
 

 

ВИЖНИЦЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

 І–ІІІ СТУПЕНІВ ІМ. ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА 

Вижницької міської ради 

Вижницького району Чернівецької області 

 

НАКАЗ 

30.11.2021                                 №390-од 

Про підсумок проведення  

інформаційної кампанії 

«Місяць цифрової грамотності» 

 

   На виконання наказу відділу освіти, культури, медицини та спорту 

Вижницької міської ради від 03.11.2021 року №835, наказу по закладу від 

05.11.2021 року №362-од «Про організацію та проведення інформаційної 

компанії «Місяць цифрової грамотності», з метою підвищенню рівня 

цифрової освіти учасників освітнього процесу у закладів з 03.11 по 

30.11.2021 року проводилась інформаційна кампанія «Місяць цифрової 

грамотності». 

Вчителі-інформатики Ізбінський О.Д., Огданський С.В. та Клим О.В. 

провели ознайомлення всіх працівників закладу з інтернет-платформою 

«Дія.Цифрова освіта» та допомогли зареєструватись, повідомили як 

організовувати освітні онлайн-події та як презентувати покрокові інструкції 

щодо використання онлайн -сервісів. Також учнів 10-11-х класів було 

ознайомлено з інтернет-платформою «Всеукраїнська Школа Онлайн», при 

реєстрації на яких учні отримали доступ до чималої кількості цікавої 

інформації, яка стане в нагоді при подальшому навчанні. 

Класні керівники 5-11-х класів організували перегляд освітніх 

серіалів: «Основи кібергігієни», «Кіберняні», «Обережно! Кібершахраї», 

«Безпека дітей в Інтернеті», «Електронний підпис», після перегляду яких 

учасники освітнього процесу мали змогу пройти національний тест на 

цифрову грамотність «Цифрограма», що показало рівень обізнаності в 

цифровому просторі. 

Соціальним педагогом Мицкан А.Ю. було проведено тренінгові 

заняття «Безпечний інтернет», за підсумками якого діти дізнались про 

можливі загрози при користуванні соціальними мережами та іншими 

інтернет-платформами. 

Практичним психологом Швейкою О.М. була організована для учнів 

7-11-х класів інформаційна година «Світ віртуальний – лихо реальне». 



Лаборанткою сайту Вадилюк І.Ю. на сайті закладу розміщено 

посилання на сайти «Дія.Цифрова освіта» та «Всеукраїнська Школа онлайн» 

для вільного доступу та використання працівниками закладу зазначених 

платформ. 

Педагогом-організатором Юрійчук Р.В.  та інформаційним комітетом 

органів учнівського самоврядування активізована робота з проведення 

роз’яснювальної роботи серед учнів закладу з корисними порадами щодо 

використання цифрових сервісів. 

Виходячи з вищезазначеного,  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Вважати проведення інформаційної кампанії «Місяць цифрової 

грамотності»  на достатньому рівні. 

2. Всім учасникам освітнього процесу продовжити роботу щодо 

підвищення рівня обізнаності цифрової грамотності. 

3 . Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

Директорка закладу                                     Оксана СИЧОВА 

 

 

   

З наказом ознайомлено всіх працівників на оперативній нараді 

06.12.2021 року 
 


