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Міністерство цифрової трансформації звертається з проханням 

посприяти реалізації першої в історії України програми розвитку цифрових 

навичок громадян. 

Відповідно до Програми діяльності Кабінету Міністрів України, 

затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2019 року 

№ 849, Мінцифри, зокрема, має забезпечити виконання цілі: «Українець, який 

хоче мати цифрові навички, може їх вільно набути». Показниками 

ефективності виконання зазначеної цілі визначено: понад 6 мільйонів 

українців охоплені програмою розвитку цифрових навичок; 70 % громадян, 

які пройшли програму, володіють навичками на базовому рівні.  

Для досягнення вказаної цілі Мінцифри запускає національну онлайн-

платформу з цифрової грамотності, яка буде доступною в мережі Інтернет за 

посиланням: osvita.diia.gov.ua. 

На онлайн-платформі кожен громадянин зможе безкоштовно опанувати 

цифрові навички. Ми обрали сучасний формат навчання – освітні серіали за 

участю експертів та українських зірок. Вже найближчим часом на платформі 

будуть доступні три освітні серіали: базовий серіал із цифрової грамотності, 

цифрова грамотність для вчителів і освітній серіал для батьків «Онлайн-

безпека для дітей». Протягом 2020 року на онлайн-платформі з’являтимуться 

нові освітні серіали. 

Мінцифри також планує забезпечити можливість проходження навчання 

на онлайн-платформі у 6000 комп’ютеризованих бібліотеках України. 

Сподіваємося, що обласні державні адміністрації долучяться до програми з 
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розвитку цифрових навичок та сприятимуть в межах наданих повноважень 

комп’ютеризації бібліотек на відповідній території, аби українці мали змогу й 

надалі опановувати цифрові навички у бібліотеках. 

Також просимо сприяння у розміщенні інформаційних матеріалів 

(постерів) про національну онлайн-платформу з цифрової грамотності в 

центрах надання адміністративних послуг (центрах соціальних служб) та 

розміщенні зовнішніх інформаційних матеріалів (сітілайтів, бордів). 

Інформацію щодо осіб, які відповідатимуть за розміщення 

інформаційних матеріалів, просимо надіслати на електронну пошту 

minakov@thedigital.gov.ua до 31 січня включно. 

Додаткову інформацію щодо програми розвитку цифрових навичок 

надають Олексій Мінаков (minakov@thedigital.gov.ua, 0965234033) та  

(Килина Бішер bisher@thedigital.gov.ua  0981766959). 

 

 

Заступник Міністра  

з питань європейської інтеграції                                                  Валерія ІОНАН 
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