
 
 

Про проведення Дня цифрової безпеки 8.03 2023 року у Львівському 

національному університеті імені Івана Франка. В межах цієї події передбачено 

проведення таких заходів: 

 

1. Враховуючи важливість дотримання основних правил кібергігієни як в 

повсякденному, так і в професійному житті, управління з питань цифрового 

розвитку Львівської обласної військової адміністрації звертається з проханням 

проінформувати та залучити здобувачів освіти та педагогічний склад вищого 

навчального закладу до проходження онлайн курсу: «Основи кібербезпеки для 

представників державних органів» з метою формування навичок безпечної 

роботи із засобами комп’ютерної техніки та підвищення рівня обізнаності з 

питань правильного поводження з інформацією у кіберсфері. Час проходження 

курсу 40 хв., по закінченню даного курсу можна отримати сертифікат, який 

засвідчує ваші знання з кібербезпеки. Провести онлайн навчання по цьому курсу 

для структурних підрозділів університету о 12:00. (список додається) Вступне 

слово від представників обласної військової адміністрації та керівництва 

університету. 

 

2. Зустріч студентів факультету прикладної математики та інформатики з 

представниками організації CERT-UA –урядової  команди реагування на 

комп’ютерні надзвичайні події України, яка функціонує в складі Державної 

служби спеціального зв’язку та захисту інформації України 

(https://cert.gov.ua/). Цей орган створений в межах Закону України "Про 

основні засади забезпечення кібербезпеки України", який визначає правові та 

організаційні основи забезпечення захисту життєво важливих інтересів 

людини і громадянина, суспільства та держави, національних інтересів 

України у кіберпросторі.   

Час проведення зустрічі: 14:00.  

Посилання на нараду в Teams 

 

3. Ознайомлення з новими ініціативами освітньої програми з 

кібербезпеки ЛНУ ім. І. Франка (навчальна платформа RangeForce).  Офіційне 

відкриття кафедри кібербезпеки факультету прикладної математики та 

інформатики Львівського національного університету імені Івана Франка . 

Час проведення: 15:00. 

 

  

https://cert.gov.ua/
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTBjOGFjYjMtMzY1My00MjU1LThlN2EtZDI0YjlmMzNiMDIw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%22329063c9-0f87-4538-9bd4-760bb0e470c1%22%7d


 
 

Додаток до заходу 1. 

Список підрозділів: 

1. Навчально-методичний відділ   

2. Відділ міжнародних зв’язків   

3. Пресцентр  

4. Студентський відділ   

5. Центр забезпечення якості освіти   

6. Психологічна служба Університету  

7. Центр соціального розвитку та громадських ініціатив  

8. Загальна канцелярія   

9. Відділ кадрів   

10. Юридичний відділ   

11. Архів   

12. Відділ охорони праці   

13. Служба пожежної безпеки   

14. Відділ військового обліку   

15. Відділ з питань надзвичайних ситуацій   

16. Відділ технічних засобів навчання   

17. Центр моніторингу   

18. Бухгалтерська служба   

19. Планово-фінансовий відділ   

20. Видавництво  

21. Господарський відділ  

22. Відділ постачання  

23. Відділ АСУ-ВНЗ “Сигма”   

24. Центр мережевих технологій та ІТ-підтримки.  

25. Організаційно-методичний центр електронного навчання.  

26. Центр маркетингу та розвитку  

27. Центр підтримки студентських сервісів  

 


