультетів та кафедр журна-
лістики 23 — 24 жовтня 2021 у межах проєкту «Використання 
даних у боротьбі проти маніпуляції та дезінформації»

14:00 — 14:30  Дискусія: Виклики цифрової 
безпеки у Вашому житті?  
Які соціальні групи вразливі 
до цифрових загроз? 
Віталій Мороз, Павло Белоусов

14:30 — 15:30  Сильний пароль як 
інструмент мінімізації 
ризиків від зовнішніх 
неавторизованих входів до 
Вашого цифрового життя. 
Павло Белоусов

15:30 — 16:30  Як включити мультимедійні 
інноваційні інструменти  
у журналістську практику. 
Віталій Мороз

16:30 — 17:00  Інновації в університетах для 
журналістів. Що ви можете 
запропонувати студентам? 
Групова дискусія

17:00 — 18:15  Вступ до 2FA: як це 
працює, чому це потрібно 
використовувати у нашому 
цифровому житті. 
Павло Белоусов

18:15 — 18:30  Підведення підсумків 
першого дня 
Віталій Мороз, Павло Белоусов



Павло Белоусов

Експерт з питань цифрової безпеки ГО «Інтерньюз-Україна», консультант 
Школи цифрової безпеки DSS380, експерт проєкту TrollessUA. 
Проводить тренінги із цифрової безпеки для журналістів, що охоплюють 
теми захисту облікових записів від зовнішніх загроз, конфіскації, втрати 
інформації, налаштування конфіденційної комунікації в соцмережах, 
пошуку та розпізнавання так званих FB-тролів.

Віталій Мороз

Консультант із цифрових технологій, допомагає організаціям і медіа 
впроваджувати стратегії та інноваційні підходи в цифровому просторі. 
Останні роки працював керівником програм нових медіа в ГО «Інтерньюз-
Україна», де відповідав за розвиток освітніх та адвокаційних проєктів, 
зокрема проєктів з адвокації вільного інтернету в Україні та Школи 
цифрової безпеки DSS380. Здобув освіту в Національному університеті 
«Києво-Могилянська академія» та в університеті Emerson College у Бостоні 
за Програмою імені Фулбрайта. Провів понад 500 навчань, виступів на 
теми цифрових інновацій, медіаграмотності, цифрової безпеки.  Автор 
досліджень у тематиці технологій.

ДОВІДКА ПРО ТРЕНЕРІВ

WWW.CHECKREGION-UA.INFO

24 ЖОВТНЯ, НЕДІЛЯ

9:00 — 9:30   Огляд роботи першого дня. 
Віталій Мороз, Павло Белоусов

9:30 — 10:30  Виявлення фішингових атак. 
Практика. 
Павло Белоусов

10:30 — 10:45  Перерва на каву.

10:45 — 11:45  Як працюють інтернет-
технології. Чому ми повинні 
розуміти технології без 
технічної освіти? Як це 
впливає на наше життя. 
Віталій Мороз, Павло Белоусов

11:45 — 12:45  Безпечне спілкування  
в соціальних мережах та 
месенджерах.  
Поради, практика. 
Павло Белоусов

12:45 — 13:00  Підведення підсумків 
другого дня. 
Віталій Мороз, Павло Белоусов

Проєкт «Використання даних у боротьбі проти маніпуляції та дезінформації» здійснює чеська 
громадська організація Асоціація з міжнародних питань (AMO) у співпраці з «Інтерньюз-Україна» 
та texty.org.ua у 2020 — 2021 роках. Проєкт здійснюється за фінансової підтримки програми 
трансформаційної співпраці Міністерства закордонних справ Чехії.

https://www.checkregion-ua.info/

