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Кабінет Міністрів України
Міністерство освіти і науки
Міністерство цифрової трансформації України на виконання Плану реалізації
Стратегії кібербезпеки України (далі – План), схваленого рішенням Ради національної
безпеки і оборони України від 30 грудня 2021 року «Про План реалізації Стратегії
кібербезпеки України», уведеним в дію Указом Президента України від 1 лютого
2022 року № 37/2022, в межах компетенції повідомляє про відсутність пропозицій щодо
удосконалення системи підготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері
кібербезпеки (пункт 58 Плану) та щодо Загальнонаціональної програми
кіберграмотності, спрямованої на підвищення рівня цифрової грамотності населення
України, зокрема, шляхом включення питань стосовно цифрових навичок,
кіберобізнаності щодо сучасних кіберзагроз та протидії ним до навчальних програм
загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої
освіти (пункт 59 Плану).
Разом з тим повідомляємо, що Кабінетом Міністрів України прийнято постанову
від 10.03.2021 № 184 «Питання Єдиного державного веб-порталу цифрової освіти «Дія.
Цифрова освіта», якою врегульовано питання функціонування Єдиного державного вебпорталу цифрової освіти «Дія. Цифрова освіта» (далі – Веб-портал цифрової освіти) та
затверджено Положення про нього.
Мінцифри на виконання зазначеної постанови з метою підвищення рівня
цифрової грамотності громадян впроваджено Веб-портал цифрової освіти, складовою
частиною якого є, зокрема, національна освітня онлайн-платформа з цифрової
грамотності, яка наразі доступна в мережі Інтернет за посиланням: osvita.diia.gov.ua,
зокрема на зазначеній платформі створено розділ – «Пам’ятка по кібергігієні», у розділі
«Освітні серіали» створено тему «Кібербезпека», в якій розміщено серіали з відповідної
тематики.
При цьому на зазначеній платформі можливе розміщення освітніх серіалів за
відповідною тематикою, зокрема у разі їх надання Міністерством освіти і науки України.
У разі надходження до Мінцифри відповідних проектів актів або пропозицій з
порушених питань, їх буде опрацьовано в установленому законодавством порядку.
Перший заступник Міністра
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