
Для чого це вам?
 На порталі Дія. Цифрова освіта

зареєструвалися на навчання
цифрових навичок понад 1,4 млн.
українців. Також понад 400 000

українців зареєструвалися на
навчання у Всеукраїнській школі

онлайн як складовій частині
проєкту Дія. Цифрова освіта.

9,7 млн користувачів відвідало
проєкт Дія. Цифрова освіта.
Зазначимо, частка українців,

цифрові навички яких нижчі від
позначки «базовий рівень»,

скоротилася, порівнюючи з 2019
роком, на 5,2% або ж на 1,42 млн

людей і становить 47,8%.

Розуміти, які онлайн-ігри безпечні
Знаходити інформацію онлайн

Не вестися на фейки
Протидіяти кібербулінгу

Користуватися Google-документами
Створити сторіс

Реагувати негатив
Налаштовувати конфіденційність

Створити власний блог
Говорити про секс зі своїми дітьми
Адмініструвати завдання онлайн

Продати старий диван
Зв’язуватись із рідними

Впевнено користуватись
смартфоном

Зберігати фото онлайн
Сплачувати комунальні

Втримувати інтерес учнів

Відповіді на
найчастіші запитання:

https://osvita.diia.gov.ua/

Рівненська обласна
державна адміністрація

Цифрова освіта

https://www.rv.gov.ua/


Освітні серіали дають можливість
навчатися та розвиватися, навіть під
час війни, а також залишатися
стійкими до ворожих інформаційних
кампаній.

Освітні серіали створені студією
онлайн-освіти EdEra за підтримки
компаній: Google Україна, Microsoft
Ukraine, Академія ДТЕК,
Лабораторія інноваційного розвитку
ПРООН в Україні, CISCO, СFC
Consulting, Освіторія, Global Teacher
Prize, без державного фінансування. 

Дякуємо стратегічному партнеру —
швейцарсько-українській програмі
EGAP, що виконується Фондом
Східна Європа — за можливість
допомогти українцям у навчанні
цифрових навичок.

О с о б л и в о с т я м и  п л а т ф о р м и  
Д і я .  Ц и ф р о в а  о с в і т а  є :

Інноваційний формат навчання —
освітні серіали за участі
експертів і селебріті;
Освітні серіали відзначаються
міжнародними нагородами за
свою якість;
70-80% користувачів дивляться
всі серії освітніх серіалів і
отримують сертифікати;
Широкий вибір освітніх серіалів
— близько 85 курсів для людей
елегантного віку, вчителів,
медиків, юристів, журналістів,
держслужбовців, школярів
тощо;
Навчання повністю безоплатно.

Міністерство цифрової
трансформації України запустило
оновлену платформу з розвитку
цифрової грамотності Дія Цифрова
освіта
Мета проекту Дія. Цифрова освіта —
навчити 6 млн українців цифрової
грамотності за 3 роки. 

Також на порталі є національний
тест на цифрову грамотність
Цифрограм для громадян,
держслужбовців, медиків і вчителів.
Скористайтесь можливістю та
пройдіть тест, щоб дізнатись,
наскільки ви компетентні в
цифровому середовищі. Бета-версія
Цифрограму пропонує дати
відповідь на 90 запитань, після чого
отримаєте сертифікат знань.
Навіщо це вам? 
Оцінка свого рівня цифрової
грамотності дасть розуміння, куди
рухатись далі, щоб краще
адаптуватись до цифро візованого
світу. 
Сертифікат можна використовувати
на сайтах пошуку роботи.
Підтвердження високого рівня
цифрової грамотності підсилить
ваше резюме та підвищить шанси на
працевлаштування.

Ви можете
ознайомитись з

освітніми серіалами за
QR-кодом:

Долучайтеся до тестування на
платформі osvita.diia.gov.ua!


