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Програма першої регіональної літньої  

"Сучасні виклики міжнародній інформаційній та кібербезпеці" 

24, 25, 29 червня, 2021 

Організатори: Кафедра міжнародних відносин, Факультет міжнародних 

відносин, політології та соціології, Одеський національний університет імені 

І.І.Мечникова. 

Літня школа ставить за мету отримання та вдосконалення знань з 

інформаційної та кібербезпеки, розвиток критичного мислення, аналітичних та 

дослідницьких навичок, формування нових контактів між учасниками та 

регіонами.  

У роботі школи передбачено проведення лекцій провідними науковцями і 

фахівцями для всіх учасників, та практична робота по закріпленню отриманих 

знань, їх імплементація у практичні навички. 

До участі запрошуються бажаючі з усіх регіонів України: студенти, молодші 

наукові співробітники, дослідники, фахівці у сфері ІКТ, та всі бажаючи отримати 

нові, або покращити вже існуючі знання. Після закінчення літньої школи, всі 

учасники, що відвідають заходи в повному обсязі, та виконають фінальну 

письмову роботу (есе або презентація), отримають сертифікат.   
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Програма 
 

Час Захід Доповідач 

День 1. Четвер, 24 червня  

Блок: Сучасні виклики та загрози інформаційній безпеці держав 

9.20-10.00 Відкриття школи. Знайомство 

учасників  

Грабіна Ганна Вікторівна, к.політ.н., 

ст.викл. кафедри міжнародних 

відносин, факультету міжнародних 

відносин, політології та соціології 

10.00 -10.50 Война без линии фронта - ренессанс 

идеи мятежвойны 

Łukasz Donaj/ Лукаш Донай, 

д.політ.н., університет імені Адама 

Міцкевича, Польща 

11.00-11.50 Російсько-українська війна: 

інформаційні аспекти 

 

Брусиловська Ольга Іллівна, 

д.політ.н., професор, зав.кафедри 

міжнародних відносин, факультету 

міжнародних відносин, політології та 

соціології Одеського національного 

університету імені І.І. Мечникова 

12.00-12.30 Перерва на каву   

12.30 -13.20 Обережно, меми: потужна зброя в 

інформаційній війні 

 

Запорожець Оксана Юріївна, 

к.політ.н., доцент кафедри міжнародної 

інформації Інституту міжнародних 

відносин Київського національного 

університету імені Т.Шевченка 

13.30-14.20 Деструктивні інструменти 

міжнародної інформаційної 

безпеки: практики протидії 

Макаренко Євгенія Анатоліївна, 

д.політ.н. професор, професор кафедри 

міжнародних медіакомунікацій і 

комунікативних технологій, Інститут 

міжнародних відносин, Київський 

національний університет імені Тараса 

Шевченка 

14.20-15.00 Перерва на каву  
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15.00 – 15.50 Інформаційна складова гібридної 

війни 

Филипенко Артем Олександрович, 

завідувач сектору досліджень 

Південного регіону Національного 

інституту стратегічних досліджень 

День 2. П’ятниця, 25 червня  

Блок: Сучасні виклики та загрози кібербезпеці держав 

10.00 -10.50 Актуальні проблеми  у галузі 

кібербезпеки та шляхи їх вирішення 

на міжнародному рівні 

Русова Ольга Сергіївна, провідний 

фахівець Регіонального відділення 

Дипломатичної академії України в 

Одесі 

11.00 -11.50 КСВ-комунікації у сучасному світі Шевченко Олена Володимирівна, к. 

політ.н.,  доцент кафедри 

міжнародних медіакомунікацій та 

комунікативних технологій Інституту 

міжнародних відносин Київського 

національного університету імені 

Тараса Шевченка 

12.00- 12.30  Глобальні кіберзагрози: практичні 

аспекти.  

Воронко Олексій, студент четвертого 

курсу відділення міжнародних 

відносин, ФМВПС, ОНУ імені 

І.І.Мечникова 

 

12.30-13.00 Перерва на каву  

 13.00-13.50 Інформаційна безпека: досвід 

Естонії та поради Україні  

Дмитро Теперік, керівник програми 

«Стійка Україна, виконавчий 

директор Міжнародного центру 

оборони та безпеки (ICDS), Естонія  

14.00-14.50 Цифрова дипломатія ЄС та 

України 

Піпченко Наталія Олександрівна., 

д.політ.н., професор кафедри 

міжнародної інформації  Інституту 

міжнародних відносин Київського 

національного університету імені 

Тараса Шевченка,  експерт Центру 

досконалості Жана Моне. 

14.50-15.20 Перерва на каву  
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15.20 -16.00 Практична роль директив NIS  у 

підвищенні європейського рівня 

кібербезпеки 

Черкашин Дмитро Олександрович, 

керівник з розробок з кібербезпеки 

Інституту захисту та безпеки при 

Бранденбурзькому університеті 

прикладних наук, Німеччина 

День 3. Вівторок, 29 червня  

Презентації письмових робіт учасників 

9.30 -11.00 Презентації робіт з обговоренням 

 

Всі учасники та експерти 

11.00-11.15 Перерва на каву  

11.15-12.50 Презентації робіт з обговоренням Всі учасники та експерти 

12.50-14.00  Обідня перерва    

14.00 – 15.30 Презентації робіт з обговоренням  Всі учасники та експерти 

15.30  Заключний виступ організаторів та 

вручення сертифікатів 

 

Посилання на zoom: 

Тема: Літня школа "Сучасні виклики міжнародній інформаційній та кібербезпеці" 

Час: 24 червня 2021 09:30 AM Київ 

        25 червня 2021 10:00 AM 

        29 червня 2021 10:00 AM 

Підключиться до конференції Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/86183558227?pwd=Q0dSRmorRUxLYW9QK0trYUd2cmFzZz09 

Ідентифікатор конференції: 861 8355 8227 

Код доступу: 222120 

 

https://us02web.zoom.us/j/86183558227?pwd=Q0dSRmorRUxLYW9QK0trYUd2cmFzZz09

