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На № від
Керівникам закладів
загальної середньої освіти 
Дніпровського району

Управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної 
адміністрації на виконання доручення голови Дніпровської районної в місті Києві 
державної адміністрації І. Щербака від 04.11.2021 № 103/45/3892 стосовно листа 
Міністерства цифрової трансформації України від 29.10.2021 № 1/06-6-12121 
просимо долучитися до масштабної інформаційної компанії «Місяць цифрової 
грамотності», яка триває з 1 по ЗО листопада 2021 року.

1. Забезпечити ознайомлення всіх працівників, вчителів та школярів з 
платформами «Дія. Цифрова освіта» - https://osvita.diia.gov.ua та 
«Всеукраїнська Школа Онлайн» - https://lms.e-school.net.ua з проханням 
зареєструватися на платформах.

2. Переглянути хоча б один освітній серіал та скласти Цифрограм 
(національний тест на цифрову грамотність). Рекомендовані освітні серіали 
в додатку.

3. Розмістити на офіційних сайтах закладів освіти посилання на сайти «Дія. 
Цифрова освіта» та «Всеукраїнська Школа Онлайн». Банери цих сайтів 
знаходяться на офіційному сайті управління освіти Дніпровської районної в 
місті Києві державної адміністрації - https://uosvitydnr.gov.ua.

4. Сприяти особистому висвітленню в соціальних мережах працівниками 
закладів освіти інформації про «Місяць цифрової грамотності» та про 
продуктів платформи «Дія. Цифрова освіта».

5. Надати звіт з проведених активностей у рамках «Місяця цифрової 
грамотності» у термін до 15.11.2021 згідно форми 1, що наведено у додатку 
до листа управління освіти з підписом директора у форматі файлу pdf на 
електронну поштову адресу nasite@ukr.net.

Додаток: на 1 арк.

Просимо:

Заступник начальника управління Галина ТОДОСОВА

Наталія Кучменко 063-319-89-66

https://osvita.diia.gov.ua
https://lms.e-school.net.ua
https://uosvitydnr.gov.ua
mailto:nasite@ukr.net


Додаток до листа управління освіти 
Дніпровської районної в місті Києві 
державної адміністрації . ,  -  , ,
від / І 7 /  Н № £ /  № / Р і / 9 ^ ' ^  4 ̂

Форма 1

заклад загальної середньої освіти

№
з/п Назва показника Показник

1 Кількість працівників, що ознайомлені з платформами:

1.1 Дія. Цифрова освіта https://osvita.diia.gov.ua

1.2 Всеукраїнська школа Онлайн https://lms.e-school.net.ua,

2. Кількість серіалів, що переглянули працівники

3. Кількість працівників, що переглянули освітній серіал 
або склали національний тест на цифрову грамотність

4.
Наявність на офіційних сайтах посилання на сайти Дія. 
Цифрова освіта, Всеукраїнська школа Онлайн (так/ні, 
назва сайту)

5.
Проведена робота щодо висвітлення в соціальних 
мережах інформації про Місяць цифрової грамотності, 
розміщення відеоматеріалів, тощо

https://osvita.diia.gov.ua
https://lms.e-school.net.ua


УКРАЇНА

ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ 
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

б ульва р  П раці, 1/1, м. Київ, 0 2094  тел. (044) 573  2 7  50  
Е -т аіІ:\ dniprovskarda@kmda.aov.ua К од Є Д Р П О У  3 7 2 0 3 2 5 7

ЖЖУМі № №  /£9-4* /^ /еГ
На № __________ в ід _____________

Керівникам структурних підрозділів 
Дніпровської районної в місті Києві 
державної адміністрації та 
структурних підрозділів з правом 
юридичної особи

Про інформаційну кампанію 
«Місяць цифрової грамотності»

На виконання доручення Київського міського голови В. Кличка від 
01.11.2021 № 40276 до листа Міністерства цифрової трансформації України 
від 29.10.2021 № 1/06- 6-12121 прошу долучитися до масштабної
інформаційної кампанії «Місяць цифрової грамотності», яка триває з 1 по ЗО 
листопада 2021 року.

Звіти з проведених активностей у рамках Місяця цифрової грамотності 
надати у терміни до 19.11.2021 (проміжний звіт) та 10.12.2021 (фінальні 
результати) до відділу інформаційних технологій згідно форм, що наведено 
у додатку.

Додаток: на 1 арк, 1 прим.

В.о. керівника апарату Ганна КОРОТКІХ

Світлана Шевченко 296 70 09

mailto:dniprovskarda@kmda.aov.ua

