
 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ВИЖНИЦЬКИЙ  КОЛЕДЖ ПРИКЛАДНОГО МИСТЕЦТВА 

ім. В.Ю. ШКРІБЛЯКА 

НАКАЗ 

«08» листопада 2021 р.                                                                   № 345 

 

Про навчання  

цифрової грамотності  

 

На виконання Указу Президента України від 26.08.2021№ 447/2021 «Про 

рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 травня 2021 року 

«Про Стратегію кібербезпеки України», зокрема, цілей: 

  *С1: ...проведення командно-штабних кібернавчань стратегічного рівня, а 

також тематичних кібернавчань та тренінгів за участю представників 

державного та приватного секторів, 

*С.2. ..розроблення 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), 

фаховоїпередвищої та вищої освіти.., та 

 *С.3. ..запровадження практики проведення загальнонаціональної 

інформаційної роз'яснювальної кампанії щодо дій громадян у випадку, коли вони 

стикаються із кібершахрайством та іншими кіберзлочинами, а також роз'яснення 

процедур звернення до правоохоронних органів; 

відповідно до листа Міністерства цифрової трансформації України від 

29.10.2021 № 1/06-6-1212, листа Департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації  

 

НАКАЗУЮ: 

1 Викладачам коледжу долучитися до масштабної інформаційної кампанії 

«Місяць цифрової грамотності», який триватиме з 1 по 30 листопада 

2021 року.  

2 Завідувачу НМК ознайомити викладачів, студентів, з платформами Дія. 

Всеукраїнська Школа Онлайн - https://lms.e-school.net.ua/ (для вчителів та 

школярів) та забезпечення реєстрації на зазначених платформах. 

3 Переглянути  хоча б один освітній серіал або ж скласти Цифрограму 

(національного тесту на цифрову грамотність). 



Рекомендовані освітні серіали: 

- Основи кібергігієни https://osvita.diia.gov.ua/courses/cyber-hygiene 

- Кіберняні https://osvita.diia.gov.ua/courses/cybernanny 

- Обережно! Кібершахраї

 https://osvita.diia.gov.ua/courses/attention- cyber-fraudsters 

- Серіал для батьків «Безпека дітей в інтернеті» 

https://osvita.diia.gov.ua/courses/serial-dlya-batkiv-onlayn-bezpeka-ditey 

- Електронний підпис https://osvita.diia.gov.ua/courses/digital-signature 

- Розмістити  на сайті коледжу  посилання на сайти Дія. Цифрова освіта та 

Всеукраїнська школа онлайн. 

4. Завідувачу НМК, головам циклових комісій організувати упродовж 

місяця заходи, спрямовані на розвиток цифрових компетентностей, 

кібербезпеки, набуття навичок безпечного користування соціальними 

мережами, аналізу інформації (фактчекінгу), профілактики залежності від 

Інтернету. 

5. Заступнику директора з виховної роботи Марковській О.В. створити 

інформаційий комітет студентських органів самоврядування. 

6. Висвітлити інформацію про вжиті заходи з використанням хештегів: 

#кібербезпекавдії #МінЦифра 

7. Керівникам структурних підрозділів інформувати про результати щодо 

кількості залучених та зареєстрованих осіб по коледжу та надати звіт з 

проведених активностей у рамках Місяця цифрової грамотності на 

електронну адресу: krygluk@i.ua до 20 листопада. 

 

 

 Директор коледжу                                                      Р. М. Гаврилюк  
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