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Ірпінська агенція розвитку (ІАР)
Irpin Development Agency

Незалежне недержавне неприбуткове
громадське об’єднання, створене з метою
консолідації зусиль усіх її членів для
підтримки місцевих ініціатив та
практичному втіленню необхідних для міста
проектів структурної перебудови на
локальному, регіональному, національному
та міжнародному рівнях. Агенція здійснює
залучення інвестицій в економіку міста,
розвиток підприємництва, підготовку та
реалізацію проектів у соціальній та
гуманітарній сферах, бере участь у
реалізації Стратегії розвитку міста.

Українська академія кібербезпеки (УАКІБ)
Ukrainian Academy of Cyber Security

Громадська організація, метою діяльності якої
є вивчення, узагальнення і розповсюдження
національних і міжнародних наукових, освітніх
і науково-технічних досягнень у сфері
кібербезпеки, захисту інформації в
інформаційно-телекомунікаційних системах,
безпечного використання інформаційних
технологій і систем, сприяння найбільш
повному використанню цих досягнень в
інтересах забезпечення інформаційної
безпеки України та її соціально-економічного
розвитку, сприяння розвитку і відтворенню
інтелектуального потенціалу українського
суспільства.Марта Яцишин (УАКІБ, ІАР),  +38 093 772 12 07, 

martayatsyshyn@gmail.com 

https://uacs.kiev.ua/

https://www.facebook.com/irpinagency/

https://uacs.kiev.ua/
https://www.facebook.com/irpinagency/
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Завдання проекту:
• привернути увагу населення регіону до проблеми

кібербезпеки;

• поширити інформацію про: 1) правила безпечного
користування комп’ютерною технікою та мережею
Інтернет, а також основи кібергігієни; 2) загрози,
види способи здійснення і наслідки кіберзлочинів;
методи і способи захисту.

• розповсюдити інформацію про модель взаємодії
населення з правоохоронними та іншими
державними органами з питань кібербезпеки.
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Цільова аудиторія:
• учні загальноосвітніх шкіл регіону (8-10 класи);

• батьки учнів загальноосвітніх шкіл регіону; 

• вчителі та інші працівники загальноосвітніх шкіл 
регіону;

• представники громадських організацій;

• агентства регіонального розвитку;

• активна молодь;

• місцеві ЗМІ. 
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Проект 
охоплює

14 освітніх
закладів

Ірпінська спеціалізована
загальноосвітня школа І-ІІІ ст.
художнього профілю №1
м. Ірпінь

Ірпінська загальноосвітня
школа І-ІІІ ст. №18
смт. Коцюбинське

Ірпінська загальноосвітня
школа І-ІІІ ст. №3
м. Ірпінь

Ірпінська загальноосвітня
школа І ступеня №11
смт. Ворзель 

Ірпінська спеціалізована
загальноосвітня школа І-ІІІ ст. 
з поглибленим вивченням
економіки та права №2 
м. Ірпінь

Ірпінський навчально-
виховний комплекс «Школа 
І-ІІ ст. – Коцюбинський
гуманітарний ліцей»
смт. Коцюбинське

Ірпінський академічний ліцей
м. Ірпінь

Ірпінська загальноосвітня
школа І-ІІІ ст. №3
смт. Ворзель 

Ірпінська спеціалізована
загальноосвітня школа І-ІІІ ст. 
№12 з вивченням іноземних
мов
м. Ірпінь

Ірпінське навчально-виховне
об’єднання «Освіта»
м. Ірпінь

Ірпінська загальноосвітня
школа І-ІІІ ст. №13
смт. Гостомель

Ірпінська загальноосвітня
школа І-ІІІ ст. №17 
м. Ірпінь

Ірпінське навчально-виховне
об’єднання «Ірпінський
ліцей інноваційних
технологій – Мала академія
наук»
м. Ірпінь

Ірпінська загальноосвітня
школа І-ІІІ ст. №14
смт. Гостомель
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1. Практичні тренінги для учнів освітніх закладів регіону; 

2. Поширення друкованих матеріалів серед школярів, 
батьків, вчителів та інших працівників освітніх закладів; 

3. Опитування різних категорій учасників проекту; 

4. Проведення конкурсу відеороликів серед учнів регіону;

5. Заключний форум за участі експертів у сфері 
кібербезпеки і підведення підсумків проекту.

Р е а л і з а ц і я  п р о е к т у  з д і й с н ю є т ь с я  п р о т я г о м  2 0 1 9  р .

Етапи проекту
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При розробці тренінгової частини, а також
друкованих матеріалів проекту використовувались
матеріали надані:
1) Українською академією кібербезпеки;
2) Cisco Networking Academy, зокрема курс «Вступ

до кібербезпеки»;
3) Навчальний посібник із цифрового

громадянства й безпеки, розроблений Google у
співробітництві з Альянсом із захисту безпеки
користувачів в Інтернеті (Internet Keep Safe
Coalition, iKeepSafe.org)



Очікувані результати:

1. Населення регіону отримає базові знання з питань кібербезпеки;

2. Підвищення рівня свідомого поводження населення регіону в
кіберпросторі;

3. Підвищення безпечності і захисту комп’ютерних систем і мереж,
які перебувають у домашньому користуванні, а також школах
регіону;

4. Підвищення контролю і відповідального ставлення батьків та
вчителів до кібербезпеки дітей;

5. Діти отримають правильне сприйняття моделей поведінки у
кіберпросторі, в тому числі засудження злочинних дій, що
зменшить їх залучення до кіберзлочинної діяльності
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Дякую за увагу!
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