
 

 

ВИЖНИЦЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

 І–ІІІ СТУПЕНІВ ІМ. ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА 

Вижницької міської ради 

Вижницького району Чернівецької області 

 

НАКАЗ 

05.11.2021                                 №362-од 

Про організацію та проведення 

інформаційної компанії 

«Місяць цифрової грамотності» 

 

     Відповідно до указу Президента України від 26.08.2021 № 447/2021 

«Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 травня 

2021 року «Про Стратегію кібербезпеки України», листа Департаменту 

освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації № 01-33/2934 

від 03.11.2021 року, наказу відділу освіти, культури, медицини і спорту 

Вижницької міської ради від 03.11.2021 року №835, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Провести інформаційну кампанію «Місяць цифрової грамотності»  

з 08.11 по 30.11.2021 року. 

2. Заступниці директорки з виховної роботи Козачук А.Д. розробити та 

затвердити план заходів щодо проведення інформаційної кампанії «Місяць 

цифрової грамотності» (додається). 

3. Всі учасникам реалізації інформаційної кампанії забезпечити 

виконання плану заходів. 

4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за заступницею 

директорки з виховної роботи Козачук А.Д. 

 

 

Директорка закладу                                        Оксана СИЧОВА 

 

 

 

З наказом ознайомлено: 

__________ Козачук А.Д. 

  



«Затверджую» 

наказом по закладу 

від 05.11.2021 року №362-од 

Директорка закладу 

_________ О.Ю.Сичова 

 

План  

проведення інформаційної кампанії 

«Місяць цифрової  грамотності» 
№ 

з/п 

Назва заходу Відповідальний  

1. Ознайомлення працівників закладу та учнів з платформами:  

- Дія.Цифрова освіта  

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

- Всеукраїнська Школа Онлайн  

https://lms.e-school.net.ua/  

та  реєстрації на зазначених платформах. 

Вчителі-інформатки 

2. Перегляд освітніх серіалів та складення Цифрограми 

(національного тесту 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/attention-cyber-fraudsters 

- Серіал для батьків «Безпека дітей в інтернеті» 

https://osvita.diia.gov.ua/courses/serial-dlya-batkiv-onlayn-

bezpeka-ditey 
- Електронний підпис https://osvita.diia.gov.ua/courses/digital-

signature 

Класні керівники  

5-11 класів 

3. Розмістити на сайті закладу посилання на сайти Дія.Цифрова 

освіта та Всеукраїнська школа онлайн 

Лаборантка сайту  

Вадилюк І.Ю. 

4. Публікація статей на інформаційних порталах закладу із 

корисними порадами щодо використання цифрових сервісів і 

рішень 

Педагог-організатор 

Юрійчук Р.В. 

Лаборантка сайту  

Вадилюк І.Ю. 

5. Висвітлення  інформації про вжиті заходи з використанням 

хештегів: #кібербезпекавдії  #МінЦифра 

Педагог-організатор 

Юрійчук Р.В. 

6. Активізувати роботу інформаційного комітету (відділу) 

учнівських  органів самоврядування. 

Педагог-організатор 

Юрійчук Р.В. 

7. Тренінгове заняття: «Безпечний інтернет: правила поведінки» Соціальний педагог 

Мицкан А.Ю. 

7. Інформаційна година для учнів 7-11-х класів «Світ віртуальний – 

лихо реальне» 

 

 

 

Практичний 

психолог  

Швейка О.М. 

Соціальний педагог 

Мицкан А.Ю. 





 


