
Цифрова грамотність: 

коротко про головне



Що таке 

цифрова 

грамотність?



ЦИФРОВА

ГРАМОТНІСТЬ -

здатність

ефективно та

безпечно

використовувати

сучасні цифрові

технології в роботі

та навчанні



Команда

МІНІСТЕРСТВА

ЦИФРОВОЇ

ТРАНСФОРМАЦІЇ

представила

результати першого в

історії України

СОЦІОЛОГІЧНОГО

ДОСЛІДЖЕННЯ

ЦИФРОВИХ

НАВИЧОК

УКРАЇНЦІВ



55%

7%

12%

26%

КІЛЬКІСНИЙ СКЛАД РЕСПОНДЕНТІВ:

Населення України віком 
18-70 років;

Населення з вадами слуху 
віком 18−59 років:

Населення окупованих 
територій віком 18−70 
років;

Молодь віком 10−17 
років.





Молодь респонденти віком 
18-70 років

населення 
окупованих 
територій

населення з 
вадами слуху

67,5
61,5

47

65

СКІЛЬКИ УКРАЇНЦІВ ЗАЦІКАВЛЕНІ В 
НАВЧАННІ ЦИФРОВИМ НАВИЧКАМ? % 



5 причин необхідності 

цифрових навичок:
Саморозвиток



Кар’єрний зріст Безперервне навчання



ЯКІ ПЕРШІ КРОКИ ЗРОБЛЕНО?

1. ОНЛАЙН-

СЕРВІС 

ДЕРЖАВНИХ 

ПОСЛУГ, де 

все швидко, 

чітко та 

зрозуміло. 

Отримайте

послугу там і 

тоді, коли 

потрібно!



2.





Бібліотеки стали першими хабами проєкту «Дія. 

Цифрова освіта»



Базові цифрові навички з цифрової освіти:



Цифрові навички для вчителів

Якщо ви — вчитель, то

цей серіал саме для вас.

Ви навчитеся

застосовувати онлайн-

інструменти, щоб

навчальний процес став

більш захопливим і

ефективним.



Серіал для батьків «Безпека дітей в інтернеті»

Дізнайтесь, як уберегти

дітей онлайн від

шкідливих матеріалів,

кібербулінгу,

суїцидальних Інтернет-

спілок, сексуального

насильства.



Гостьовий курс з мобільної грамотності

«Смартфон для батьків»

«Смартфон для батьків» – це

перший онлайн-курс з

мобільної грамотності від

Київстар, який допоможе усім

початківцям стати із

смартфоном «на ти»,

дізнатися про всі його

можливості та опанувати

базові онлайн-сервіси.



Оглядовий освітній серіал «Карантин: 

онлайн-сервіси для вчителів»

Йтиметься про

алгоритми та

комунікацію вчителів і

учнів на період

дистанційного

навчання, а також

набір сервісів і

специфіку їх

використання для

вчителів.



Цифрова грамотність державних службовців

1.0. на базі інструментів Google

Освітній серіал охоплює

можливості та особливості

функціонування

безкоштовних сервісів

Google для використання в

професійній діяльності та

повсякденному житті.



ПЕРЕВАГИ ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМИ 

З ЦИФРОВОЇ ГРАМОТНОСТІ:

• Доступність                                24/7

• Формат навчання                     серіали

• Ведучі та експерти                   відомі люди

• Стиль пояснення наочний та доступний                       





Якщо ви володієте

знанням,

дайте

іншим запалити

від нього свої

світильники.

Т. Фулпер



Дякую за увагу!

Методист І категорії НМВ

Тернопільської ОУНБ Врублевська І.М. 


