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В і д д і л  о с в і т и 
____________________________________________________________________________ 

 
Н А К А З 

 
5 лютого 2015 року                                 смт. Олексіївка                                            № 10 
 
 
Про створення районного фонду  
навчально-методичних розробок 
 

З метою налагодження сервісного обслуговування з питань методичного забез-
печення загальноосвітніх навчальних закладів району, участі методичного кабінету в 
експериментальних роботах за інноваційним освітнім проектом «Шкільна електронна 
бібліотека «ШБІЦ-інфо» (наказ МОН України від 05.08.2014 р. № 900) та у створенні 
всеукраїнської бази даних навчально-методичних розробок «МЕТОДИКА» 
 

Н А К А З У Ю: 
 

1. Покласти на методичний кабінет районного відділу освіти функції з організації, 
координації та виконання робіт, що пов’язані зі створенням всеукраїнської бази даних 
навчально-методичних розробок «МЕТОДИКА» — проводяться в рамках всеукраїнського 
експерименту за інноваційним освітнім проектом «Шкільна електронна бібліотека 
«ШБІЦ-інфо», 

 
2. Затвердити План заходів з участі РМК у створенні всеукраїнської бази даних на-

вчально-методичних розробок «МЕТОДИКА». 
(зразок в наказі не наводиться і подається в Портфелі окремим документом).  
 
3. Призначити завідувача районним методичним кабінетом Завгородню Т.В. відпо-

відальною за створення і утримання районного фонду навчально-методичних розробок. 
 
4. Завідувачу РМК Завгородній Т.В. згідно з Планом заходів: 
•  забезпечити участь методичного кабінету в створенні всеукраїнської бази даних 

навчально-методичних розробок «МЕТОДИКА». З цією метою в місячний термін 
сформувати фонд кращих навчально-методичних розробок переможців та лауреатів пе-
дагогічних змагань різних рівнів для включення до всеукраїнської бази даних; 

•  за згодою авторів представляти для включення до бази даних окремі творчі роз-
робки вчителів району, методистів, які отримали схвалення навчально-методичної ради; 

•  сприяти поширенню серед освітян району передового досвіду, творчих доробок 
кращих вчителів України, які накопичені та представлені в базі даних «МЕТОДИКА». 

•  у місячний термін на базі методичного кабінету провести робочий семінар заступ-
ників директорів шкіл з навчально-виховної роботи, шкільних бібліотекарів, на якому 
ознайомити присутніх з організацією робіт з утворення районного фонду навчально-
методичних розробок та інформувати їх про необхідність і порядок створення шкільних 
фондів;  

•  протягом 2-х місяців надіслати районний фонд кращих навчально-методичних роз-
робок для включення до всеукраїнської бази даних «МЕТОДИКА».  



•  періодично доповнювати фонд новими роботами з одночасною їх відправкою 
розробнику проекту; 

 
7. Контроль за виконанням наказу залищаю за собою.  

 
 
 
 
Начальник відділу освіти      Ф. О. Максименко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


