
 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА 

«ІНСТИТУТ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ОСВІТИ» 

вул. Митрополита Василя Липківського, 36, м. Київ, 03035, тел./факс: (044) 248-25-13 

 

04.02.2021 № 22.1/10-204 

На №_______від_______ 

Заклади післядипломної 

педагогічної освіти 

Про проведення заходів з нагоди 

Дня безпечного Інтернету 
 

Шановні колеги! 

 

9 лютого 2021 року у світі відзначається День безпечного Інтернету (Safer 

Internet Day) під гаслом «Разом для найкращого Інтернету». У цей день 

педагогічна спільнота України проводить заходи щодо підвищення освіченості з 

питань безпечного використання цифрових технологій, особливо, дітьми й 

молоддю, створення кращого Інтернету для всіх. 

З нагоди Дня безпечного Інтернету Програма Мережних академій Cisco, 

провідні університети країни за підтримки ДНУ «Інституту модернізації змісту 

освіти» запрошують учнівську молодь 8-11 класів ЗЗСО, професійно-технічних 

ліцеїв, коледжів взяти участь у події «Safer Internet Day Challenge 2021».  

Для доступу до контенту заходу кожному учаснику необхідно пройти реєстрацію 

згідно додатку.  

Участь безкоштовна і доступна як для груп під керівництвом педагогів, так і 

для індивідуальних учасників. Учасники отримують сертифікати, призи 

(докладніше про подію за посиланням: https://sid-challenge-2021.ztu.edu.ua/). 

Просимо поінформувати заклади освіти області про захід з нагоди Дня 

безпечного Інтернету. 

 

 

 

З повагою 

в. о. директора 
 

 

Євген БАЖЕНКОВ 

 

 

 
 

Ірина Василашко т. 248-24-65 

 



 

Додаток до листа 

Державної наукової установи 

«Інститут модернізації змісту освіти» 

від 04.02.2021№ 22.1/10-204 

 

Порядок реєстрації учасників події «Safer Internet Day Challenge 2021» 

 
Учасники обирають посилання для реєстрації залежно від того, в якій області України 

знаходиться заклад освіти. Викладачі інструктують учнів з приводу правильного написання 

назви закладу освіти під час за реєстрації та тестування.  

 

Представник оргкомітету Області України 
Посилання для 

реєстрації 

Запорізький національний університет 

Запорізька 

Миколаївська 

Херсонська 

Одеська 

реєстрація 

Черкаський державний технічний університет 

Черкаська 

Київська 

м. Київ 

 реєстрація 

Національний університет «Львівська політехніка» 

Львівська 

Волинська 

Закарпатська 

Рівненська 

 реєстрація 

Національний технічний університет «Дніпровська 

політехніка» 

Дніпропетровська 

Кіровоградська 
 реєстрація 

Державний університет «Житомирська політехніка» 

Житомирська 

Донецька 

Хмельницька 

 реєстрація 

Національний технічний університет «Харківський 

політехнічний інститут» 

Харківська 

Сумська 

Полтавська 

Чернігівська 

  реєстрація 

Чернівецький національний університет ім. 

Юрія Федьковича 

Чернівецька 

Вінницька 

Івано-

Франківська 

  реєстрація 

Тернопільський національний технічний університет 

ім. Івана Пулюя 
Тернопільська реєстрація 

Луганський національний університет ім. Тараса 

Шевченка 
Луганська  реєстрація 

 

https://www.netacad.com/portal/web/self-enroll/m/course-241249
https://www.netacad.com/portal/web/self-enroll/m/course-241217
https://www.netacad.com/portal/web/self-enroll/m/course-241277
https://www.netacad.com/portal/web/self-enroll/m/course-241285
https://www.netacad.com/portal/web/self-enroll/m/course-241289
https://www.netacad.com/portal/web/self-enroll/m/course-241297
https://www.netacad.com/portal/web/self-enroll/m/course-241269
https://www.netacad.com/portal/web/self-enroll/m/course-241365
https://www.netacad.com/portal/web/self-enroll/m/course-241305

