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Шановний Олегу Володимировичу! 

 

Дозвольте висловити Вам свою повагу та шанування і звернутися з 

наступним. 

В кіберпросторі, що формується, питання безпеки набувають нової 

значимості. Багато країн світу ведуть цілеспрямовану роботу по захисту від 

кіберзагроз. Це головні питання Національного місяця обізнаності про 

кібербезпеку (NCSAM), який проводиться в США вже більше 15 років, а 

також Місяця кібернетичної безпеки в Європі (ECSM). В 2018 році, за 

ініціативи Торгово-промислової палати України та Держспецзв’язку, 

Україна приєдналася до європейської традиції проведення Місяця 

кібербезпеки. 

Відповідно до затвердженої Стратегії кібербезпеки України, на 

загальнонаціональному рівні щорічно проводиться захід – Місяць 

кібербезпеки. 

В рамках Національного Місяця кібербезпеки, що проходитиме з 11 

жовтня до 15 листопада 2021 року, вперше в Україні для учнівської та 

студентської молоді відбудеться онлайн конкурс під назвою “Кіберніндзя”.  
Конкурс проводиться з метою формування національної свідомості, 

художньо-естетичної культури, креативного мислення школярів та студентів. 

У конкурсі можуть взяти участь усі охочі школярі та студенти: 

-учні 3-11 класів закладів загальної середньої освіти; 

-вихованці закладів позашкільної освіти; 

-студенти закладів професійної (професійно-технічної), вищої освіти. 

Для школярів “Кіберніндзя” буде проводитися в трьох вікових 

категоріях:  

1. учасники 8-10 років повинні будуть виконати графічний плакат з 

кібербезпеки або Scratch-гру з кібербезпеки; 

2. учасники 11-14 років – анімацію з кібербезпеки, відеоролик на тему 

кібербезпеки, або взяти участь в CTF (Capture the Flag)-змаганні; 
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3. 15-17 років – зробити інтерактивну інфографіку, веб-сторінку з 

кібербезпеки або взяти участь у CTF-змаганні.  

Для студентів конкурс проводиться у номінації «CTF-Змагання». 

 

Номінації конкурсу: 

«Графічний плакат з кібербезпеки»; 

«Scratch-гра з кібербезпеки»; 

«Відеоролик на тему кібербезпеки»; 

«Анімація з кібербезпеки»; 

«Вебсторінка з кібербезпеки»; 

«Інтерактивна інфографіка з кібербезпеки»; 

«CTF (Capture the Flag)-Змагання». 

 

Юні переможці отримають цінні призи: графічні планшети, смартфони, 

ноутбуки, набори для відеозйомки, набори з робототехніки Лего MindStorm, 

а головні призи - навчальний курс з подальшою міжнародною сертифікацією 

(CEH| Certified Ethical Hacker v11 - за 1-ше місце,  CND| Certified Network 

Defender v2 - за 2 місце, CSCU| Certified Secure Computer User - за 3 місце). 

З умовами проведення конкурсу, правилами щодо участі, списками 

журі, а також переліком призів для переможців можна ознайомитись на сайті  

конкурсу “Кіберніндзя” за посиланням: https://bit.ly/knindzya 

Організаторами конкурсу виступають Торгово-промислова палата 

України, Київська мала академія наук, Академія цифрового розвитку, ТОВ 

“СЕК’ЮРИТІ ЕКСПЕРТ ГРУП” за підтримки Національного 

координаційного центру кібербезпеки при РНБО України, Держспецзв'язку, 

Департаменту Кіберполіції, а також компанії “10Guards”, “Hack Control”, 

“Октава Кіберзахист”, “Алгорітм-Х”, “АВТОР” та “AM Integrator Group”. 

Журі конкурсу складається з експертів Торгово-промислової палати 

України, Київської малої академії наук, Академії цифрового розвитку, ТОВ 

“СЕК’ЮРИТІ ЕКСПЕРТ ГРУП”, Національного координаційного центру 

кібербезпеки при РНБО України, Держспецзв'язку, Департаменту 

Кіберполіції, компаній “10Guards”, “Hack Control”, “Октава Кіберзахист”, 

“Алгорітм-Х”, “АВТОР” та “AM Integrator Group”. 

Зважаючи на вищенаведене, Просимо поінформувати учнівську та 

студентську молодь щодо проведення конкурсу. 

 

 

 

З повагою 

 

 

ЧИЖИКОВ Г.Д.                                              КОЛЯДЕНКО В.А. 

Президент ТПП України                               Голова Комітету з електронних 

                                                                                         комунікацій ТПП України 

https://bit.ly/knindzya
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fucci.org.ua%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGCUQGQ4LKx4aV7Cqum1Ehy4Ift7w
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