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Головам обласних та міських
державних адміністрацій
Міністерство цифрової трансформації нагадує про одне з пріоритетних
завдань Уряду України, а саме: навчити 6 млн українців цифрової грамотності за
3 роки та про необхідність виконання Указу Президента України №447/2021
«Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 травня 2021
року "Про Стратегію кібербезпеки України" від 26 серпня 2021р, 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),
фахової передвищої 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;
Для виконання цих цілей просимо долучитися до масштабної
інформаційної кампанії “Місяць цифрової грамотності”, який триватиме з 1 по
30 листопада 2021 року. Дана ініціатива реалізується в межах проєкту
Міністерства цифрової трансформації Дія.Цифрова освіта. Проєкт охоплює
національний портал з розвитку цифрової грамотності Дія.Цифрова освіта з
понад 65 безоплатними освітніми серіалами та тестами на цифрову грамотність,
а також розгалужену мережу з 6000 партнерських офлайн-хабів цифрової освіти.

Просимо:
1. Надати до 3 листопада 2021 року контактну особу з області, яка буде
відповідати за проведення Місяця цифрової грамотності;
2. Розіслати на всі структурні підрозділи: належні до області ОТГ, міста,
комунальних
підприємств,
підзвітні
управління
державних
підприємств, інформацію про запрошення долучитися до Місяця
цифрової грамотності і в рамках нього провести такі активності:
 Забезпечити ознайомлення населення з платформами Дія.Цифрова
освіта https://osvita.diia.gov.ua/ (для всього населення) та
Всеукраїнська Школа Онлайн - https://lms.e-school.net.ua/ (для
вчителів та школярів) з проханням зареєструватися на
платформах.
 Переглянути хоча б один освітній серіал, або ж скласти
Цифрограм (національний тест 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/attentioncyber-fraudsters
- Серіал для батьків «Безпека дітей в інтернеті»
https://osvita.diia.gov.ua/courses/serial-dlya-batkiv-onlayn-bezpekaditey
- Як громаді стати цифровою
https://osvita.diia.gov.ua/courses/digital-communities
- Електронний підпис https://osvita.diia.gov.ua/courses/digitalsignature ;
3. Провести активації з місцевими компаніями з користю для їх
користувачів та співробітників (спецпроєкти у медіа, креативні
лендинги в рамках сайту партнера, конкурси з подарунками серед тих,
хто отримав сертифікати платформи Дія.Цифрова освіта);
4. Розміщення на сайтах всіх підзвітних структур посилання на сайти
Дія.Цифрова освіта та Всеукраїнська школа онлайн;
5. Провести всередині команд співробітників конкурси на співробітника,
який найкраще володіє цифровою грамотністю, додатково
преміювавши та відзначивши його ;
6. Сприяти публікації статей у медіа з корисними порадами щодо
використання цифрових сервісів і рішень (може надати команда
Дія.Цифрова освіта) ;
7. Сприяти особистому висвітленню в соціальних мережах ваших
співробітників інформації про Місяць цифрової грамотності та
продукти Дія.Цифрова освіта ;

8. На 30 листопада 2021 року надати проміжний звіт, а на 20 грудня 2021
року фінальні результати щодо кількості залучених та зареєстрованих
осіб за Місяць цифрової грамотності по області та надати звіт з
проведених активностей у рамках Місяця цифрової грамотності.
В свою чергу, команда проєкту Дія.Цифрова освіта надасть якісну
аналітику за кожною областю щодо проходження тестування на цифрову
грамотність за допомогою Цифрограму. Ми готові надавати таку статистику
щомісяця за кожною областю або за відповідним органом, якщо такий вкажуть.
Також за результатами проведеного місяця цифрової грамотності буде
опублікована рейтингова долученість кожної області та активності щодо
навчання цифрової грамотності громадян.
Контактна особа зі сторони Міністерства цифрової трансформації: Руслана
Коренчук, +380989468488, korenchuk@thedigital.gov.ua.
Заступник Міністра з питань
європейської інтеграції

Валерія ІОНАН

