
Новий проект!

Шановні читачі!
У процесі створення моделі повноцінного інформаційного 

забезпечення школи не можна оминути важливу його складо-
ву — методичне забезпечення навчального процесу. Серед ши-
рокого спектра методів, форм і засобів реалізації методичної 
функції ми вирішили зупинитися на створенні дієвого інстру-
менту з підтримки творчої діяльності педагогічних працівни-
ків, підвищення їх професійного рівня, обміну передовим досві-

дом. Перелічені чинники методичної роботи знаходять своє вираження в авторських 
навчально- методичних розробках, які створюються кращими вчителями і методис-
тами, учасниками, лауреатами і переможцями професійних конкурсів та змагань.

Кожного року тисячі педагогічних працівників поповнюють методичну скарбнич-
ку новими роботами, шукають шляхи просування інноваційних розробок у практику. 
Значення цих напрацювань в педагогічному процесі важко переоцінити. Нині ми стої-
мо на порозі великих змін в освіті. Вчитель обов’язково набуде більшої свободи у сво-
їй професійній діяльності, у тому числі у виборі засобів та інструментів навчальної 
роботи. Відтак, вкрай важливим стане забезпечення доступу вчителя до величезної 
бази передових методичних доробок усіх фахівців-педагогів країни. А вже змістову і 
якісну оцінку таких робіт вчитель здійснюватиме самостійно.

Слід констатувати, що на сьогодні в Україні не існує загальнодержавної центра-
лізованої системи обліку, систематизації, зберігання навчально-методичних розро-
бок. Це означає, що відсутнє також упорядковане інформування учительського корпу-
су про доробки своїх колег — досвідчених фахівців освітянської галузі. 

Отже, на шляху реалізації перспективного бачення нового змісту роботи вчите-
ля найпершим завданням постає створення всеукраїнської бази даних навчально-
методичних розробок. Іншими словами, нам потрібно забезпечити кожного педа-
гогічного працівника повною інформацією про наявний в Україні методичний ресурс. 
З боку розробників вирішальне значення для успіху матиме професійне вміння ство-
рити велику автоматизовану базу даних загальнодержавного рівня. З боку місцевих 
органів управління освітою, методичних структур потрібне усвідомлення значення 
поставленого завдання для інформаційного «озброєння» вчителя вже недалекого 
майбутнього, готовність до впровадження нових рішень, практичні зусилля щодо на-
лагодження нових інформаційних потоків і системних технологій.

Саме ці ідеї і покладено в основу нового проекту — «Створення всеукраїнської 
бази даних навчально-методичних розробок» (БД НМР), розробка якого розпоча-
лася з січня 2015 року. В якості інструменту для впровадження використовується 
комп’ютерна бібліотечно-інформаційна система «Шкільна електронна бібліотека 
«ШБІЦ-інфо». Інформаційне повідомлення про початок розробки вміщено в першому 
випуску нашого журналу.

Надалі на сторінках видання ми будемо інформувати читачів про реалізацію 
проекту. Нині нагальним питанням є залучення педагогів-новаторів до опублікуван-
ня навчально-методичних розробок і включення їх до електронної бази даних. Будемо 
вдячні за поширення інформації про нові можливості серед свої колег — вчителів та 
методистів.
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