
День кафедри: інформаційне 
забезпечення навчального 
процесу (з досвіду роботи 

Наукової бібліотеки 
Криворізького педагогічного 

інституту ДВНЗ «Криворізький 
національний університет»). 



ХХІ століття – ера 
інформаційного суспільства.  



   Інформаційне забезпечення є 
невід’ємною складовою, яка впливає на 

ефективність навчального процесу. 
Дослідження інформаційного 

забезпечення вищих навчальних 
закладів знайшло відображення у 

працях таких вчених, як Л. Антошкіна, 
Т. Боголіб, Н. Верхоглядова,  
Т. Оболенська, В. Плескач. 



Інформаційне забезпечення - це 
надання інформації, знайденої в ході 

робіт задля задоволення 
інформаційних потреб користувача і 

представленої у вигляді 
інформаційного продукту у зручному 

для споживача вигляді. 



  Інформаційні ресурси бібліотеки формуються 
відповідно до фахових інформаційних потреб 
користувачів (науковців, працівників освітніх 

установ, слухачів курсів, студентів, 
бібліотечних працівників) документами з 
питань розвитку вітчизняної та світової 

педагогічної науки, освіти, менеджменту і 
маркетингу в освіті, нових педагогічних 
технологій та інноваційних підходів до 

професійної підготовки педагогічних кадрів, 
науково-методичною літературою на допомогу 

вчителям-предметникам, матеріалами про 
педагогів-новаторів, документами з питань 

бібліотекознавства, фаховими періодичними 
виданнями. 



Бібліотеки ВНЗ ведуть активну роботу з 
інформаційного забезпечення таких 

груп споживачів: керівний склад 
університету (ректор, проректори, 

директор, декани, завідуючі кафедрами, 
які поєднують навчальну роботу з 

науковою); професорсько-викладацький 
склад, аспіранти й студенти, що 

навчаються й займаються науковою 
діяльністю. 



У Науковій бібліотеці Криворізького 
педагогічного інституту ДВНЗ 
«Криворізький національний 

університет» традиційними стали 
проведення інформаційних оглядів 
новинок літератури на засіданнях 

кафедр за їхніми профілями. Найбільш 
успішно і повно інформування про 

бібліографічні ресурси здійснюється в 
ході комплексних заходів – Днів кафедр. 



День кафедри практичної 
психології 



День кафедри всесвітньої історії 



День кафедри педагогіки 



День кафедри математики та 
методики її навчання 

 
 Науково-допоміжний покажчик 

“Інноваційні методи навчання 
математики” включає 6 основних 
розділів: 

 Розділ 1. Інноваційні методи 
навчання математики. Загальні 
питання.  

 Розділ 2. Інновації в підготовці 
майбутніх учителів математики.  

 Розділ 3. Інформаційні комп’ютерні 
технології.  

 Розділ 4. Проектні технології. 

 Розділ 5. Ігрові методики навчання. 
 Розділ 6. Інтерактивні технології. 
 Іменний покажчик 



Віртуальні виставки: 

 «Видатний математик, творець неевклідової 
геометрії: 220 років від дня народження  

   М. І. Лобачевського». 

 «М. Коперник: 540 років від дня народження 
видатного польсько-німецького астронома і 
математика»  

 «Зірковий математичний час: Софія 
Ковалевська – перша в світі жінка-професор 
математик»  

 



Дякую за увагу! 


