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Бібліотеку засновано у 1930 р. як структурний 
підрозділ Інституту профтехосвіти і підготовки 
вчителів математики, фізики, історії, української та 
російської мов, що й визначило галузевий напрям 
формування бібліотечного фонду. Ядром книжко-
вого фонду стала невеличка книгозбірня педагогіч-
них курсів м. Кривого Рогу.

У 1933 р. інститут профтехосвіти реорганізова-
но в педагогічний інститут. Книгозбірня отримала 

Коротка історія бібліотеки

є науково-просвітницьким і культурним центром 
м. Кривого Рогу, фонд документів якого містить 
літературу з психолого-педагогічних, економічних, 
технічних та інших дисциплін.

Основні показники бібліотеки 
(станом на 1 січня 2013 р.)

Кількість бібліотечного фонду – 610 664 пр.
Кількість користувачів за ЄРК – 7 755 осіб.
Чисельність штатних працівників – 37 осіб.

статус бібліотеки вищого навчального педагогічно-
го закладу.

У період Другої світової війни бібліотечні праців-
ники ціною неймовірних зусиль зберегли книжковий 
фонд від знищення фашистами.

У грудні 2011 р. відбулося об’єднання Криворізького 
державного педагогічного університету та Криворізь-
кого технічного університету в ДВНЗ «Криворізький 
національний університет», згодом приєдналися мета-
лургійний та економічний інститути. 

Бібліотека педагогічного інституту на сьогод-
ні є структурним підрозділом наукової бібліотеки 
ДВНЗ «Криворізький національний університет» – 

Наукова бібліотека Криворізького 
педагогічного інституту ДВНЗ 
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Криворізький педагогічний інститут 
на вул. К. Маркса. 1930-ті рр.



Інформація про приміщення 
бібліотеки

Бібліотека із часу свого заснування завжди роз-
ташовувалася в будівлях інституту, власної будівлі 
не мала.

У перші роки існування інститут розміщувався 
в різних малопристосованих для навчання при-
міщеннях Центрально-Міського району м. Кри-
вого Рогу: на вул. Леніна, 66, вул. Калениченка, 
вул. Первомайській (у СШ № 8) тощо. До 1935 р. 
було змінено близько 10 приміщень, у яких знахо-
дився інститут.

У 1935 р. збудовано корпус для інституту на 
вул. К. Маркса, у якому обладнано навчальні ауди-
торії й читальну залу бібліотеки.

Криворізький педагогічний інститут 
на просп. Гагаріна, 54. 1968 р.

найбільшої бібліотеки м. Кривого Рогу і однієї з 
трьох найбільших у Дніпропетровській області.

У квітні 2013 р., відповідно до рішення вченої 
ради ДВНЗ «Криворізький національний універси-
тет», бібліотеці за основними показниками діяль-
ності надано статус наукової.

За історію свого існування бібліотека з невелич-
кої книгозбірні перетворюється на сучасний інфор-
маційно-бібліотечний комплекс.

Під час Другої світової війни будівля Кри-
ворізького педагогічного інституту була повністю 
зруйнована. Після війни, повернувшись з евакуа-
ції (м. Чкалов), педагогічний інститут та бібліоте-
ка поновили роботу в приміщенні на просп. Миру 
(нині пл. Визволення) у будівлі СШ № 23.

На початку 1960-х рр. інститутом «Кривбас-
проект» м. Кривого Рогу підготовлено проектно-
технічну документацію на будівництво навчального 
корпусу Криворізького педагогічного інституту, згід-
но з якою було передбачено площу і під бібліотеку.



У 1967 р. новозбудований навчальний корпус 
на просп. Гагаріна, 54 введено в експлуатацію. Під 
бібліотеку виділено перший і другий поверхи будівлі.

Структурні підрозділи бібліотеки
Абонемент та читальна зала на 25 місць техно-

лого-педагогічного факультету розташовані на 
просп. Гагаріна, 26 і займають приміщення на пер-
шому поверсі корпусу загальною площею 162 м2. 
Споруда збудована після закінчення Другої світової 
війни військовополоненими.

Читальна зала на 65 місць та книгосховище гу-
манітарного корпусу розташовані на вул. Димитро-
ва, 79А і займають приміщення на третьому поверсі 
площею 138 м2.

Будівлю спроектовано інститутом «Дніпро-
цивільпроект» на початку 1980-х рр. як середню 
загальноосвітню школу. Згодом було прийнято рі-
шення про передачу будівлі Криворізькому педаго-
гічному інституту для розташування гуманітарного 
корпусу.

Читальна зала на 15 місць та книгосховище фа-
культету мистецтв розташовані на вул. Землячки, 2 
і займають приміщення на першому поверсі корпу-
су площею 35,8 м2.

Відділ комплектування 
та наукової обробки літератури. 2013 р.

Інформаційно-бібліографічний відділ. 2013 р.



Абонемент. 2013 р.

І поверх книгосховища. 2013 р.

Читальна зала. 2013 р. 

Проведення заходу у читальній залі бібліотеки. 2013 р.



Електронна читальна зала. 2013 р.

Будівля технолого-педагогічного факультету. 2013 р.

Читальна зала суспільних наук. 2013 р.

Читальна зала технолого-педагогічного факультету. 2013 р.



- площа бібліотеки (пристосоване приміщення) – 
818,02 м2;
- наявність читальних залів – 3 (172 місця);
- наявність виставкових залів – відсутні (транс-
формуються із читальних залів і коридорних при-
міщень);
- стан опалювальної, водопровідної та каналізацій-
ної систем, електричної мережі – задовільний;
- технічний стан будівлі – задовільний.

Основні характеристики 
бібліотечного приміщення:

Абонемент технолого-педагогічного факультету. 2013 р.

Фонд періодичних видань 
технолого-педагогічного факультету. 2013 р.

Будівля гуманітарного корпусу на вул. Димитрова, 79А. 2013 р.
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