Конкурс тренерів для загальної професійної (сертифікатної) програми підвищення
кваліфікації державних службовців з питань кібергігієни
Координатор проектів ОБСЄ в Україні у співпраці з Українською школою урядування
(УШУ) оголошує конкурсний набір майбутніх тренерів з питань кібергігієни. Навчання буде
реалізовано в очній формі (два триденні тренінги з інтервалом у кілька тижнів).
Навчання заплановано в два етапи:
- перша триденна сесія буде зосереджена на методологічних аспектах навчального
процесу, доповнених широкими практичними порадами та рекомендаціями;
- під час другої триденної сесії кожен учасник проводитиме практичні вправи для
перевірки набутих навичок.
Після успішного завершення двох етапів тренінгу учасники повинні підтвердити
отриману кваліфікацію шляхом проведення дводенного тренінгу для державних службовців
та/або посадових осіб місцевого самоврядування.
За підсумками навчання учасники отримують сертифікат тренера, засвідчений
Координатором проектів ОБСЄ в Україні та УШУ, а також можливість бути залученим
викладачем тренінгу для державних службовців з питань кібергігієни на контрактній основі,
що регулюється Постановою Кабінету Міністрів України № 1298 від 30 серпня 2002 р.
(Додаток 5).
Цільова аудиторія (потенційні учасники) – державні службовці категорії «Б» та «В»,
посадові особи департаментів інформаційних технологій обласних державних адміністрацій
та міських рад, працівники закладів післядипломної освіти, навчальних і наукових закладів,
установ та організацій тощо, у тому числі фізичні особи, що здійснюють підвищення
кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з
інформаційних технологій, кібербезпеки, кібергігієни або інших дотичних дисциплін.
Навчальні цілі та завдання тренінгу:
- підвищення рівня спроможності учасників щодо використання інтерактивних
методик навчання дорослих з питань правильного поводження з інформацією у
кіберсфері;
- формування в учасників навичок безпечної роботи із засобами комп’ютерної
техніки в державному органі / органі місцевого самоврядування.
Всього заплановано проведення 5 тренінгів з орієнтовною кількістю осіб для кожного
– 12-15 учасників. У березні 2021 року дві групи пройшли методологічну сесію. Наразі
відбувається набір для трьох наступних груп.
Початок програми тренінгу буде реалізований за таким графіком:
14-16 червня – III група (методологічна сесія) - місце та час проведення узгоджується
(Дніпро);
23-25 червня – IV група (методологічна сесія) - місце та час проведення узгоджується (Одеса);
30 червня – 2 липня – V група (методологічна сесія) - місце та час проведення узгоджується
(Львів).
Інформація про сесії з практичних вправ для кожної групи будуть повідомлятися
додатково.

Вимоги до конкурсантів:
 успішне завершення базового онлайн курсу «Основи кібергігієни» на платформі «Дія.
Цифрова освіта»: https://osvita.diia.gov.ua/courses/cyber-hygiene;
 досвід проведення навчальних тренінгів;
 комп’ютерна грамотність на рівні, що дозволить впевнено викладати матеріал
тренінгів;
 мобільність (можливість працювати на виїзді).
Для участі в конкурсі необхідно до 17 травня 2021 року заповнити Google-форму за
посиланням: https://is.gd/Qx7von. Також потрібно прикріпити до форми сертифікат про
успішне завершення онлайн курсу «Основи кібергігієни». Форма для завантаження
документів знаходиться за адресою: https://is.gd/WaXXbO.
Кандидати, які успішно пройдуть відбір, отримають підтвердження до 28 травня.2021
року та персональне запрошення на тренінг.
Витрати на проїзд, проживання та харчування учасників заходу, а також інші витрати,
пов’язані з методичним забезпеченням тренінгу, здійснюватимуться за рахунок коштів
Координатора проектів ОБСЄ в Україні.
У разі виникнення питань або потреби у додатковій інформації, просимо звертатись до
пані Ольги Войтович, Національної спеціалістки проектів Координатора проектів ОБСЄ в
Україні Olga.Voitovych@osce.org або до пана Дімітрі Караконстянтина, асистента проектів, за
тел.: +38 067 650-31-95.
Програма «Тренінг для тренерів з питань кібергігієни» розроблена та апробована за
підтримки Координатора проектів ОБСЄ в Україні у рамках проекту «Посилення
спроможностей українських державних органів у сфері кібергігієни та кібербезпеки» за
підтримки уряду Німеччини та Сполученого Королівства.

