Солома кібербезпека
Освіта:
2013 - 2017: Національний авіаційний університет: кафедра безпеки інформаційних технологій
2018 - 2019: Національний авіаційний університет: кафедра безпеки інформаційних технологій
Професійний досвід:
2016 р. - Стажування у Польщі та Словаччині за програмою Erasmus+
З 2019 р. - Навчання в аспірантурі PhD у Національному авіаційному університету
І місце – Всеукраїнська олімпіада з інформаційно-психологічної безпеки, 2018р. (командні змагання).
ІІ місце – Всеукраїнська олімпіада з інформаційно-психологічної безпеки, 2018 р. (індивідуальні змагання).
2018 р. – стипендіат програми ЗавтраUA (8 місце у загальноукраїнському рейтингу).
2017 – 2020 рр. помічник-консультант народного депутата України
2015-2017 рр. - Голова Студентського науково-технічного товариства «CyberTag»
З 2015 р. - член правління Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених НАУ
Восени 2019 року отримав подяку Київського міського голови За особливий внесок у розвиток місцевого
самоврядування та активну діяльність у реалізації ініціативи “Громадський бюджет міста Києва”.
Основні мотиви кандидата стати членом ГБК з переліком важливих з точки зору кандидата викликів, з якими
стикається ГБ, описом запропонованих рішень щодо поліпшення організації роботи ГБК:
Основним мотивом є бажання допомогти власним прикладом, «енергією» та бажанням допомогти місту розвитком
механізмів Громадського бюджету, враховуючи власний досвід участі та реалізації проєктів даної програми. Через
це, готовий допомогти та сприяти у тому, щоб механізми участі у Громадському бюджеті ставали кращими та більш
доступнішими для кожного резидента міста, а також спонукали нові команди брати у ньому участь. Сподіваюся, що
спільно зможемо зробити даний проєкт громадської участі кращим!
Посилання на дані електронної системи про проекти ГБ, подані кандидатом, які стали проектами-переможцями, або
проектами, що набрали мінімально-необхідну кількість голосів;опис історії Команди, в якій кандидат є лідером,
інформацію про найбільш успішні подані проекти ГБ:

Practical CyberSecurity Days
(https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/11/show/1942)
Cybersecurity training center of excellence
(https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/11/show/2031)
Smart простір «Soloma cybersecurity»
(https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/10/show/534)
Робототехнічна лабораторія "Aviation robotics"
(https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/10/show/535)
Про всі проекти ГБ щодо яких у кандидата може виникнути потенційний конфлікт інтересів:
Потенційного конфлікту інтересів на даний момент не маю.

