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3) інформація про діяльність інституту громадянського суспільства, зокрема досвід
виконання проектів протягом останніх двох років за рахунок бюджетних коштів та інших
джерел фінансування, джерела фінансування інституту громадянського суспільства, його
матеріально-технічну  базу  та  кадрове  забезпечення  за  підписом  керівника  або
уповноваженої особи інституту громадянського суспільства, скріпленим його печаткою;

4) листи-підтвердження від інших інститутів громадянського суспільства та інших
органів, залучених до виконання проекту (у разі потреби).
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ОПИС ПРОЕКТУ
 "Цифрова гігієна та кібербезпека громади"

1. Найменування інституту громадянського суспільства: Благодійна організація
"Всеукраїнський благодійний фонд "Розвитку інформаційного суспільства в Україні"

2. Напрямок, за яким буде виконано проект: Проведення заходів з підвищення
рівня правової освіти та поінформованості громадськості 

3. Актуальність проекту: 
Кібербезпека  —  один  із  ключових  аспектів  життя  в  інформаційну  добу.  Наші

смартфони, соцмережі й інші онлайн-відбитки особи містять про користувачів інформації
більше,  ніж  вони  самі  знають  про  себе.  При  тому,  вони  можуть  бути  значно  більш
вразливими для атак зловмисників, ніж людина в реальному житті. Тому уся електронна
інформація, сервіси і пристрої потребують захисту і дотримання певних правил безпеки.

Сьогодні  в  суспільстві  існує  реальна  необхідність  концептуального  розуміння
нової  мережевої  реальності.  На  жаль,  кіберзагрози  –  вже  невід’ємна  складова
повсякденного  цифрового  життя  кожної  людини.  Користування  платіжними  картками,
соцмережами, смартфоном, особистим комп’ютером тощо вимагає дотримання основних
правил цифрової гігієни.

Дедалі  вища  активність  так  званого  когнітивного  базису  —  звичайних
користувачів,  професійних  шпигунів  і/або  хакерів  (порушників),  поряд  зі  стрімко
зростаючою кількістю способів і методів, до яких вони вдаються з метою пошуку й збору
інформації  з  відкритих  і  відносно  відкритих  джерел  та  її  добування  із  закритих
електронних джерел, потужний сплеск розвитку соціальних мереж — це ті чинники, що
активізують  кіберзлочинність,  особливо  з  огляду  на  тенденції  розвитку  інтернету  в
напрямку  інтеграції  та  об’єднання  наявних  можливостей  у  рамках  єдиних
багатокористувальницьких веб-платформ. Саме тому глобальна мережа перетворюється
на засіб організації різного роду кібернетичних і соціотехнічних атак, несанкціонованого
доступу (НСД) до чужих сайтів, створення сайтів-двійників тощо. Останнім часом такі дії
неухильно виходять за межі окремих країн, випереджаючи за темпами зростання всі інші
види організованої злочинності.

Протягом 2018 року в Україні до Кіберполіції надійшло близько 6 000 звернень;
третина  з  них була пов'язана  з  кримінальними правопорушеннями стосовно платіжних
систем на загальну суму понад 25 млн гривень.

Згідно  з даними Української  міжбанківської  асоціації  членів  платіжних  систем
ЕМА,  у  2018-му  кожен  сотий  власник  платіжної  картки  в  Україні  став  жертвою
шахраїв. Внаслідок  вішингу  (телефонне  шахрайство  з  виманюванням  реквізитів
банківських  карток  і  переказом  коштів  на  карту  злодіїв)  з  рахунків  українців  було
вкрадено  275,45 млн грн,  а  внаслідок  фішингу  (виманювання  конфіденційних  даних  –
паролів, номерів банківських карток, PIN-кодів тощо) – 63,68 млн грн. Загалом – 339,13
млн грн. Для порівняння, у 2017 році шахраї викрали з рахунків українців 84,36 млн грн.

Сьогодні важко знайти людину, що в тій чи іншій мірі не використовує мережу
Інтернет чи електронні системи. Тому виникає актуальне і вкрай важливе завдання перед
владою забезпечити всі верстви населення інформацією про сучасні кіберзагрози, навчити
людей інформаційній гігієні, попередити і навчити людей діяти в тій чи іншій ситуації,
пов'язаній з використанням сучасних інформаційних технологій у повсякденному житті.

Управління власними персональними даними в мережі Інтернет. Вибір безпечного 
пароля. Використання хмарних сервісів, антивірусів. Мобільна безпека. Мінімальні 
розуміння функціонування електронних систем.

4. Мета  проекту: підвищення рівня освіти та поінформованості населення міста
Києва  щодо  питань  цифрової  гігієни  та  кібербезпеки.  Для  досягнення  мети  проекту
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"Цифрова гігієна та кібербезпека громади" передбачається здійснити такі заходи в квітні -
жовтні 2020 року: проведення освітніх заходів - тематичних занять і тренінгів, круглих
столів  та  громадських  обговорень;  безкоштовна  консультація  киян;  створення  сайту
проекту, інших інформаційних каналів.

5. Завдання проекту: 
-  організувати  та  провести  не  менше 30  тематичних  занять  і  тренінгів  на  тему

цифрової гігієни та кібербезпеки;
- організувати та провести не менше 10 круглих столів та громадських обговорень з

актуальних питань кібербезпеки та цифрової гігієни;
- розробити і запустити в роботу сайт проекту, Телеграм-канал,  сторінку Facebook,

на яких висвітлювати актуальні питання кібербезпеки та цифрової гігієни населення м.
Києва;

- розробити пропозиції до органів влади щодо удосконалення системи запобігання і
протидії  киберзагрозам  для  населення  м.  Київ,  підвищення  рівня  поінформованості
населення м. Києва у сфері цифрової гігієни та кібербезпеки.

6. План виконання проекту згідно з Таблицею:

Етапи виконання Опис заходів для здійснення етапу Строк виконання
етапу

1. Підготовчий етап - придбання необхідних засобів;
- розробка тематичних занять і 
тренінгів та брошур;
- забезпечення організаційних 
процесів;
- запрошення експертів, 
представників влади, поширення 
інформації про проект.

 квітень - травень 
 2020 року

2. Курс тематичних занять і 
тренінгів з питань цифрової 
гігієни та кібербезпеки з 
жителями м.Києва різних 
вікових груп

- домовленість про проведення 
тематичних занять і тренінгів;
- анонс тематичних занять і 
тренінгів;
- проведення тематичних занять і 
тренінгів;
- опитування різних вікових груп;
- інформування в засобах масової 
інформації про результат 
проведення тематичних занять і 
тренінгів.

 травень - жовтень 
 2020 року

3. Круглі столи, громадські 
обговорення актуальних питань 
цифрової гігієни та 
кібербезпеки 

- дослідження актуальних питань у 
сфері цифрової гігієни та 
кібербезпеки;
- анонс круглого столу, 
громадського обговорення;
- проведення круглого столу, 
громадського обговорення;
- відпрацювання шляхів вирішення 
піднятого і актуального питання;
- інформування про результати 
круглого столу, громадського 
обговорення в засобах масової 
інформації.

 травень - жовтень
 2020 року

4. Створення і наповнення - підготовка і розміщення травень-жовтень 2020
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інформацією сайту проекту, 
телеграм-каналу, сторінки у 
фейсбуці 

інформації на сайті, телеграм-
каналі, сторінці у фейсбуці;
- надання онлайн (оффлайн) 
консультацій з питань кібербезпеки,
у тому числі і правової допомоги;
- моніторинг видів кіберзагроз для 
мешканців м. Києва і взаємодія з 
Кіберполіцією для попередження 
цих загроз. 

року

5. Підбиття підсумків - моніторинг результатів у 
відповідності до зазначених 
показників;
- обробка результатів.

вересень - жовтень 
2020 року

6. Звітування Підготовка і оформлення звітів 
встановленої форми.

вересень - жовтень 
2020 року

7. Очікувані результати виконання проекту:
-  база  пропозицій  до  органів  влади  у  сфері  цифрової  гігієни  та  кібербезпеки

жителів м. Києва, взаємозв’язок з органами влади;
- активна участь не менше 5 представників влади, Кіберполіції, Держспецзв'язку,

представників  банків  у  тематичних  заняттях  і  тренінгах,  круглих  столах,  громадських
обговореннях;

-  не  менше  30  тематичних  занять  і  тренінгів  на  тему  цифрової  гігієни  та
кібербезпеки;

- не менше 10 круглих столів та громадських обговорень з актуальних питань на
тему цифрової гігієни та кібербезпеки жителів м.Києва;

-  консультування  не  менше  50  жителів  м.  Києва  з  питань  цифрової  гігієни  та
кібербезпеки;

-  не  менше  10  тис.  киян  поінформовані  про  проект  "Цифрова  гігієна  та
кібербезпека громади";

-   створено методичні матеріали;
-  створено  сайт  проекту,  Телеграм-канал,  сторінку  Facebook,  на  яких

популяризовано цифрову гігієну, кібербезпеку та громадянську культуру з цих питань. 

8. Цільова аудиторія, на яку спрямовано проект:
Проект спрямовано на три категорії жителів м. Києва:
- молодь шкільного віку (7 - 11 класи). Планується залучити до заходів проекту не

менше 200 осіб;
- батьки школярів (7 - 11 класів). Планується залучити до заходів проекту не менше

50 осіб;
-  пенсіонери-ветерани  силових  структур  віком  старше  55  років.  Планується

залучити до заходів проекту не менше 100 осіб.
У  круглих  столах  і  громадських  обговореннях  можуть  приймати  участь  усі

бажаючі кияни.

9.  Способи  інформування  громадськості  про  хід  та  результати  виконання
проекту (зазначаються назви засобів масової інформації, строки та методи інформування
громадськості)

1.  Населення  м.  Києва  буде  поінформоване  через  сайт  проекту  в  Інтернеті.
Інформація про хід проекту також буде висвітлена на онлайн ресурсах, а саме у Телеграм-
каналі  і  на  сторінці  Facebook.  Відео  тематичних  занять  і  тренінгів,  круглих  столів,
громадських обговорень,  а  також відеозвіти виконання етапів  (заходів)  проекту будуть
розміщені на YouTube.
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Форма кошторису витрат на реалізацію проекту

1. Кошторис витрат на виконання проекту 
№
з/п

Стаття витрат Розрахунок
витрат

Сума коштів,
очікувана від
Департаменту

суспільних
комунікацій,

грн

Сума
коштів з
інших

джерел,
грн

Власний
внесок

організації,
грн

Загальна
сума

коштів на
виконання
проекту,

грн
1 2 3 4 5 6 7
1. Проектор

EPSON
(типу Epson EB-X41)

2 шт. на 6 міс.за
11875    грн.

23750,00 0,00 0,00 23750,00

2. Презентер
(типу Logitech R800)

2 шт. на 6 міс.
за     1198  грн.

2396,00 0,00 0,00 2396,00

3. Фліпчарт
Mobile

магнітний

2 шт. на 6 міс.
за       4587грн.

9174,00 0,00 0,00 9174,00

4. Ноутбук
Lenovo

 (типу Ideapad S340)

4 шт. на 6 міс. за
22999грн.

91996,00 0,00 0,00 91996,00

5. Принтер
лазерний ч/б

(типу MFP A4 HP Laser
135w з Wi-Fi)

1 шт. на 6 міс.
за      4992 грн.

4992,00 0,00 0,00 4992,00

6. Відеокамера
(типу GoPro HERO 7) 

2 шт. на 6 міс.
за    6999   грн.

13998,00 0,00 0,00 13998,00

7. Штатів для
відеокамери

2 шт. на 6 міс.
за    547   грн.

1094,00 0,00 0,00 1094,00

8. Карта пам'яті
Transcend

4 шт. на 6 міс.
за    350   грн.

1400,00 0,00 0,00 1400,00

9. Жорсткий диск
Transcend

2 шт. на 6 міс.
за     2300  грн.

4600,00 0,00 0,00 4600,00

10. Флеш пам'ять
Kingston

4 шт. на 6 міс.
за    400   грн.

1600,00 0,00 0,00 1600,00

11. Портативний
зарядний
пристрій

2 шт. на 6 міс.
за     2000  грн.

4000,00 0,00 0,00 4000,00

12. Створення і
супроводження
сайту проекту

за окремим
кошторисом

35000,00 0,00 0,00 35000,00

13. Робота команди
(керівник проекту,

спеціаліст
просування в соц.

мережах, експерти-
консультанти)
- негрошовий

внесок

5 чол. 
на 9 міс.

за 2 000 грн.

0,00 0,00 90 000,00 90 000,00

14. Оренда
приміщень

20 заходів по 2
години 200
грн/година

0,00 0,00 8 000,00 8 000,00

УСЬОГО: 194 000,00 0,00 98 000,00
РАЗОМ: 292 000,00
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2. Обґрунтування кількості послуг та товарів (в тому числі й тих, що будуть
залучені з інших джерел або за рахунок власного внеску організації) з урахуванням
діючих цін та тарифів

Проектор  -  створить  можливість  візуального  відображення  матеріалів  під  час
проведення  тематичних  занять  і  тренінгів,  круглих  столів,  громадських  обговорень,
консультацій.

Презентер - забезпечить візуальний супровід під час тематичних занять і тренінгів,
круглих  столів,  громадських  обговорень,  консультацій.  Необхідний  для  роботи  із
учасниками проекту.

Фліпчарт  -  забезпечить  роботу  із  відвідувачами під  час  проведення  тематичних
занять і тренінгів, круглих столів, громадських обговорень, консультацій.

Ноутбук  -  інструмент  для  розробки  презентацій,  методичних  матеріалів.
Забезпечить  показ  можливостей  сучасного  програмного  забезпечення  за  тематикою
кібербезпеки  і  захисту  інформації,  показ  презентацій  під  час  проведення  тематичних
занять  і  тренінгів,  круглих  столів,  громадських  обговорень,  консультацій.  Забезпечить
підтримку  роботи  сайту  проекту,  обробку  відео,  аудіо  і  фото  матеріалів,  підготовку
звітних матеріалів за результатами виконання проекту.

Принтер  -  забезпечить  виготовлення  методичних  матеріалів,  роздаткового
матеріалу  для  проведення  тематичних  занять  і  тренінгів,  круглих  столів,  громадських
обговорень,  консультацій.  Забезпечить  підготовку  звітних  матеріалів  за  результатами
виконання проекту.

Відеокамера,  штатів  -  використовуватимуться  для  записування  і  поширення
відеоінформації  про  проект,  тематичні  заняття  і  тренінги,  круглі  столи,  громадські
обговорення.  Забезпечить  проведення  аналізу  здійснених  заходів,  написання  звітів  та
створення  якісного  мультимедійного  контенту  на  сайті  проекту,  в  Ютюбі  для
популяризації проекту і доведення інформації до населення.

Карта пам'яті - забезпечить зберігання методичної і іншої документації по проекту,
матеріалів, зібраних під час тематичних занять і тренінгів, круглих столів, громадських
обговорень.

Жорсткий  диск  -  забезпечить  зберігання  документації  по  проекту,  матеріалів,
зібраних під час тематичних занять і тренінгів, круглих столів, громадських обговорень.

Флеш  пам'ять  -  забезпечить  зберігання  документації  по  проекту,  матеріалів,
зібраних під час тематичних занять і тренінгів, круглих столів, громадських обговорень.

Портативний зарядний пристрій  -  забезпечить  продуктивну безперебійну роботу
під  час  проведення  тематичних  занять  і  тренінгів,  круглих  столів,  громадських
обговорень, консультацій.

Сайт  проекту  -  забезпечить  доведення  інформації  щодо  проекту  до  населення,
популярізацію серед населення питань цифрової гігієни та кібербезпеки, надання онлайн
(оффлайн) консультацій з питань кібербезпеки і цифрової гігієни, у тому числі і правової
допомоги, моніторинг видів кіберзагроз для мешканців м. Києва і взаємодію з органами
влади, місцевого самоврядування і силовими структурами для попередження цих загроз.

Робота команди - керівник проекту, спеціаліст просування в соціальних мережах,
експерти-консультанти) необхідні дія забезпечення професійної підготовки до проведення
та реалізації проекту.

БО "ВБФ "РІСУ" надає приміщення для проведення тематичних занять і тренінгів,
круглих  столів,  громадських  обговорень.  Адреса  приміщень:  м.  Київ,  вул.Маршала
Гречко,  буд.  8-  д.  У  цих  приміщеннях  планується  провести  не  менше  20  тематичних
занять  і  тренінгів,  круглих  столів,  громадських  обговорень.  Загальна  прогнозована
вартість оренди приміщень становить 8000 грн. (20 заходів по 2 години).

Усі  витрати  передбачені  із  урахуванням  діючих  цін  та  тарифів,  особливостей
проекту  та  критерію  економного  витрачання  бюджетних  коштів  і  максимальної
ефективності їх використання.
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Інформаційна довідка щодо діяльності  БО «ВБФ «РІСУ»

У якості Всеукраїнського благодійного фонду був створений 21 січня 2014 року. 
Як  Благодійна  організація  «Всеукраїнський  благодійний  фонд  «Розвитку

інформаційного  суспільства  в  Україні»  (надалі-  БО  «ВБФ  «РІСУ»  перереєстрована
28.12.2016 року.

БО «ВБФ «РІСУ» здійснює свою діяльність у таких сферах:
1) освіта; (а саме, перепідготовка фахівців профільної галузі (2014- 2019 р).
2) охорона здоров’я;  (а саме, з 2014 р- фахівці взяли участь проекті ІМІХО з На-

ціональним військово- медичним клінічним центром «Головний військовий клінічний го-
спіталь»; фахівці взяли участь у роботах зі створення амбулаторії сімейного лікаря (в ча-
стині  впровадження  медичної  інформаційної  системи  («Сприяння  розвитку  соціальної
інфраструктури – поліпшення первинної сільської медицини»  (з 2019- дотепер);   

3)  екологія,  охорона довкілля та  захист  тварин;  (а  саме,  фахівці  взяли участь  у
роботах з проектування енергоефективних споруд).

4) запобігання природним і  техногенним катастрофам та ліквідація  їх  наслідків,
допомога постраждалим внаслідок катастроф, збройних конфліктів і нещасних випадків, а
також біженцям та особам, які перебувають у складних життєвих обставинах;  (а саме, фа-
хівці взяли участь у роботах зі створення захищених інформаційних систем для об’єктів
критичної  інфраструктури)  (2019- три, з початку 2020- ще по двом об’єктам; розвиток
електронних медичних послуг (е-медицина, е- рецепт) (амбулаторії сімейного лікаря);

5) опіка і піклування, законне представництво та правова допомога; (а саме, пред-
ставлення інтересів у низці установ учасників АТО (ООС) (з 2014- дотепер).

6) соціальний захист,  соціальне забезпечення,  соціальні  послуги і  подолання бі-
дності;  (а саме, залучили до підвищення кваліфікації  осіб- учасників АТО (ООС) та їх
залучили їх до реальних проектів з інформаційної безпеки (у 2019- дві особи)

7) культура та мистецтво, охорона культурної спадщини; (а саме, з 2017- дотепер-
сприяння інформаційним шляхом (у мережі Інтернет))

8) наука і наукові дослідження;  (а саме,  з 2014  фахівці взяли участь у патентних
дослідженнях у галузі кібербезпеки та у 2019 році фахівці взяли участь у трьох  дослідно-
конструкторських роботах зі створення захищених вузлів доступу до мережі Інтернет (За
участі фахівців учасників АТО вже виконали розробку та погодження технічного завдан-
ня, підготовку комлектів робочої та експлуатаційної документації, програм та методик ви-
пробування, тощо)

9) спорт і фізична культура; (а саме, з 2017- дотепер- сприяння як інформаційним
шляхом (у мережі Інтернет)) так і закупівля спорядження і форми для  осіб- учасників
АТО (ООС)

10) права людини і громадянина та основоположні свободи;  (а саме, захист прав
осіб- учасників АТО (ООС)  з 2014- дотепер.

11)  розвиток  територіальних  громад;  (а  саме,  фахівці  взяли участь  у  роботах зі
створення амбулаторії сімейного лікаря (в частині впровадження медичної інформаційної
системи  («Сприяння  розвитку  соціальної  інфраструктури  –  поліпшення  первинної  сі-
льської  медицини»  (2019- дотепер);  електронних медичних послуг (е-медицина,  е-  ре-
цепт) (в амбулаторії сімейного лікаря);  участь у роботах з проектування енергоефекти-
вних споруд;

12)  розвиток  міжнародної  співпраці  України;   (а  саме,  з  2014  —  фахівці  взяли
участь у проекті ІМІХО, та «Сприяння розвитку соціальної інфраструктури – поліпшення
первинної сільської медицини»; Cybersequrity-2019 (US AID)  (з 2019- дотепер);

13) стимулювання економічного росту і розвитку економіки України та її окремих
регіонів та підвищення конкурентоспроможності України; (фахівці беруть участь постійно
з 2014)

14) сприяння здійсненню державних, регіональних, місцевих та міжнародних про-
грам, спрямованих на поліпшення соціально- економічного становища в Україні (а саме, з
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2014 — фахівці взяли участь у проекті ІМІХО, та «Сприяння розвитку соціальної інфра-
структури – поліпшення первинної сільської медицини»  (2019- дотепер); та низці інших.

15)  подання благодійної допомоги у розвитку видавничої справи, засобів масової
інформації,  інформаційної  інфраструктури,  розробки  програмового  забезпечення  та
контенту; (фахівці беруть участь постійно з 2014)

У 2014- 2019 роках, діючи згідно вимог чинного законодавства України та Статуту
також здійснюємо захист та як індивідуальних членів, так і просто «людей в уніформі» та
членів їх сімей і представляємо їх права та інтереси у визначених чинним законодавством
України  випадках  у  передбачений  спосіб,  реально  сприяли  вдосконаленню  діяльності
низки Міністерств та відомств України.

Найбільш  вразливі  категорії,  зокрема:  учасники  АТО  (ООС);  воїни  -
інтернаціоналісти;  інваліди  армії;  сім’ї,  що  втратили  годувальника  під  час  виконання
службового обов’язку перебувають на обліку як такі, що потребують нагальної соціальної
допомоги.

Досвід роботи у дорадчих органах- безпосередньо були представлені неодноразово
(з часу її заснування)  у Громадській раді при Міністерстві  Оборони України.  Обирались
до складу Правління,  керівниками Секретаріату,  Комітетів.  Обирались до Громадських
рад при НКРЗІ України, Державній службі України у справах ветеранів війни та учасників
антитерористичної операції та (тричі) при Адміністрації Державної служби спеціального
зв’язку та захисту інформації України де є головою комітету розвитку зв’язку та членом
міжвідомчої  робочої  групи  з  питань  підготовки  пропозицій  щодо  вимог   до  якості
телекомунікаційних  послуг України.  Маємо  представництво  у  Громадській  раді  при
Департаменті соціальної політики КМДА та Державній службі статистики України. 

Досвід роботи у проектах за бюджетні кошти- безпосередньо у БО «ВБФ «РІСУ» -
відсутній. Фахівці БО «ВБФ «РІСУ» неодноразово приймали участь (у перелічених вище)
проектах, за поза бюджетні кошти, але у якості спів виконавців. Крім того, фахівці БО
«ВБФ «РІСУ» неодноразово приймали участь у проектах, які фінансувались за бюджетні
кошти, але як виконавці та чи експерти. 

До участі у цьому та інших проектах,  що подаються нами цей конкурс залучені
високваліфіковані фахівці, які мають сталий тривалий успішний досвід у освіті, галузі, з
обраного напрямку.
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Додаток 2.
Тематики тренінгів по Проекту:

№
з/п

Вид занять Тема ПІБ особи, що 
проводить 
заняття

Науковий 
ступінь

Місце 
проведен
ня

Категорія 
аудиторії*

1. Тематичне 
заняття

Електронні 
довірчі послуги

Чепіженко 
валерій Іванович

д.т.н. 2, 3

2. Тренінг Безпека 
користувачів 
Інтернет 

Гнатюк Сергій 
Олександрович

д.т.н. 1,2,3

3. Тренінг Інформаційно-
психологічна 
безпека 
громадян та 
суспільства

Гнатюк Сергій 
Олександрович

д.т.н.

4. Тренінг Захист від атак 
соціального 
інжинірингу

Гнатюк Сергій 
Олександрович

д.т.н.

5. Тематичне 
заняття

Технічний 
захист 
інформації

Одарченко 
Роман 
Сергійович

д.т.н.

6. Тематичне 
заняття

Безпека 
інформаційно-
комунікаційних
мереж

Одарченко 
Роман 
Сергійович

д.т.н.

7. Тематичне 
заняття

Основи 
безпечного 
користування 
мережею 
Інтернет

Одарченко 
Роман 
Сергійович

д.т.н.

8. Тематичне 
заняття

Кібербезпека 
стільникових 
мереж

Одарченко 
Роман 
Сергійович

д.т.н.

9. Тематичне 
заняття

Підозрілі 
файли, 
посилання, 
пристрої та 
спливаючі 
вікна.

Куликовський 
Антон 
Володимирович

10. Тематичне 
заняття

Надійний 
пароль та 
менеджери 
паролів

Куликовський 
Антон 
Володимирович

11. Тематичне 
заняття

Хмарні 
технології та 
безпека в них

Куликовський 
Антон 
Володимирович
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12. Тематичне 
заняття

Шифрування 
даних

Куликовський 
Антон 
Володимирович

13. Майстер-
клас 

Пошук 
закладних 
пристроїв

Платоненко 
Артем 

к.т.н.

14. Майстер-
клас 

Використання 
дронів

Платоненко 
Артем

к.т.н.

15. Майстер-
клас 

Як захистити 
себе від 
зловмисників в 
соціальних 
мережах

Тадждіні Махіяр

16. Квест з 
медіа-
грамотності

Безпека 
інформаційного
простору: які 
хитрощі в он-
лайн мережі 
формують 
зомбі-
споживача

Крилова-Грекова
Юлія 
Михайлівна

к.психол.н
.

* Категорії цільової аудиторії:
1 - молодь шкільного віку (7 - 11 класи);
2 - батьки школярів (7 - 11 класів);
3 - пенсіонери-ветерани силових структур віком старше 55 років.
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Листи-підтвердження від інших інститутів громадянського суспільства та
інших органів, залучених до виконання проекту

14



15



16



17



18


