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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування 

показників 

Характеристика дисципліни за формами навчання 

Професійні стандарти журналістської діяльності:  

Безпека професійної діяльності журналіста 

 Денна Заочна  

 

Вид дисципліни обов’язкова - 

Мова викладання, 

навчання та оцінювання 

Українська - 

Курс 1 - 

Семестр 2 - 

Кількість змістових 

модулів з розподілом: 

4 - 

Обсяг кредитів 4 - 

Обсяг годин, в тому 

числі 

120 - 

Аудиторні 42 - 

модульний контроль 8 - 

семестровий контроль 15 - 

самостійна робота 55 - 

форма семестрового 

контролю 

екзамен 

(комплексний) 

- 

 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Курс «Професійні стандарти журналістської діяльності: Безпека 

професійної діяльності журналіста» спрямований на формування у 
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бакалаврів спеціальності «Міжнародна журналістика» денної форми 

навчання комплексу знань та вмінь щодо безпеки професійної діяльності 

журналіста-міжнародника, зокрема, цифрової безпеки.  Мета курсу полягає 

в ознайомленні студентів із нормативно-правовими засадами та 

практичними аспектами забезпечення безпеки професійної діяльності 

журналіста-міжнародника у сучасному світі, зокрема, цифрової безпеки. 

Завданнями курсу є: 

 формування у студентів техніки інтерпретації поняття «безпека 

професійної діяльності журналіста» та визначення його сутнісних 

характеристик у контексті мультикультурного «цифрового світу»; 

 віизначення загроз професійної діяльності журналіста-

міжнародника та формування системних знань щодо їх видів, типів та 

класифікаційних ознак; 

 ознайомлення студентів із нормативно-правовими засадами 

забезпечення безпеки професійної діяльності журналіста-міжнародника у 

сучасному світі, зокрема, у сфері цифрової безпеки; 

 вироблення у студентів практичних навичок забезпечення 

безпеки професійної діяльності журналіста-міжнародника, зокрема, 

цифрової безпеки, у контексті актуальних ризиків та загроз й 

мультикультурного медіа середовища. 

 

 

3. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗА ДИСЦИПЛІНОЮ 

 

У результаті вивчення курсу «Професійні стандарти журналістської 

діяльності: Безпека професійної діяльності журналіста» студент знатиме: 

 сутність складових безпеки професійної діяльності журналіста-

міжнародника, зокрема, цифрової безпеки; 

 сутнісні характеристики загроз професійної діяльності 
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журналіста-міжнародника, зокрема, у цифровому середовищі; їх види, типи 

та класифікаційні ознаки; 

 нормативно-правове підґрунтя безпеки професійної діяльності 

журналіста-міжнародника, зокрема, у сфері цифрової безпеки; 

  технологічні аспекти безпеки професійної діяльності 

журналіста-міжнародника, зокрема, у сфері цифрової безпеки. 

 

Студент умітиме: 

 ідентифікувати сучасні ризики та загрози в контексті безпеки 

професійної діяльності журналіста-міжнародника; 

 вирізняти та ідентифікувати «цифровий рівень» ризиків та 

загроз в контексті безпеки професійної діяльності журналіста-

міжнародника; 

 реалізовувати ефективні стратегії, зокрема, технологічні, з 

мінімізації ризиків та загроз в контексті безпеки професійної діяльності 

журналіста-міжнародника; 

 прогнозувати актуальні ризики та загрози в контексті безпеки 

професійної діяльності журналіста-міжнародника, зокрема, цифрової 

безпеки. 

 

У результаті вивчення курсу студенти оволодівають аналітичними, 

комунікативними, психологічними, самоосвітніми компетенціями. 

фахові: 

журналістські (професійно використовувати сучасні мультимедійні 

технології задля успішної реалізації комунікативних стратегій у сучасній 

медіа сфері, професійній діяльності та особистому розвитку.. 

 загальні: 

 аналітичні; 

 комунікативні;  
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 естетичні; 

 психологічні; 

 самоосвітні.  

Вивчення курсу формує у студентів освітньої програми 061.00.05  

Міжнародна журналістика такі компетенції: 

Інтегральна компетенція – Здатність розв’язувати складні 

спеціалізовані задачі та практичні проблеми в галузі соціальних 

комунікацій, що передбачає застосування положень і методів соціально-

комунікаційних та інших наук і характеризується невизначеністю умов 

щодо забезпечення ефективності комунікаційної діяльності. 

У результаті вивчення курсу студенти набувають такі компетенції: 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (ФК): 

– ФК 1 – Здатність застосовувати знання зі сфери соціальних 

комунікацій у своїй професійній діяльності.  

– ФК 5 – Здатність ефективно просувати створений медіа продукт. 

– ФК 8 – Здатність до аналізу та прогнозування інформаційних потреб 

медіа ринку. 

– ФК 12 – Здатність подавати інформацію у відповідній жанру 

текстово-візуальній формі з використанням сучасних інформаційних 

технологій.   

– ФК 16 – Здатність до професійного комуні кування з урахуванням 

норм міжнародного дипломатичного етикету, культурних норм та 

стереотипів країни, у якій здійснюється професійна діяльність. 

– ФК 18 – Здатність використовувати інформаційно-комп’ютерні 

технології  оброблення інформації з метою пошуку, збору та оброблення 

інформації про країни та регіони світу, послуговуючись сучасними 

методами і засобами аналізу інформації у практичній професійній 

діяльності. 

Програмні результати навчання 
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– ПРН- 2 – Застосовувапти знання зі сфери предметної спеціалізації 

для створення інформаційного продукту чи для проведення інформаційної 

акції. 

– ПРН- 5 – Використовувати сучасні інформаційні й комунікаційні 

технології та спеціалізоване програмне забезпечення для вирішення 

професійних завдань. 

– ПРН- 14 – Генерувати інформаційний контент за заданою темою з 

використанням доступних, а також обов’язкових джерел інформації. 
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4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назви змістових модулів, тем 

У
сь

о
г
о

 

Розподіл годин між видами робіт 

            Аудиторні 
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м
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і 

Модуль І. Міжнародна практика захисту журналістів у сучасному світі  

Тема 1. Безпека журналістів у сучасному 

світі: актуальні виклики та загрози  

5 2     3 

Тема 2. Міжнародна спільнота та захист 

прав журналістів 

5  2    3 

Тема 3. Нормативно-правове поле 

захисту прав журналістів  

5 2     3 

Тема 4. Проблеми безпеки журналістів в 

Україні 

5  2    3 

Тема 5. Гендерний вимір безпеки 

журналістів  
4  2    2 

Модульний контроль 1 2       

Усього 26 4 6    14 

Модуль ІІ. Проблеми безпеки редакцій та журналістів у цифровому середовищі  

Тема 6. Конвергентна редакція: 

особливості функціонування у 

ризиковому цифровому середовищі  

5 2     3 

Тема 7. Інструменти цифрового захисту 

конвергентних редакцій  
4  2    2 
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Тема 8. Проблеми безпеки журналістів у 

ситуації світу постправди / мізоправди  

4  2    2 

Тема 9. Штучний інтелект як тригер 

новітніх викликів та загроз  
5 2     3 

Тема 10. Загрози журналістам у 

соціальних мережах / виклики та загрози 

МетаВсесвіту 

4  2    2 

Тема 11. Цифровий інструментарій 

безпеки журналіста  

5  2    3 

Модульний контроль 2. 2       

Усього 29 4 8    15 

Модуль ІІІ. Безпека журналістського розслідування 

 

Тема 12. Системний характер безпеки 

журналістського розслідування  

5 2     3 

Тема 13. Безпека учасників 

журналістського розслідування 

4  2    2 

Тема 14. Безпека журналіста-

розслідувача  
4  2    2 

Тема 15. Цифрова безпека 

журналістського розслідування  

5 2     3 

Тема 16. «Темний інтернет» як 

інструмент журналістського 

розслідування  

4  2    2 

Тема 17. Цифровий  інструментарій  

журналістських розслідувань  

5  2    3 



 

10 
 

Модульний контроль 3 2       

Усього 29 4 8    15 

Модуль ІV. Безпека журналістів в екстремальних умовах  

Тема 18. Журналістика екстремальних 

ситуацій та проблеми безпеки  

5 2     3 

Тема 19. Безпека журналістів /  

фрілансерів / фіксерів у «гарячих 

точках», місцях масових заворушень та 

зонах стихійних лих 

5  2    3 

Тема 20. Цифрова безпека журналістів в 

екстремальних ситуаціях 
4  2    2 

Тема 21. Проблеми психічного здоров’я 

та професійного вигорання журналістів  
5  2    3 

Модульний контроль 4 2       

Усього 21 2 6    11 

Підготовка та проходження 

контрольних заходів 

15      55 

Разом 120 14 28    55 
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5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Модуль І . Міжнародна практика захисту журналістів у сучасному 

світі 

Лекція 1. Безпека журналістів у сучасному світі: актуальні 

виклики та загрози (2 год.) 

Сучасний спектр викликів та загроз для представників ЗМІ. Стан 

глобальної безпеки журналістів у 2020 – 2022 роках. Рейтинг країн, 

небезпечних для журналістів.  Рівень безпеки журналістів в Україні. 

Література основна: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 

Література додаткова: 19, 41, 43, 44, 48, 49, 64, 65, 76, 79, 113, 114, 

115, 136,152, 153, 161, 162, 188, 234, 240, 241, 252, 253, 256, 262. 

 

Семінар 1. Міжнародна спільнота та захист прав журналістів  

(2 год.) 

Література основна:1. 2, 3,4, 5, 6,  8,  9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 

Література додаткова: 58, 118, 136, 141, 158, 188, 199, 234, 240, 241. 

 

Лекція 2. Нормативно-правове поле захисту прав журналістів  

(2 год.) 

Міжнародне право та захист прав журналістів. Європейське 

законодавство та медіа. Українське правове поле і проблема безпеки 

журналістів. Актуальні тенденції розвитку правових норм щодо захисту 

журналістів. 

Література основна: 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 

Література додаткова:35, 54, 55, 87, 151, 155, 199, 262. 

 

Семінар 2. Проблеми безпеки журналістів в Україні (2 год.) 

Література основна: 1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 

Література додаткова:29, 33, 136, 137, 138, 139, 140, 141. 
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Семінар 3. Гендерний вимір безпеки журналістів (2 год.) 

Література основна: 2, 4, 7, 16. 

Література додаткова: 40, 232, 236, 241, 262. 

 

Модуль ІІ. Проблеми безпеки редакцій та журналістів у цифровому 

середовищі  

Лекція 3. Конвергентна редакція: особливості функціонування у 

ризиковому цифровому середовищі (2 год.) 

Виклики та ризики для конвергентної редакції (додатки для оцінки 

ризиків). Стратегії цифрової безпеки в контексті нових бізнес-та 

редакційних моделей ЗМІ. Виміри цифрової безпеки для конвергентних 

редакцій. Штучний інтелект та конвергента редакція: перспективи, виклики, 

загрози. 

Література основна: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 

Література додаткова: 17, 30, 31,32, 43, 72, 92, 95, 104, 113, 124, 125, 

135, 163, 175, 176, 177, 181, 186, 189, 211, 242, 244, 245, 252.  

 

Семінар 4. Інструменти цифрового захисту конвергентних 

редакцій (2 год.) 

Література основна: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 

Література додаткова:22, 23, 24, 25, 26, 34, 51, 53, 68, 69, 84, 100, 

101, 106, 110, 112, 135, 142, 143, 144, 145, 146, 160, 170, 189, 206, 211, 222, 

223, 233, 242, 244, 245, 246, 249, 252. 

 

Семінар 5. Проблеми безпеки журналістів у ситуації світу 

постправди / мізоправди (2 год.) 

Література основна: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 

Література додаткова: 17, 18 ,19, 36, 70, 90, 96, 108, 116, 126, 165, 

167, 169, 182, 195, 200, 203,204, 210, 225, 253, 256, 257, 258, 263. 
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Лекція 4. Штучний інтелект як тригер новітніх викликів та загроз 

(2 год.) 

Поняття штучного інтелекту. Технології «м’якого» і «жорсткого» 

штучного інтелекту. Проблема «цифрової влади / цифрового 

тоталітаризму». Штучний інтелект в журналістиці: переваги і недоліки. 

Штучний інтелект і проблеми безпеки у медіа середовищі. 

Література основна: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 

Література додаткова: 21, 30, 31, 47, 48, 49, 50, 73, 77, 169, 191, 255, 

258. 

 

Семінар 6. Загрози журналістам у соціальних мережах (2 год.) 

Література основна: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 

Література додаткова: 18, 20, 28, 59, 89,91, 97, 105, 116, 117, 126, 

132, 167, 172, 173, 174, 176, 182, 191, 200, 205, 207, 208, 210, 225, 230, 243, 

253, 255, 258. 

 

Семінар 7. Цифровий інструментарій безпеки журналіста (2 год.) 

Література основна: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 

Література додаткова: 60, 67, 80, 86, 103, 109, 111, 128, 134, 154, 

157, 164, 170, 171, 183, 184, 187, 189, 192, 193, 194, 211, 214, 215, 218, 223, 

227, 228, 233, 237, 243, 245, 249, 252. 

 

Модуль ІІІ. Безпека журналістського розслідування 

Лекція 5. Системний характер безпеки журналістського 

розслідування (2 год.) 

Зміст і структура журналістського розслідування. Актуальність 

журналістських розслідувань у сучасному світі.Транскордонні 

журналістські розслідування. «Гучні» журналістські розслідування. 

Проблема системного характеру безпеки журналістського розслідування. 

Література основна: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 
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Література додаткова: 27, 60, 61, 62, 63, 66, 75, 76, 78, 81, 82, 83, 85, 

86, 88, 100, 107, 122, 133, 148, 159, 168, 209, 221, 222, 227, 228, 229, 231, 239, 

250. 

Семінар 8. Безпека учасників журналістського розслідування 

(2 год.) 

Література основна: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 

Література додаткова:66, 107, 122, 151, 209, 214, 217, 221,224, 229, 

231, 237, 239, 250, 254. 

Семінар 9. Безпека журналіста-розслідувача (2 год.) 

Література основна: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 

Література додаткова: 107, 121,122, 185, 209, 214, 215, 217, 218, 224, 

229, 231, 239, 250, 252, 254. 

 

Лекція 6. Цифрова безпека журналістського розслідування 

(2 год.) 

Інтернет як простір сучасних журналістських розслідувань. 

Інформаційні загрози та ризики журналістського розслідування. Цифрові 

загрози при транскордонних журналістських розслідуваннях. Використання 

«темного інтернету» (Dark Web) в журналістських розслідуваннях. 

Література основна: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 

Література додаткова: 61, 74, 99, 107, 127, 147, 156, 168, 209, 215, 

217, 224, 229, 231, 238, 239, 250, 252. 

 

Семінар 10. «Темний інтернет» як інструмент журналістських 

розслідувань (2 год.) 

Література основна: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 

Література додаткова: 37, 42, 45, 46, 56, 57, 61, 98, 123, 127, 130, 

131, 150, 178, 179, 180, 190, 217, 224, 229, 238, 250, 254, 259. 

Семінар 11. Цифровий інструментарій журналістських 

розслідувань (2 год.). 
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Література основна: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 

Література додаткова: 61, 74, 100, 102, 107,119, 149, 156, 168, 202, 

209, 216, 217, 224, 229, 231, 247, 250, 252. 

 

Модуль ІV. Безпека журналістів в екстремальних умова 

 

Лекція 7. Журналістика екстремальних ситуацій та проблеми 

безпеки (2 год) 

Поняття та види екстремальних ситуацій. Цифрові гаджети в 

екстремальних ситуаціях: пам’ятка для журналіста. Використання сучасних 

інфокомунікаційних технології в журналістиці екстремальних ситуацій. 

Особливості цифрового захисту журналістів в екстремальних ситуаціях.  

Література основна: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 

Література додаткова: 38, 39, 52, 166, 196,198, 201, 218, 219, 220, 

226, 235, 238, 252, 260, 261. 

 

Семінар 12. Безпека журналістів / фрілансерів / фіксерів у 

«гарячих точках», місцях масових заворушень та зонах стихійних лих 

(2 год.) 

Література основна: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 

Література додаткова: 39, 120, 129, 166, 196, 219, 220, 226, 235, 248, 

260, 261. 

 

Семінар 13. Цифрова безпека журналістів в екстремальних 

ситуаціях (2 год.) 

Література основна: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 

Література додаткова: 218, 219, 220, 235, 248, 252. 

 

Семінар 14. Проблеми психічного здоров’я та професійного 

вигорання журналістів (2 год.) 
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Література основна: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 

Література додаткова: 196, 212, 213, 219, 220, 226, 235, 238, 248. 
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6. КОНТРОЛЬ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ 

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів  

Вид діяльності студента 
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Відвідування лекцій 1 2 2 2 2 

Відвідування семінарів 1 3 3 4 4 

Робота на семінарі 10 3 30 4 40 

Виконання завдань для 

самостійної роботи 

5 5 25 6 30 

Виконання модульної роботи 25 1 25 1 25 

Вид діяльності студента 

М
а
к

си
м

а
л

ь
н

а
 к

іл
-т

ь
 

б
а
л

ів
 з

а
 о

д
и

н
и

ц
ю
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Відвідування лекцій 1 2 2 1 1 

Відвідування семінарів 1 4 4 3 3 

Робота на семінарі 10 4 40 3 30 
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Виконання завдань для 

самостійної роботи 

5 6 30 4 20 

Виконання модульної роботи 25 1 25 1 25 

Всього   186  180 

Максимальна кількість балів 360 

Розрахунок коефіцієнта 360:60= 6 

 

 

6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії оцінювання 

 

Модуль І. Міжнародна практика захисту журналістів у сучасному 

світі  

Тема 1. Безпека журналістів у сучасному світі: актуальні виклики 

та загрози  

Створити інфографіку щодо стану глобальної безпеки журналістів у 

2017 – 2022 рр. Створити лонгрід щодо політичних, економічних, 

соціокультурних та релігійних причин підвищення рівня насильства проти 

журналістів в світі. На підставі інфокомунікаційних технологій / 

електронних платформ створити «мапу» загроз для журналістів в Україні 

(2017 – 2022 рр.).  

 

Тема 2. Міжнародна спільнота та захист прав журналістів 

Розглянути у режимі панельної дискусії проблему глобального 

цифрового захисту журналістів, змоделювавши роботу однієї з міжнародних 

інституцій (інституція обирається довільно). Визначити глобальні ініціативи 

щодо цифрового захисту журналістів (від імені представників певної 

міжнародної інституції (інституція обирається довільно). Сформулювати 

міжнародні рекомендації щодо підвищення рівня цифрової безпеки 
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працівників ЗМІ. 

 

Тема 3. Нормативно-правове поле захисту прав журналістів  

Розглянути рівень безпеки журналістів у країнах різних регіонів 

(країну обрати на вибір). Визначити причини насильства проти журналістів 

у країні, обраній для аналізу. На підставі аналізу «Великих даних (Big date) 

політичної та соціально-економічної тематики запропонувати комплекс 

заходів з посилення безпеки журналістів у країні, обраній для аналізу. 

 

Тема 4. Проблеми безпеки журналістів в Україні  

Проаналізувати «електронний профіль» українського журналіста 

(фігура журналіста обирається довільно). Визначити потенціальні загрози 

«електронній особистості» даного конкретного журналіста. Запропонувати 

комплекс заходів безпеки щодо захисту «електронної особистості» 

конкретного журналіста.  

 

Тема 5. Гендерний вимір безпеки журналістів  

Створити інфографіку щодо гендерного рівня безпеки журналістів в 

Україні. Створити «електронну» мапу актуальних он-лайн загроз для жінок-

журналістів в Україні. Сформулювати рекомендації щодо посилення 

захисту жінок-журналістів в Україні.  

 

Модуль ІІ. Проблеми безпеки редакцій та журналістів у цифровому 

середовищі 

Тема 6. Конвергентна редакція: особливості функціонування у 

ризиковому цифровому середовищі 

На підставі сучасних аналітичних методик оцінити ризики 

конвергентних редакцій. У контексті виявлених ризиків, сформулювати 

стратегії цифрової безпеки для конвергентних редакцій видань економічної 



 

20 
 

спрямованості. Запропонувати концепцію цифрової безпеки для 

конвергентної редакції видання суспільно-політичної спрямованості. 

 

Тема 7. Інструменти цифрового захисту конвергентних редакцій   

На підставі конкретних прикладів функціонування сучасних ЗМІ 

проаналізувати варіанти кібератак на редакції та технології їх реалізації 

(приклади обираються довільно). Візуалізувати дані за посередництво 

інфографіки. На підставі конкретних прикладів функціонування сучасних 

ЗМІ проаналізувати технології «електронного шпигунства» , фішингові 

атаки та атаки на веб-сайти редакцій (приклади обираються довільно). 

Проаналізувати ступінь ефективності заходів з мінімізації даних загроз. 

Сформулювати пропозиції для фахового тренінгу щодо цифрового захисту 

редакцій ЗМІ в Україні. 

 

Тема 8. Проблеми безпеки журналістів у ситуації світу постправди 

/ мізоправди 

На підставі конкретних фейкових компаній проаналізувати картину 

світу часів пост-правди, що відтворюється у ЗМІ (фейкова компанія у ЗМІ 

обирається довільно). Проаналізувати міжнародні антифейкові законодавчі 

ініціативи на предмет їх ефективності. Сформулювати антифейкові 

законодавчі ініціативи, що відповідають українським соціально-політичним 

та економічним реаліям. Проаналізувати вплив фейків у популярних 

соціальних мережах на політичне та соціально-економічне життя в Україні 

(фейкова компанія обирається довільно). 

 

Тема 9. Штучний інтелект як тригер новітніх викликів та загроз 

Проаналізувати варіанти використання штучного інтелекту у сучасній 

медіа сфері. Визначити спектр викликів та загроз, зумовлелених штучним 

нтелектом для журналістів та редакцій. Сформулювати рекомендація для 
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медіа спільноти з мінімізації викликів та загроз, згенерованих штучним 

інтелектом (технологічний, правивий та етичний виміри). 

 

Тема 10. Загрози журналістам у соціальних мережах / виклики та 

загрози МетаВсесвіту 

Проаналізувати інформаційну присутність конкретного журналіста 

(фігура журналіста обирається довільно) та ідентифікуйте особистісні 

загрози для даної конкретної особи у соціальних мережах. На підставі 

сучасних інфокомунікаційних технологій запропонувати комплекс заходів з 

контролю за особистісною інформацією журналістів в соціальних мережах. 

Сформулювати тематику фахового тренінгу із захисту он-лайн-активності 

журналістів. 

 

Тема 11.  Цифровий інструментарій безпеки журналіста  

Запропонувати авторський медіа проект, в якому би 

використовувалися «хмарні технології». Спрогнозувати напрями та зміст 

цифрових атак на авторський медіа проект / учасників даного медіа проекту 

при зберіганні інформації у: а) приватній хмарі; б) публічній хмарі» ; в) 

приватно-публічній хмарі. Запропонувати стратегії  забезпечення цифрової 

безпеки учасників авторського медіа проекту, в якому би 

використовувалися «хмарні технології». 

 

Модуль ІІІ. Безпека журналістського розслідування  

Тема 12. Системний характер безпеки журналістського 

розслідування  

Обрати журналістське розслідування в Україні та проаналізувати 

ступінь цифрового захисту його учасників (розслідування обирається 

довільно). Визначити спектр он-лайн загроз для учасників обраного 

журналістського розслідування. Сформулювати рекомендації щодо 

підвищення рівня цифрової безпеки учасників журналістських розслідувань 
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в Україні. 

Тема 13. Безпека учасників журналістського розслідування  

Запропонувати власну тематику транскордонного журналістського 

розслідування. Для запропонованого транскордонного журналістського 

розслідування у тестовому режимі використати міжнародні та національні 

он-лайн ресурси. Для запропонованого транскордонного журналістського 

розслідування у тестовому режимі використати засоби цифрового захисту. 

 

Тема 14. Безпека журналіста-розслідувача  

Проаналізувати конкретне журналістське розслідування на предмет 

цифрової безпеки журналістів-розслідувачів (журналістське розслідування 

обирається довільно). Критерії аналізу: своєчасність, комплексність, 

повнота, тривалість. Аналізуючи конкретне журналістське розслідування, 

визначити помилки у цифровому захисті журналістів-розслідувачів. 

Запропонувати стратегії цифрової безпеки для журналістів – учасників 

транскордонних розслідувань від України (спектр інфокомунікаційних 

технологій та сучасних гаджетів). 

 

Тема 15. Цифрова безпека журналістського розслідування  

Проаналізувати реальні приклади компрометації українських 

журналістів у соціальних мережах. Визначити рівень заходів, спрямованих 

на мінімізацію репутаційних та іміджевих загроз в українському медіа 

просторі. Розробити тематику та контент тренінгового ролику з даних 

питань для Національної спілки журналістів України. 

 

Тема 16. «Темний інтернет» як інструмент журналістського 

розслідування  

Проаналізувати наявні уявлення / міф про «темний інтернет». 

Проаналізувати конкретне журналістське розслідування (обирається 

довільно) на предмет правомірності використання «темного інтернету» як 
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джерела інформації. Запропонувати варіанти використання «темного 

інтернету» для журналістських розслідувань в Україні, а також визначити 

вимоги щодо цифрового захисту журналістів у даному контексті. 

 

Тема 17. Цифровий інструментарій журналістських розслідувань  

Сформулювати тематику власного журналістського розслідування. У 

тестовому режимі використати інструменти для пошуку документів / 

аналізу баз даних. У тестовому режимі використати інструменти 

інтерпретації / візуалізації даних та технології цифрової безпеки при роботі 

з даними. 

 

Модуль ІV. Безпека журналістів в екстремальних умовах 

 

Тема 18. Журналістика екстремальних ситуацій та проблеми 

безпеки  

Проаналізувати рівень цифрового захисту журналістів при висвітленні 

конкретної екстремальної ситуації (обрати довільно). Запропонувати набір 

цифрових гаджетів, що сталися би журналістові при нагоді у даній 

екстремальній ситуації. Обґрунтуйте вибір гаджетів. Запропонувати спектр 

інфокомунікаційних технологій, що сталися би журналістові при нагоді у 

даній екстремальній ситуації. Обґрунтуйте вибір технологій. 

 

Тема 19. Безпека журналістів / фрілансерів / фіксерів у «гарячих 

точках», місцях масових заворушень та зонах стихійних лих  

На конкретних прикладах проаналізувати позитивні / негативні 

наслідки застосування електронного інструментарію для роботи 

журналістів-фрілансерів та фіксерів під час роботи у «гарячих точках» на 

Сході України. Протестуйте електронний інструментарій, призначений для 

роботи журналістів-фрілансерів та фіксерів у «гарячих точках». 
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Проаналізуйте в тестовому режимі можливості цифрового захисту 

фотожурналістів під час роботи у загрозливих ситуаціях. 

 

Тема 20. Цифрова безпека журналістів в екстремальних ситуаціях  

На конкретних прикладах проаналізувати рівень та можливості 

цифрового захисту журналістів у зонах стихійних лих та під час масових 

заворушень. Протестувати цифрові інструменти та платформи, призначені 

для роботи журналістів у зонах стихійних лих та під час масових 

заворушень. Розробити тренінг з цифрового захисту журналістів у зонах 

стихійних лих та під час масових заворушень для Національної спілки 

журналістів України (НСЖУ). 

 

Тема 21. Проблеми психічного здоров’я та професійного 

вигорання журналістів 

Проаналізувати особливості комунікації з представниками уразливих 

верств (жертви стихійних лих, жінки, які зазнали насильства). Визначити 

типові помилки такій комунікації та запропонувати шляхи її поліпшення. 

Запропонувати рекомендації щодо підтримки психічного здоровя та 

запобігання професійному вигоранню. 

 

Критерії оцінювання самостійної роботи 

Кожна самостійна робота оцінюється у 5 балів. Максимальне 

розкриття питання та виконання практичних завдань гарантує студентові 

отримання високої оцінки, що пізніше буде врахована у загальний рейтинг 

під час складання навчальної дисципліни на сесії.  

Критерії оцінювання відповіді: 

 відповідність змісту; 

 повнота і ґрунтовність викладу; 

 доказовість і логічність викладу; 

 термінологічна коректність; 
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 здатність до обґрунтування висновків; 

 володіння нормами літературної мови і культури письмової 

відповіді. 

 

6.3. Форма проведення модульного контролю та критерії 

оцінювання 

 

Модульна контрольна робота №1 (2 год.) 

Модульна контрольна робота проводиться у письмовому вигляді / 

онлайн формах у форматі розгорнутих відповідей на поставлені завдання. 

Тема: Загрози для журналістів у соціальній мережі Facebook.  

Завдання: Проаналізувати загрози для журналістів у соціальній 

мережі Facebook. Ідентифікувати маркери загроз. Визначити стратегії 

нівелювання таких загроз. 

 

Модульна контрольна робота №2 (2 год.) 

Модульна контрольна робота проводиться у письмовому вигляді / 

онлайн формах у форматі розгорнутих відповідей на поставлені завдання. 

Тема: Загрози для журналістів у соціальній мережі Instagram. 

Завдання: Проаналізувати загрози для журналістів у соціальній мережі  

Instagram. Ідентифікувати маркери загроз. Визначити стратегії нівелювання 

таких загроз. 

 

Модульна контрольна робота №3 (2 год.) 

Модульна контрольна робота проводиться у письмовому вигляді / 

онлайн формах у форматі розгорнутих відповідей на поставлені завдання. 

Тема: Загрози для журналістів у соціальній мережі TikTok. 

Завдання: Проаналізувати загрози для журналістів у соціальній 

мережі TikTok. Ідентифікувати маркери загроз. Визначити стратегії 

нівелювання таких загроз. 
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Модульна контрольна робота №4 (2 год.) 

Модульна контрольна робота проводиться у письмовому вигляді / 

онлайн формах у форматі розгорнутих відповідей на поставлені завдання. 

Тема: Загрози для журналістів у соціальній мережі Twitter. 

Завдання: Проаналізувати загрози для журналістів у соціальній 

мережі  Twitter. Ідентифікувати маркери загроз. Визначити стратегії 

нівелювання таких загроз. 

 

Критерії оцінювання: 

1. Максимальна оцінка за відповідь на кожному модульному 

контролі – 25 балів. 

2. Відповіді мають відповідати таким критеріям: 

 відповідність змісту; 

 повнота і ґрунтовність викладу; 

 доказовість і логічність викладу; 

 термінологічна коректність; 

 здатність до обґрунтування висновків; 

 володіння нормами літературної мови і культури письмової 

відповіді. 

 

6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії 

оцінювання  

Навчальні досягнення студентів із дисципліни «Професійні стандарти 

журналістської діяльності: Безпека професійної діяльності журналіста»  

оцінюються за системою, в основу якої покладено принцип коопераційної 

звітності, обов’язковості модульного контролю, накопичувальної системи 

оцінювання рівня знань, умінь та навичок, розширення кількості 

підсумкових балів до 100. Контроль успішності студентів з урахуванням 
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поточного і підсумкового оцінювання здійснюється відповідно до навчально-

методичної карти, де зазначено види контролю й принципи їх оцінювання.  

У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються 

такі методи:  

− Методи усного контролю:  індивідуальне опитування, 

фронтальне опитування, співбесіда, екзамен.  

− Методи письмового контролю:  модульне письмове тестування.  

− Методи самоконтролю:  уміння самостійно оцінювати свої 

знання, самоаналіз.  

Кожний модуль включає бали за поточну роботу студента на 

практичних заняттях, виконання самостійної роботи, складання модульних 

контрольних робіт та інших видів контролю.  

Модульний контроль знань студентів здійснюється після завершення 

вивчення навчального матеріалу модуля.  

Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на лабораторних 

заняттях, під час виконання самостійної роботи залежить від дотримання 

таких вимог:  

 своєчасність виконання навчальних завдань; 

 повний обсяг їх виконання; 

 якість виконання навчальних завдань; 

 самостійність виконання; 

 творчий підхід у виконанні завдань; 

 ініціативність у навчальній діяльності. 

 

 

6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії 

оцінювання  

Навчальні досягнення студентів із навчальної дисципліни 

«Професійні стандарти журналістської діяльності: Безпека професійної 

діяльності журналіста» оцінюються за системою, в основу якої покладено 
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принцип коопераційної звітності, обов’язковості модульного контролю, 

накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь та навичок, 

розширення кількості підсумкових балів до 100. Контроль успішності 

студентів з урахуванням поточного і підсумкового оцінювання здійснюється 

відповідно до навчально-методичної карти, де зазначено види контролю й 

принципи їх оцінювання.  

У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі 

методи:  

− Методи усного контролю:  індивідуальне опитування, фронтальне 

опитування, співбесіда, екзамен.  

− Методи письмового контролю:  модульне письмове тестування.  

− Методи самоконтролю:  уміння самостійно оцінювати свої знання, 

самоаналіз.  

Кожний модуль включає бали за поточну роботу студента на 

практичних заняттях, виконання самостійної роботи, складання модульних 

контрольних робіт та інших видів контролю.  

Модульний контроль знань студентів здійснюється після завершення 

вивчення навчального матеріалу модуля.  

Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на лабораторних 

заняттях, під час виконання самостійної роботи залежить від дотримання 

таких вимог:  

 своєчасність виконання навчальних завдань; 

 повний обсяг їх виконання; 

 якість виконання навчальних завдань; 

 самостійність виконання; 

 творчий підхід у виконанні завдань; 

 ініціативність у навчальній діяльності. 

 

Підсумкове оцінювання знань студентів з навчальної дисципліни 

«Професійні стандарти журналістської діяльності: Безпека професійної 
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діяльності журналіста» відбувається у форматі комплексного екзамену. 

Оцінка складається з двох компонентів: за роботу у семестрі з з 

навчальної дисципліни «Професійні стандарти журналістської діяльності: 

Безпека професійної діяльності журналіста – максимум 30 балів та за 

складання екзамену – максимум 20 балів. 

Критерії оцінювання завдання з навчальної дисципліни 

«Професійні стандарти журналістської діяльності: Безпека професійної 

діяльності журналіста»: 

 знання сутності складових безпеки професійної діяльності 

журналіста-міжнародника, зокрема, цифрової безпеки; 

 знання сутнісних характеристик загроз професійної діяльності 

журналіста-міжнародника, зокрема, у цифровому середовищі; їх види, типи 

та класифікаційні ознаки; 

 знання нормативно-правового підґрунтя безпеки професійної 

діяльності журналіста-міжнародника, зокрема, у сфері цифрової безпеки; 

 знання технологічних аспектів безпеки професійної діяльності 

журналіста-міжнародника, зокрема, у сфері цифрової безпеки. 

 

 

6.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю 

1. Надайте визначення поняття «цифрова безпека» та охарактеризуйте 

його сутнісні риси. 

2. Проаналізуйте сучасний спектр викликів та загроз для представників 

ЗМІ. 

3. Проаналізуйте сучасний стан безпеки журналістів в світі. 

4. Охарактеризуйте проблему «регіоналізації» злочинів проти 

журналістів. 

5. Визначте спектр он-лайн атак проти жінок-журналістів. 

6. Охарактеризуйте проблему насильства проти жінок-журналістів у 

світлі міжнародних дискусій. 
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7. Визначте гендерні аспекти безпеки журналістів у сучасному світі. 

8. Визначте рівень безпеки журналістів в Україні. 

9. Проаналізуйте проблему безкарності в контексті безпеки 

журналістської діяльності. 

10. Визначте міжнародні інституції із захисту прав журналісті та 

охарактеризуйте специфіку їх діяльності.  

11. Охарактеризуйте глобальні ініціативи щодо безпеки журналістів. 

12. Охарактеризуйте міжнародні рекомендації щодо підвищення рівня 

безпеки працівників ЗМІ. 

13. Проаналізуйте виклики та ризики для конвергентної редакції. 

14. Проаналізуйте виміри цифрової безпеки для конвергентних редакцій. 

15. Визначте інструменти ідентифікації особистісних загроз. 

16. Охарактеризуйте цифровий захист джерел інформації. 

17. Визначте актуальні загрози редакційним бізнес-моделям. 

18. Визначте стратегії цифрової безпеки в контексті нових бізнес-та 

редакційних моделей ЗМІ. 

19. Класифікуйте кібератаки на редакції. 

20. Визначте шляхи протидії «електронному» шпигунству (ефективне 

кодування) та фішинговим атакам у редакціях. 

21. Охарактеризуйте атаки на веб-сайти журналістів / редакцій та 

можливості ефективного захисту. 

22. Охарактеризуйте вплив фейків на політичні процеси у сучасному світі.  

23. Визначте фейки як інструмент сучасної гібридної інформаційної війни.  

24. Охарактеризуйте феномен діпфейків та його вплив на сучасне медіа 

середовище. 

25. Охарактеризуйте законодавчі антифейкові ініціативи. 

26. Охарактеризуйте редакційні політики з нівелювання фейків.  

27. Охарактеризуйте проекти категорії «Стоп-фейк» з точки зору мети 

та результативності. 

28. Охарактеризуйте антифейковий тренд в соціальних мережах. 
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29. Охарактеризуйте переваги / загрози використання технологій 

«м’якого» штучного інтелекту у сучасній журналістиці 

30. Проаналізуйте наслідки «карикатурних скандалів» для сучасних 

медіа. 

31. Охарактеризуйте цифровий захист журналістів у зв’язку з 

«карикатурними скандалами». 

32. Визначте цифрові атаки на журналістів при роботі з «Великими 

даними» (Big date). 

33. Охарактеризуйте інструменти та стратегії цифрової безпеки 

журналістів при роботі з «Великими даними». 

34. Охарактеризуйте правила безпечного зберігання інформації в 

«хмарах».  

35. Визначте специфіку захисту  інформації в «хмарах». 

36. Охарактеризуйте проблеми зберігання конфіденційності при 

користування «хмарними технологіями».  

37. Охарактеризуйте створення «електронного профілю» журналіста на 

підставі даних соціальної інженерії. 

38. Охарактеризуйте загрози персональним даним журналіста. 

39. Охарактеризуйте вірусну природу сайтів соціальних мереж.  

40. Охарактеризуйте засоби контролю за особистісною інформацією в 

соціальних мережах. 

41. Охарактеризуйте можливості захисту он-лайн-активності 

журналіста. 

42. Визначте інструменти ідентифікації особистісних загроз в соціальних 

мережах / специфіка загроз у Метавсесвіті. 

43. Охарактеризуйте цифровий інструментарій запобіганню он-лайн 

стеженню за журналістами. 

44. Визначте інструменти шифрування даних. 

45. Визначте інформаційні загрози та ризики журналістського 

розслідування.  
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46. Проаналізуйте цифрові загрози при трансграничних журналістських 

розслідуваннях.  

47. Охарактеризуйте способи захисту обміну даними та забезпечення 

захищеного листування журналістів-учасників трансграничних 

розслідувань. 

48. Визначте міжнародні та національні он-лайн ресурси для 

трансграничних журналістських розслідувань.  

49. Охарактеризуйте цифрову безпеку учасників трансграничних 

журналістських розслідувань. 

50. Проаналізуйте можливості використання «темного інтернету» (Dark 

Web) в журналістських розслідуваннях. 

51. Охарактеризуйте способи забезпечення безпеки журналістів в 

«темному інтернеті» (Dark Web). 

52. Охарактеризуйте цифрову безпеку при роботі з даними. 

53. Охарактеризуйте інструменти для пошуку документів / аналізу баз 

даних. 

54. Охарактеризуйте інструменти інтерпретації / візуалізації даних. 

55. Охарактеризуйте стратегії захисту від фішингових атак (рівні 

«комп’ютер / ноутбук / планшет / смартфон / айфон»). 

56. Охарактеризуйте наслідки для журналістів при крадіжці акаунту. 

57. Визначте стратегії та інструменти запобігання крадіжки акаунтів 

журналістів в соціальних мережах. 

58. Охарактеризуйте техніки компрометації журналістів в соціальних 

мережах. 

59. Охарактеризуйте способи протидії шантажу та погрозам 

журналістам в соціальних мережах. 

60. Охарактеризуйте «мову ненависті» («хейт») в контексті актуальних 

загроз в соціальних мережах.  

61. Охарактеризуйте практику боротьби з «мовою ненависті» («хетом»)у 

соціальних мережах. 
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62. Охарактеризуйте можливості використання сучасних 

інфокомунікаційних технології в журналістиці екстремальних ситуацій.  

63. Охарактеризуйте особливості цифрового захисту журналістів в 

екстремальних ситуаціях.  

64. Охарактеризуйте додатки для безпеки журналістів, які працюють у 

небезпечних зонах. 

65. Визначте електронний інструментарій для роботи журналістів-

фрілансерів та фіксерів у «гарячих точках». 

66. Охарактеризуйте  гаджети для роботи журналістів-фрілансерів та 

фіксерів у «гарячих точках». 

67. Охарактеризуйте додатки для безпеки журналістів, які працюють у 

небезпечних зонах. 

68. Визначте специфіку цифрового захисту фотожурналістів під час 

роботи у загрозливих ситуаціях. 

69. Визначте цифрові інструменти та платформи для роботи журналістів 

у зонах стихійних лих та під час масових заворушень.  

70. Охарактеризуйте цифрову безпеку журналістів у зонах стихійних лих. 

71. Охарактеризуйте цифрову безпеку фіксерів у зонах стихійних лих. 

72. Охарактеризуйте цифровий захист журналістів при висвітленні 

масових заворушень. 

73. Проаналізуйте можливості використання «Великих даних» (Big date) 

для боротьби з внутрішніми загрозами у журналістських колективах. 

74. Визначте стратегію захисту корпоративних мереж редакцій / 

журналістських колективів. 

 

 

 7. Навчально-методична картка дисципліни 

 

Разом: 120 год., з них: лекційні – 14 год., семінари – 28 год., модульний 

контроль – 8 год., самостійна робота – 55 год.  
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Тиждень 

 

І 

 

ІІ ІІІ 

 

ІV V 

Модулі Модуль І. 

Міжнародна практика захисту журналістів 

у сучасному світі  

  

Лекції 1  2  

Дати     

 

Теми 

лекцій 

Безпека журналістів у сучасному світі: 

актуальні виклики та загрози – 1 бал 

. 

 

Нормативно-правове 

поле захисту прав 

журналістів  - 1 бал 

 

 

Теми  

семінарів 

 

 Міжнародн

а спільнота 

та захист 

прав 

журналістів 

– 10 + 1 бал 

  Проблеми безпеки 

журналістів в Україні 

– 10+ 1 бал 

Гендерний вимір безпеки 

журналістів – 10+ 1 бал  

Самостійна 

робота 

Самостійна 

робота до 

Теми 1 – 5 

балів. 

Самості на 

робота до 

Теми 2 – 5 

балів. 

 Самостійна робота 

до Теми 3 – 5 

балів. 

Самостійна робота до 

Теми 4 – 5 балів. 

Самостійна робота до Теми 5 – 

5 балів. 

Види поточного 

контролю 

Модульна контрольна робота 1 

(25 балів) 

  

 

 

Тиждень 

 

І 

 

ІІ ІІІ 

 

ІV V 

Модулі Модуль ІІ. 

Проблеми безпеки редакцій та журналістів 

у цифровому середовищі 

  

Лекції 1  2  

Дати     

 

Теми 

лекцій 

Конвергентна редакція: особливості 

функціонування у ризиковому цифровому 

середовищі - 1 бал. 

. 

 

Штучний інтелект як 

тригер новітніх 

викликів та загроз - 1 

бал 

 

 

Теми  

семінарів 

 

 Інструмент

и 

цифрового 

захисту 

конвергент

них 

редакцій – 

10+ 1 бал  

Проблеми 

безпеки 

журналістів 

у ситуації 

світу 

постправди / 

мізоправди 

– 10+ 1 бал  

 Загрози журналістам 

у соціальних мережах 

– 10+ 1 бал  

Цифровий інструментарій 

безпеки журналіста – 10+ 1 бал 

. 
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Самостійна 

робота 

Самостійна 

робота до 

Теми 6 – 5 

балів. 

Самості на 

робота до 

Теми 7 – 5 

балів. 

аСамості на 

робота до Теми 

8 – 5 балів. 

Самостійна робота 

до Теми 9 – 5 

балів. 

Самостійна робота до 

Теми 10 – 5 балів. 

Самостійна робота до Теми 11 

– 5 балів. 

Види поточного 

контролю 

Модульна контрольна робота 2 

(25 балів) 

  

 

 

Тиждень 

 

І 

 

ІІ ІІІ 

 

ІV V 

Модулі Модуль ІІІ. 

Безпека журналістського розслідування  

 

  

Лекції 1  2  

Дати     

 

Теми 

лекцій 

Системний характер безпеки 

журналістського розслідування -1 бал. 

. 

 

Цифрова безпека 

журналістського 

розслідувано - 1 бал 

 

 

Теми  

семінарів 

 

 Безпека 

учасників 

журналістс

ького 

розслідуван

ня - 10+ 1 

бал  

Безпека 

журналіста-

розслідувач

а - 10+ 1 бал  

 «Темний інтернет» як 

інструмент 

журналістського 

розслідування – 10+ 1 

бал  

. Цифровий  інструментарій  

журналістських розслідувань – 

10+ 1 бал  

Самостійна 

робота 

Самостійна 

робота до 

Теми 12 – 5 

балів. 

Самості на 

робота до 

Теми 13– 5 

балів. 

аСамості на 

робота до Теми 

14 – 5 балів. 

Самостійна робота 

до Теми 15 – 5 

балів. 

Самостійна робота до 

Теми 16 – 5 балів. 

Самостійна робота до Теми 17 

– 5 балів. 

Види поточного 

контролю 

Модульна контрольна робота 3 

(25 балів) 

  

 

Тиждень 

 

І 

 

ІІ ІІІ 

 

ІV V 

Модулі Модуль ІV. 

Безпека журналістів в екстремальних 

умовах  

  

Лекції 1  2  

Дати     

 

Теми 

лекцій 

Журналістика екстремальних ситуацій та 

проблеми безпеки - 1 бал. 

. 

 

  



 

36 
 

 

Теми  

семінарів 

 

Безпека 

журналістів /  

фрілансерів / 

фіксерів у 

«гарячих 

точках», 

місцях 

масових 

заворушень та 

зонах 

стихійних лих 

– 10+ 1 бал  

Цифрова 

безпека 

журналістів 

в 

екстремаль

них 

ситуаціях – 

11 балів. 

Проблеми 

психічного 

здоровя та 

професійног

о вигорання 

журналістів 

– 10+ 1 бал . 

   

Самостійна 

робота 

Самостійна 

робота до 

Теми 18 – 5 

балів. 

Самості на 

робота до 

Теми 19– 5 

балів. 

аСамості на 

робота до Теми 

20 – 5 балів. 

Самостійна робота 

до Теми 21 – 5 

балів. 

  

Види поточного 

контролю 

Модульна контрольна робота 4 

(25 балів) 
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https://ijnet.org/ru/story/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9
https://ijnet.org/ru/story/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9
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212. CRISTIANA BEDEI. Найдите время, чтобы оправиться от травм и 

профессионального выгорания // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://ijnet.org/ru/story/%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B8%D1

%82%D0%B5-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F-

%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%8B-

%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C

%D1%81%D1%8F-%D0%BE%D1%82-

%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BC-%D0%B8-

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%

D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3

%D0%BE-

%D0%B2%D1%8B%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8

%D1%8F, вільний. – Назв. з екрану (дата звернення: 01.01.2022). 

213. CRISTIANA BEDEI. КАК ЗАЩИТИТЬ КОНФИДЕНЦИАЛЬНУЮ 

ИНФОРМАЦИЮ // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://ijnet.org/ru/story/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-

%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C-

%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%B

D%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%83%D1%8

E-

%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86

%D0%B8%D1%8E, вільний. – Назв. з екрану (дата звернення: 01.01.2021). 

214. ROLAND BEDNARZ. СОВЕТЫ ПО ЦИФРОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ 

ЖУРНАЛИСТОВ: КАК ЗАЩИТИТЬ СОВЮ РАБОТУ И ИСТОЧНИКИ 

ИНФОРМАЦИИ // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://ijnet.org/ru/story/sovety-po-cifrovoy-bezopasnosti-dlya-zhurnalistov-kak-

zaschitit-svoyu-rabotu-i-istochniki, вільний. – Назв. з екрану (дата звернення: 

01.01.2022). 

215. Sam Berkhead. Бесплатный инструмент предоставляет журналистам, 

расследующим коррупцию, возможность поиска по миллионам документов 

// [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://ijnet.org/ru/blog/%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%

B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-

%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5

%D0%BD%D1%82-

%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0

%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82-

%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81

%D1%82%D0%B0%D0%BC-

%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%83%

D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC-

%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8

%D1%8E-

%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B

E%D1%81%D1%82%D1%8C-

https://ijnet.org/ru/story/%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F-%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%8B-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%BE%D1%82-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BC-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D1%8B%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ijnet.org/ru/story/%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F-%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%8B-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%BE%D1%82-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BC-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D1%8B%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ijnet.org/ru/story/%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F-%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%8B-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%BE%D1%82-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BC-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D1%8B%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ijnet.org/ru/story/%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F-%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%8B-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%BE%D1%82-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BC-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D1%8B%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ijnet.org/ru/story/%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F-%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%8B-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%BE%D1%82-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BC-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D1%8B%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ijnet.org/ru/story/%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F-%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%8B-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%BE%D1%82-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BC-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D1%8B%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ijnet.org/ru/story/%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F-%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%8B-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%BE%D1%82-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BC-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D1%8B%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ijnet.org/ru/story/%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F-%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%8B-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%BE%D1%82-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BC-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D1%8B%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ijnet.org/ru/story/%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F-%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%8B-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%BE%D1%82-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BC-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D1%8B%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ijnet.org/ru/story/%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F-%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%8B-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%BE%D1%82-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BC-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D1%8B%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ijnet.org/ru/story/%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F-%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%8B-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%BE%D1%82-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BC-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D1%8B%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ijnet.org/ru/story/sovety-po-cifrovoy-bezopasnosti-dlya-zhurnalistov-kak-zaschitit-svoyu-rabotu-i-istochniki
https://ijnet.org/ru/story/sovety-po-cifrovoy-bezopasnosti-dlya-zhurnalistov-kak-zaschitit-svoyu-rabotu-i-istochniki
https://ijnet.org/ru/users/sberkhead
https://ijnet.org/ru/blog/%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82-%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BC-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8E-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE
https://ijnet.org/ru/blog/%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82-%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BC-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8E-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE
https://ijnet.org/ru/blog/%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82-%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BC-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8E-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE
https://ijnet.org/ru/blog/%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82-%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BC-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8E-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE
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https://ijnet.org/ru/blog/3-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ijnet.org/ru/blog/3-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ijnet.org/ru/blog/3-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ijnet.org/ru/blog/3-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ijnet.org/ru/blog/3-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ijnet.org/ru/blog/3-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ijnet.org/ru/blog/3-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ijnet.org/ru/blog/3-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ijnet.org/ru/blog/3-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8


 

70 
 

247. Daria Sukharchuk. Страховой план предоставляет защиту 

журналистам-фрилансерам и фиксерам, работающим в опасных условиях // 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://ijnet.org/ru/blog/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B

E%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD-

%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0

%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82-

%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%83-

%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81

%D1%82%D0%B0%D0%BC-

%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B5

%D1%80%D0%B0%D0%BC-%D0%B8-

%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC-

%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%89%

D0%B8%D0%BC-%D0%B2-

%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85, вільний. 

– Назв. з екрану (дата звернення: 01.01.2022). 

248. Janine Warner and David LaFontaine. Сервис бесплатного веб-хостинга 

защитит журналистов от кибератак // [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

https://ijnet.org/ru/blog/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%

81-

%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD

%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D0%B5%D0%B1-

%D1%85%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0-

%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%82-

%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81

%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D1%82-

%D0%BA%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0

%D0%BA, вільний. – Назв. з екрану (дата звернення: 01.01.2022). 

249. Jessica Weiss. «Панамские документы» – как международная сеть 

журналистов провела крупнейшее расследование // [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

https://ijnet.org/ru/blog/%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1

%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-

%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82

%D1%8B-%E2%80%93-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-

%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80

%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F-

%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C-

%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81

%D1%82%D0%BE%D0%B2-

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B0-

%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%88

https://ijnet.org/ru/user/1015813
https://ijnet.org/ru/blog/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%83-%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BC-%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC-%D0%B8-%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC-%D0%B2-%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ijnet.org/ru/blog/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%83-%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BC-%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC-%D0%B8-%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC-%D0%B2-%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ijnet.org/ru/blog/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%83-%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BC-%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC-%D0%B8-%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC-%D0%B2-%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ijnet.org/ru/blog/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%83-%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BC-%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC-%D0%B8-%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC-%D0%B2-%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ijnet.org/ru/blog/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%83-%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BC-%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC-%D0%B8-%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC-%D0%B2-%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ijnet.org/ru/blog/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%83-%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BC-%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC-%D0%B8-%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC-%D0%B2-%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ijnet.org/ru/blog/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%83-%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BC-%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC-%D0%B8-%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC-%D0%B2-%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ijnet.org/ru/blog/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%83-%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BC-%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC-%D0%B8-%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC-%D0%B2-%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ijnet.org/ru/blog/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%83-%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BC-%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC-%D0%B8-%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC-%D0%B2-%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ijnet.org/ru/blog/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%83-%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BC-%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC-%D0%B8-%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC-%D0%B2-%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ijnet.org/ru/blog/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%83-%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BC-%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC-%D0%B8-%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC-%D0%B2-%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ijnet.org/ru/blog/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%83-%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BC-%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC-%D0%B8-%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC-%D0%B2-%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ijnet.org/ru/blog/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%83-%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BC-%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC-%D0%B8-%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC-%D0%B2-%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ijnet.org/ru/blog/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81-%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D0%B5%D0%B1-%D1%85%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%82-%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D1%82-%D0%BA%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA
https://ijnet.org/ru/blog/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81-%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D0%B5%D0%B1-%D1%85%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%82-%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D1%82-%D0%BA%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA
https://ijnet.org/ru/blog/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81-%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D0%B5%D0%B1-%D1%85%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%82-%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D1%82-%D0%BA%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA
https://ijnet.org/ru/blog/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81-%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D0%B5%D0%B1-%D1%85%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%82-%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D1%82-%D0%BA%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA
https://ijnet.org/ru/blog/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81-%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D0%B5%D0%B1-%D1%85%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%82-%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D1%82-%D0%BA%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA
https://ijnet.org/ru/blog/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81-%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D0%B5%D0%B1-%D1%85%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%82-%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D1%82-%D0%BA%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA
https://ijnet.org/ru/blog/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81-%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D0%B5%D0%B1-%D1%85%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%82-%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D1%82-%D0%BA%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA
https://ijnet.org/ru/blog/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81-%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D0%B5%D0%B1-%D1%85%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%82-%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D1%82-%D0%BA%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA
https://ijnet.org/ru/blog/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81-%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D0%B5%D0%B1-%D1%85%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%82-%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D1%82-%D0%BA%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA
https://ijnet.org/ru/blog/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81-%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D0%B5%D0%B1-%D1%85%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%82-%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D1%82-%D0%BA%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA
https://ijnet.org/ru/users/jessica-weiss
https://ijnet.org/ru/blog/%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%E2%80%93-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C-%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B5%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ijnet.org/ru/blog/%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%E2%80%93-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C-%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B5%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ijnet.org/ru/blog/%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%E2%80%93-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C-%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B5%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ijnet.org/ru/blog/%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%E2%80%93-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C-%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B5%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ijnet.org/ru/blog/%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%E2%80%93-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C-%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B5%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ijnet.org/ru/blog/%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%E2%80%93-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C-%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B5%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ijnet.org/ru/blog/%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%E2%80%93-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C-%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B5%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ijnet.org/ru/blog/%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%E2%80%93-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C-%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B5%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ijnet.org/ru/blog/%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%E2%80%93-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C-%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B5%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ijnet.org/ru/blog/%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%E2%80%93-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C-%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B5%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ijnet.org/ru/blog/%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%E2%80%93-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C-%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B5%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5


 

71 
 

%D0%B5%D0%B5-

%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE

%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5, вільний. – Назв. з екрану 

(дата звернення: 01.01.2022). 

250. Jessica Weiss. Руководство по цифровой и мобильной безопасности 

для журналистов // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://ijnet.org/ru/blog/%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%

BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D0%BE-

%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-

%D0%B8-

%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B

E%D0%B9-

%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD

%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-

%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81

%D1%82%D0%BE%D0%B2, вільний. – Назв. з екрану (дата звернення: 

01.01.2022). 

251. Smart Protection Network: платформа для сбора и анализа информации 

об угрозах // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.trendmicro.com.ru/technology-innovation/our-tech/smart-protection-

network/, вільний. – Назв. з екрану (дата звернення: 01.01.2022). 

252. Trend Micro: Интернет-пропаганда и манипулирование общественным 

мнением – главные киберугрозы // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://rublacklist.net/24264/, вільний. – Назв. з екрану (дата звернення: 

01.01.2022). 

253. 4 факти, які потрібно знати про «темний» інтернет // [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: https://www.imena.ua/blog/about-dark-web/, 

вільний. – Назв. з екрану (дата звернення: 01.01.2022). 

254. Deepfake: как искусственный интеллект размывает границы между 

фейком и реальностью // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://ipquorum.ru/ip-blog/deepfake-kak-iskusstvennyj-intellekt-razmyvaet-

granitsy-mezhdu-fejkom-i-realnostyu/, вільний. – Назв. з екрану (дата 

звернення: 01.01.2022). 

255. COVID-19: ключові кібербезпекові тренди // [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: https://niss.gov.ua/doslidzhennya/informaciyna-politika/covid-

19-klyuchovi-kiberbezpekovi-trendi, вільний. – Назв. з екрану (дата 

звернення: 01.01.2022). 

256. Charlie Hebdo рассказал о крупных тратах на неприступный бункер 

для журналистов // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.ntv.ru/novosti/1967884/, вільний. – Назв. з екрану (дата 

звернення: 01.01.2022).  

257. Google научит искусственный интеллект определять дипфейки // 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://center2m.ru/google-deepfake, 

вільний. – Назв. з екрану (дата звернення: 01.01.2022). 

https://ijnet.org/ru/blog/%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%E2%80%93-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C-%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B5%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ijnet.org/ru/blog/%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%E2%80%93-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C-%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B5%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ijnet.org/ru/blog/%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%E2%80%93-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C-%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B5%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ijnet.org/ru/users/jessica-weiss
https://www.imena.ua/blog/about-dark-web/
https://ipquorum.ru/ip-blog/deepfake-kak-iskusstvennyj-intellekt-razmyvaet-granitsy-mezhdu-fejkom-i-realnostyu/
https://ipquorum.ru/ip-blog/deepfake-kak-iskusstvennyj-intellekt-razmyvaet-granitsy-mezhdu-fejkom-i-realnostyu/
https://niss.gov.ua/doslidzhennya/informaciyna-politika/covid-19-klyuchovi-kiberbezpekovi-trendi
https://niss.gov.ua/doslidzhennya/informaciyna-politika/covid-19-klyuchovi-kiberbezpekovi-trendi
http://www.ntv.ru/novosti/1967884/
https://center2m.ru/google-deepfake


 

72 
 

258. 4 факти, які потрібно знати про «темний» інтернет // [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: https://www.imena.ua/blog/about-dark-web/, 

вільний. – Назв. з екрану (дата звернення: 01.01.2022). 

259. 10 практичних порад для журналістів щодо поведінки на акціях 

протесту // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://imi.org.ua/infographics/10-praktychnyh-porad-dlya-zhurnalistiv-schodo-

povedinky-na-aktsiyah-protestu/, вільний. – Назв. з екрану (дата звернення: 

01.01.2022). 

260. 14 практичних порад щодо поведінки на акціях протесту. Пам’ятка 

для журналістів // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://imi.org.ua/advices/14-praktichnih-porad-schodo-povedinki-na-aktsiyah-

protestu-pamyatka-dlya-jurnalistiv/, вільний. – Назв. з екрану (дата звернення: 

01.01.2022). 

261. 2016. Доклад Генерального директора ЮНЕСКО. Обеспечение 

безопасности журналистов и опасность безнаказанности // [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

https://en.unesco.org/sites/default/files/unesco_report_russian.pdf, вільний. – 

Назв. з екрану (дата звернення: 01.01.2022). 

262. Відео. Фейсбук: кампанія проти ненависницьких коментарів // 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dw.com/uk/facebook-

%D0%BF%D0%BE%D1%81% %B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8C-

%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8C%D0%B1%D1%83-

%D0%B7-%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%8E-

%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82

%D1%96-%D1%82%D0%B0-

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD

%D0%B4%D0%BE%D1%8E/a-42274720, вільний. – Назв. з екрану (дата 

звернення: 01.01.2022). 
 
 

https://www.imena.ua/blog/about-dark-web/
http://imi.org.ua/infographics/10-praktychnyh-porad-dlya-zhurnalistiv-schodo-povedinky-na-aktsiyah-protestu/
http://imi.org.ua/infographics/10-praktychnyh-porad-dlya-zhurnalistiv-schodo-povedinky-na-aktsiyah-protestu/
http://imi.org.ua/advices/14-praktichnih-porad-schodo-povedinki-na-aktsiyah-protestu-pamyatka-dlya-jurnalistiv/
http://imi.org.ua/advices/14-praktichnih-porad-schodo-povedinki-na-aktsiyah-protestu-pamyatka-dlya-jurnalistiv/
https://en.unesco.org/sites/default/files/unesco_report_russian.pdf
http://www.dw.com/uk/facebook-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8C%D0%B1%D1%83-%D0%B7-%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%8E-%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%96-%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%8E/a-42274720
http://www.dw.com/uk/facebook-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8C%D0%B1%D1%83-%D0%B7-%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%8E-%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%96-%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%8E/a-42274720
http://www.dw.com/uk/facebook-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8C%D0%B1%D1%83-%D0%B7-%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%8E-%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%96-%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%8E/a-42274720
http://www.dw.com/uk/facebook-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8C%D0%B1%D1%83-%D0%B7-%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%8E-%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%96-%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%8E/a-42274720
http://www.dw.com/uk/facebook-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8C%D0%B1%D1%83-%D0%B7-%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%8E-%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%96-%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%8E/a-42274720
http://www.dw.com/uk/facebook-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8C%D0%B1%D1%83-%D0%B7-%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%8E-%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%96-%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%8E/a-42274720
http://www.dw.com/uk/facebook-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8C%D0%B1%D1%83-%D0%B7-%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%8E-%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%96-%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%8E/a-42274720
http://www.dw.com/uk/facebook-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8C%D0%B1%D1%83-%D0%B7-%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%8E-%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%96-%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%8E/a-42274720

	1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
	2. Мета та завдання навчальної дисципліни
	3. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗА ДИСЦИПЛІНОЮ
	4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
	5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
	Лекція 1. Безпека журналістів у сучасному світі: актуальні виклики та загрози (2 год.)
	Семінар 1. Міжнародна спільнота та захист прав журналістів
	(2 год.)
	Семінар 3. Гендерний вимір безпеки журналістів (2 год.)
	Семінар 5. Проблеми безпеки журналістів у ситуації світу постправди / мізоправди (2 год.)

	Семінар 7. Цифровий інструментарій безпеки журналіста (2 год.)
	6. КОНТРОЛЬ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ
	6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів
	6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії оцінювання


	Тема 1. Безпека журналістів у сучасному світі: актуальні виклики та загрози
	Створити інфографіку щодо стану глобальної безпеки журналістів у 2017 – 2022 рр. Створити лонгрід щодо політичних, економічних, соціокультурних та релігійних причин підвищення рівня насильства проти журналістів в світі. На підставі інфокомунікаційних ...
	Тема 2. Міжнародна спільнота та захист прав журналістів
	Тема 3. Нормативно-правове поле захисту прав журналістів
	Тема 6. Конвергентна редакція: особливості функціонування у ризиковому цифровому середовищі
	Тема 7. Інструменти цифрового захисту конвергентних редакцій
	Тема 8. Проблеми безпеки журналістів у ситуації світу постправди / мізоправди
	Тема 9. Штучний інтелект як тригер новітніх викликів та загроз
	Проаналізувати варіанти використання штучного інтелекту у сучасній медіа сфері. Визначити спектр викликів та загроз, зумовлелених штучним нтелектом для журналістів та редакцій. Сформулювати рекомендація для медіа спільноти з мінімізації викликів та за...
	Тема 10. Загрози журналістам у соціальних мережах / виклики та загрози МетаВсесвіту
	Проаналізувати інформаційну присутність конкретного журналіста (фігура журналіста обирається довільно) та ідентифікуйте особистісні загрози для даної конкретної особи у соціальних мережах. На підставі сучасних інфокомунікаційних технологій запропонува...
	Тема 11.  Цифровий інструментарій безпеки журналіста
	Запропонувати авторський медіа проект, в якому би використовувалися «хмарні технології». Спрогнозувати напрями та зміст цифрових атак на авторський медіа проект / учасників даного медіа проекту при зберіганні інформації у: а) приватній хмарі; б) публі...
	Тема 12. Системний характер безпеки журналістського розслідування
	Тема 13. Безпека учасників журналістського розслідування
	Тема 14. Безпека журналіста-розслідувача
	Проаналізувати конкретне журналістське розслідування на предмет цифрової безпеки журналістів-розслідувачів (журналістське розслідування обирається довільно). Критерії аналізу: своєчасність, комплексність, повнота, тривалість. Аналізуючи конкретне журн...
	Тема 15. Цифрова безпека журналістського розслідування
	Тема 16. «Темний інтернет» як інструмент журналістського розслідування
	Тема 17. Цифровий інструментарій журналістських розслідувань
	Тема 18. Журналістика екстремальних ситуацій та проблеми безпеки
	Тема 19. Безпека журналістів / фрілансерів / фіксерів у «гарячих точках», місцях масових заворушень та зонах стихійних лих
	Тема 20. Цифрова безпека журналістів в екстремальних ситуаціях
	На конкретних прикладах проаналізувати рівень та можливості цифрового захисту журналістів у зонах стихійних лих та під час масових заворушень. Протестувати цифрові інструменти та платформи, призначені для роботи журналістів у зонах стихійних лих та пі...
	Тема 21. Проблеми психічного здоров’я та професійного вигорання журналістів
	Проаналізувати особливості комунікації з представниками уразливих верств (жертви стихійних лих, жінки, які зазнали насильства). Визначити типові помилки такій комунікації та запропонувати шляхи її поліпшення. Запропонувати рекомендації щодо підтримки ...
	6.3. Форма проведення модульного контролю та критерії оцінювання

	Модульна контрольна робота проводиться у письмовому вигляді / онлайн формах у форматі розгорнутих відповідей на поставлені завдання.
	Модульна контрольна робота проводиться у письмовому вигляді / онлайн формах у форматі розгорнутих відповідей на поставлені завдання. (1)
	Модульна контрольна робота проводиться у письмовому вигляді / онлайн формах у форматі розгорнутих відповідей на поставлені завдання. (2)
	Модульна контрольна робота проводиться у письмовому вигляді / онлайн формах у форматі розгорнутих відповідей на поставлені завдання. (3)
	6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання
	6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання (1)
	6.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю
	7. Навчально-методична картка дисципліни
	8. Рекомендовані джерела

	17. Андерсон К. Цифровая защита для журналистов: разумные меры предосторожности / К. Андерсон [Текст] // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kbridge.org/ru/common-sense-digital-security-for-journalists-2/, вільний. – Назв. з екрану (дата...
	20. Артемов Н. Социальная инженерия – технология «взлома» человека / Н. Артемов [Текст] // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://medium.com/@Emisare/socialnaya-ingeneria-9f16e0ba7fa5, вільний. – Назв. з екрану (дата звернення: 01.01.2022).
	28. Бойкіс В. Facebook сканує всі обличчя і створює «цифровий біометричний шаблон». ФБ слідкує за вами, навіть коли ви на інших сайтах. Зібрані дані продають / В. Бойкіс [Текст] // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://texty.org.ua/pg/article/...

	30. Вайсман Дж. Времени в обрез. Ускорение жизни при цифровом капитализме / Дж. Вайсман [Текст] // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://books.google.com.ua/books?id=Yn_PDwAAQBAJ&dq=%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE+%D0%B9%D0%B3%D0%B...
	31. Вальорска М. Аґнєшка. Діпфейк та дезінформація: практ. посіб. / Аґнєшка М. Вальорска; пер. з нім. В. Олійника – К.: Академія української преси; Центр Вільної Преси, 2020. – 36 с. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.aup.com.ua/upl...
	32. Вартанова Е. Безопасность цифровой компетентности // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://jrnlst.ru/bezopasnost-cifrovoy-kompetentnosti, вільний. – Назв. з екрану (дата звернення: 01.01.2022).
	34. Веремеева Т. Мессенджеры в Украине: основные игроки, проблемы и перспективы / Т. Веремеева [Текст] // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://comments.ua/article/it/technology/641679-messendzhery-v-ukraine-osnovnye-igroki-problemy-i-perspek...
	36. Видання  New York Times втизнало що герой подкасту «Халіфат» вигадав історію про своє перебування в Сирі // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ms.detector.media/manipulyatsii/post/26264/2020-12-23-vydannya-new-york-times-vyznalo-shcho-...
	37. Все, что нужно знать журналистам о «тёмном» вебе и запрещенных сайтах // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mediatoolbox.ru/blog/obratnaya-storona-interneta-vse-chto-nuzhno-znat-zhurnalistam-o-tyomnom-vebe-i-zapreshhennyih-saytah/, віль...
	38. Вступ до безпеки. Онлайн-курс з громадянської журналістики // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://school-cj.org/courses/security, вільний. – Назв. з екрану (дата звернення: 01.01.2022).


	40. Гендер в деталях» випустив серію жартівливих картинок для журналістів на тему сексизму // [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://imi.org.ua/news/hender-v-detalyah-vypustyv-seriyu-zhartivlyvyh-kartynok-dlyal-zhurnalistiv-na-temu-seksyzmu/, ві...
	42. Глубинный интернет – обратная сторона Сети // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://torify.me/blog/deep-web.html, вільний. – Назв. з екрану (дата звернення: 01.09.2022).
	51. Довгаль В.А. Облачные вычисления и анализ вопросов информационной безопасности в облаке / В.А. Довгаль [Текст] // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 4: Естественно-математические и технические науки. – 2015 // [Електронний ре...

	55. ЕВРОПЕЙСКАЯ СТРАТЕГИЯ БЕЗОПАСНОСТИRUБЕЗОПАСНАЯ ЕВРОПА В ЛУЧШЕМ МИР // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.consilium.europa.eu/media/30825/qc7809568ruc.pdf, вільний. – (Назв. з екрану (дата звернення: 01.01.2022).
	56. Евтушенко А. Не вижу зла. Основатель Tor не верит в криминальный «темный» интернет, а он есть / А. Евтушенко [Текст] // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://lenta.ru/articles/2017/08/02/good_tor/, вільний. – Назв. з екрану (дата зверненн...
	60. Журналистика данных – 7 способов использовать Big Data в СМИ // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.imena.ua/blog/bigdata-journalism/, вільний. – Назв. з екрану (дата звернення: 01.09.2017).
	61. Журналистское расследование и сеть Интернет // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://law.wikireading.ru/50735, вільний. – Назв. з екрану (дата звернення: 01.01.2022).
	63. Журналисты Charlie Hebdo заявили о новых угрозах в свой адрес после публикации карикатуры на исламского ученого // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://gordonua.com/news/worldnews/zhurnalisty-charlie-hebdo-zayavili-o-novyh-ugrozah-v-svoy-...

	64. Захист прав, свобод і безпеки людини в інформаційній сфері в сучасних умовах // Матеріали другої науково-практичної конференції. 21 травня 2020 р., м. Київ. / Упоряд. : С.О. Дорогих, В.Ф. Фурашев, В.Г. Пилипчук, О.В. Петришин. – Київ, 2020. – 376 с.
	68. Защита Big Data: проблемы и решения // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.it-weekly.ru/it-news/security/117831.html, вільний. – Назв. з екрану (дата звернення: 01.01.2022).
	69. Зверко Н. Представитель ОБСЕ: фейковые новости – это атака на журналистику // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ru.delfi.lt/news/live/predstavitel-obse-fejkovye-novosti-eto-ataka-na-zhurnalistiku.d?id=75135278, вільний. – Назв. з екра...
	72. Зубченко Я. Я. Погляд у майбутнє. Чого досягли окуляри доповненої реальності /  Я. Зубченко [Текст] // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ms.detector.media/trendi/post/26194/2020-12-15-poglyad-u-maybutnie-chogo-dosyagly-okulyary-dopovn...
	73. Инструменты гражданских антикоррупционных расследований: Справочник по работе с публичными реестрами юридических лиц, недвижимого имущества и транспортных средств // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://transparency.org.ru/images/docs/re...
	74. Искусство интервью для расследователей // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://gijn.org/2017/07/31/%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8C%D1%8E/, вільний. – Назв. з екрану (дата ...
	76. Искусственный интеллект меняет лицо, или Что такое дипфейк // [Електронний ресурс]. – Режим доступу:https://112.ua/glavnye-novosti/iskusstvennyy-intellekt-menyaet-lico-ili-chto-takoe-dipfeyk-517643.html, вільний. – Назв. з екрану (дата звернення: ...
	77. Исследование, основанное на истории: учебное пособие по проведению журналистских расследований // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ru.unesco.kz/story-based-inquiry-a-manual-for-investigative-journalists, вільний. – Назв. з екрану (дат...
	78. Итоги 2020 года: знаменитости стали источником распространения фейков и терий заговора // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ms.detector.media/trendi/post/26243/2020-12-21-ytogy-2020-znamenytosty-staly-ystochnykom-rasprostranenyya-feyk...
	79. Інститут масової інформації створив сайт з безпеки для журналістів // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://detector.media/infospace/article/118301/2016-08-31-institut-masovoi-informatsii-stvoriv-sait-z-bezpeki-dlya-zhurnalistiv/, вільний....
	80. Інформаційна безпека: соціально-правові аспекти: Підручник.. Остроухой Б. В., Петрик Б. М., Прнсяжнюк М. М. та ін.; за заг- ред. Є. Д. Скулиша.- К.КНТ, – 776 с. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1352_8411400...
	81. Как журналисту избежать интернет-слежки // [Електронний ресурс]. – Режим доступу:https://roskomsvoboda.org/32069/, вільний. – Назв. з екрану (дата звернення: 01.01.2022).
	83. Как защитить данные в облаках // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.it-weekly.ru/it-news/security/137376.html, вільний. – Назв. з екрану (дата звернення: 01.01.2022).
	84. Как обнаружить слежку: инструкции для журналистов, выполняющих редакционные задания // [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://osvita.mediasapiens.ua/mediaprosvita/how_to/kak_obnaruzhit_slezhku_instruktsii_dlya_zhurnalistov_vypolnyayuschikh_r...
	86. Как применять законы о свободном доступе к информации: новое глобальное руководство GIJN // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://gijn.org/2018/02/28/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C-%D0%B7%D0%B0%D...
	88. Капитан Facebook: 10 правил для безопасности журналистов // [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://jrnlst.ru/bezopasnost-zhurnalistov-10-pravil-ot-facebook, вільний. – Назв. з екрану (дата звернення: 01.01.2022).
	89. «Карикатурный» скандал. Обобщение // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ria.ru/religion/20060203/43313934.html, вільний. – Назв. з екрану (дата звернення: 01.01.2022).
	90. Карпенко О. Что и как банит Facebook: Guardian опубликовал внутренние правила сети для модераторов / О. Карпенко [Текст] // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ain.ua/2017/05/22/chto-i-kak-banit-facebook, вільний. – Назв. з екрану (дата...
	97. Кондратенко Т. За амбарным замком. Что прячется на «темной стороне» интернета / Т. Кондратенко [Текст] // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dsnews.ua/future/-maska-ya-tebya-znayu-chto-pryachetsya-na-temnoy-storone-interneta-2408201...
	98. Конфиденциальность в сети интернет для журналистов // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.gdf.ru/library/item/1/91, вільний. – Назв. з екрану (дата звернення: 01.01.2022).
	99. Копаем глубже: краткое руководство по бесплатным и недорогим инструментам обработки данных // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://gijn.org/2017/07/28/%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%BC-%D0%B3%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B6%D0%B5-%D0%BA%D1%80...

	100. Користувачі Facebook оцінюватимуть достовірність новин // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dw.com/uk/%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%96-facebook-%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%...
	107. Макаров В. Чат-боты Facebook изобрели свой собственный язык / В. Макаров [Текст] // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.popmech.ru/technologies/news-370982-chat-boty-facebook-izobreli-svoy-sobstvennyy-yazyk/, вільний. – Назв. з екр...
	112. Масштабная мошенническая атака в Интернете нанесла ущерб многим журналистам и пользователей других сфер деятельности. На этот раз целью фишинга стали учетные записи Google // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://provisionsecurity.club/t...

	114. Мексиканская газета закрылась из-за отсутствия безопасности журналистов // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mediabusiness.com.ua/content/view/48726/126/lang,ru/, вільний. – Назв. з екрану (дата звернення: 01.01.2022).
	115. Мова ворожнечі у ЗМІ: якою вона буває та до чого призводить (інфографіка) // [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://imi.org.ua/advices/mova-vorojnechi-u-zmi-yakoyu-vona-buvae-ta-do-chogo-prizvodit-infografika/, вільний. – Назв. з екрану (да...
	116. Мельников Е. Как понизить роль социальной инженерии в угрозе проникновения / [Текст] // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://itglobal.com/ru-ru/company/blog/kak-ponizit-rol-soczialnoj-inzhenerii-v-ugroze-proniknoveniya/, вільний. – Назв...
	119. Навчальні матеріали: Робота журналіста в гарячих точках (відео+інфографіка) // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://imi.org.ua/advices/navchalni-materiali-robota-jurnalista-v-garyachih-tochkah-videoinfografika/, вільний. – Назв. з екрану...
	121. Николенко О. От Уотергейта к педофилам: журналистские расследования, изменившие мир / О. Николенко [Текст] // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://bit.ua/2016/02/investigative-journalism/, вільний. – Назв. з екрану (дата звернення: 01.0...

	125. Опубликована утечка из правил модерирования Facebook // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.svoboda.org/a/28500740.html, вільний. – Назв. з екрану (дата звернення: 01.01.2022).
	126. Основатель Tor: Криминального «темного интернета» не существует // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://internetua.com/osnovatel-Tor--kriminalnogo--temnogo-interneta--ne-susxestvuet, вільний. – Назв. з екрану (дата звернення: 01.01.2022).

	127. Основы безопасности для журналистов в сети // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://irrp.org.ua/osnovy-bezopasnosti-dlya-zhurnalistov-v-seti/, вільний. – Назв. з екрану (дата звернення: 01.01.2021).
	129. Пашинська А. Зброя, наркотики та кілери. Що приховує чорний бік інтернету // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://espreso.tv/article/2017/02/21/po_toy_bik_internetu, вільний. – Назв. з екрану (дата звернення: 01.01.2022).
	130. Пишителло Д. Темный интернет: территория скрытых услуг // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.icann.org/news/blog/ru-bc874616-4d6d-44c3-8f88-5e8c78fc2d8a, вільний. – Назв. з екрану (дата звернення: 01.01.2022).

	131. Полное руководство по TikTok // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://marketingbuzz.info/polnoe-rukovodstvo-po-tiktok.html, вільний. – Назв. з екрану (дата звернення: 01.01.2022).
	132. Пора Расследовать! Пособие для начинающих журналистов-расследователей. Вопросы Безопасности Правовая Поддержка И Защита // [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.pora.press/security/, вільний. – Назв. з екрану (дата звернення: 01.01.2022).

	133. Поради журналістам: як перевірити достовірність фото з соцмереж // [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://imi.org.ua/advices/poradi-junalistam-yak-pereviriti-dostovirnist-foto-z-sotsmerej/, вільний. – Назв. з екрану (дата звернення: 01.01.2...
	134. Пособие по журналистике данных // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ria.ru/files/book/_site/%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_2.html, вільний. – Назв. з екрану (дата звернення: 01.01.2022).
	135. Почему необходимо положить конец безнаказанности, гарантировать безопасность журналистов и повысить этические стандарты. Выступление представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дуньи Миятович на ежегодной встрече Европейской федерации журналистов ...
	138. Почепцов Г. Распознавание пропаганды и языка ненависти /  Г. Почепцов [Текст] // [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://osvita.mediasapiens.ua/trends/1411978127/raspoznavanie_propagandy_i_yazyka_nenavisti/, вільний. – Назв. з екрану (дата з...

	140. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Безопасность журналистов: необходимое условие для свободы СМИ // [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.osce.org/ru/fom/194746?download=true, вільний. – Назв. з екрану (дата звернення: 01.01.20...
	141. Пример защиты от фишинга в Интернете // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://funtecs.com/phishing/, вільний. – Назв. з екрану (дата звернення: 01.01.2022).
	142. Проблемы безопасности больших данных // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.osp.ru/os/2017/04/13053380/, вільний. – Назв. з екрану (дата звернення: 01.01.2022).
	143. Проблемы безопасности Интернета вещей и способы их решения // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://iotconf.ru/ru/article/problemi-bezopasnosti-interneta-veshchey-i-sposobi-ih-resheniya-96378, вільний. – Назв. з екрану (дата звернення: 0...
	145. Пуля В. Content Insights.Как большие данные помогают редакторам принимать верные решения // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mediatoolbox.ru/ci/, вільний. – Назв. з екрану (дата звернення: 01.01.2022).
	147. Расследовательская журналистика: определение понятия // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://gijn.org/%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%...
	148.  Расследовательская журналистика: список онлайн-сервисов от Дениса Бигуса // [Електронний ресурс]. – Режим доступу:, http://newreporter.org/2016/11/21/rassledovatelskaya-zhurnalistika-spisok-onlajn-servisov-ot-denisa-bigusa/, вільний. – Назв. з е...
	153. Ресурсы и советы по цифровой безопасности для журналистов // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://presscouncil.ru/novosti/novosti-smi/5645-resursy-i-sovety-po-tsifrovoj-bezopasnosti-dlya-zhurnalisto, вільний. – Назв. з екрану (дата зверн...
	177. Темний бік анонімності – що таке Darknet і як він працює // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://nachasi.com/2017/05/01/what-is-darknet/, вільний. – Назв. з екрану (дата звернення: 01.01.2022).
	178. Темний бік інтернету: справжня глибина Мережі в 500 разів більша за те, що знає Ґуґл // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://texty.org.ua/pg/article/editorial_1/read/16308/Temnyj_bik_internetu_spravzhna_glybyna_Merezhi_v, вільний. – Назв...
	179. Тёмный интернет: взлёт и падение «Шёлкового пути» // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.factroom.ru/life/world/dark-internet, вільний. – Назв. з екрану (дата звернення: 01.01.2022).

	181. Феномен hate speech // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://postnauka.ru/video/68876, вільний. – Назв. з екрану (дата звернення: 01.01.2022).
	195. Шарипбаева А. Советы по безопасности для журналистов, работающих в зоне вооруженных конфликтов / А. Шарипбаева [Текст ] // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://newreporter.org/2015/10/23/sovety-po-bezopasnosti-dlya-zhurnalistov-rabotayus...

	196. «Шарли Эбдо»: три года спустя // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ru.euronews.com/2018/01/07/charlie-hebdo-three-years-after http://imi.org.ua/advices/yak-visvitlyuvati-konfliktno-vrazlivi-grupi-naselennya-infografika/, вільний. – На...
	200. Як висвітлювати конфліктно вразливі групи населення (інфографіка) // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://imi.org.ua/advices/yak-visvitlyuvati-konfliktno-vrazlivi-grupi-naselennya-infografika/, вільний. – Назв. з екрану (дата звернення: ...
	220. Brad Chacos. Meet Darknet, the Hidden, Anonymous Underbelly of the Searchable Web // [Електронний ресурс]. – Режим доступу:https://www.osp.ru/pcworld/2013/11/13037693, вільний. – Назв. з екрану (дата звернення: 01.01.2022).
	253. 4 факти, які потрібно знати про «темний» інтернет // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.imena.ua/blog/about-dark-web/, вільний. – Назв. з екрану (дата звернення: 01.01.2022).
	258. 4 факти, які потрібно знати про «темний» інтернет // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.imena.ua/blog/about-dark-web/, вільний. – Назв. з екрану (дата звернення: 01.01.2022).


