
Бібліотека Вінницького державного педагогічного університету
імені Михайла Коцюбинського 

(Бібліотека ВДПУ ім. М. Коцюбинського)

Поштова адреса: 21001 м. Вінниця, вул. Острозького, 32
Тел./факс: (0432) 26-51-98

Адреса електронної пошти: vspu.lib@gmail.com
Адреса веб-сторінки в Інтернеті: http://library.vspu.edu.ua



Формування бібліотеки розпочалося з перших днів 
становлення Вінницького учительського інституту 
в 1912 р., проте роком її заснування вважають 1913 р.

У зв’язку з реорганізацією навчального закладу 
змінювалася і назва бібліотеки: 

1920 р. – бібліотека Вінницького інституту на-
родної освіти;

Коротка історія бібліотеки

Інформація про приміщення 
бібліотеки

забезпечує інформаційні потреби освітян, допома-
гає навчально-виховному процесу в формуванні 
майбутнього вчителя, підготовці кадрів освітянсь-
кої галузі. До складу фонду бібліотеки входять нав-
чальні, наукові, науково-популярні, художні, довід-
кові видання українською та іноземними мовами. 
Активно формується електронна бібліотека.

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

Кількість бібліотечного фонду – 527 416 пр.
Кількість користувачів за ЄРК – 40 277 осіб.
Чисельність штатних працівників – 53 особи.

1930 р. – бібліотека Вінницького інституту со-
ціального виховання;

1933 р. – бібліотека Вінницького педагогічного 
інституту;

1998 р. – бібліотека Вінницького державного пе-
дагогічного університету.

Як структурний підрозділ університету бібліотека 
підпорядкована Міністерству освіти і науки України.

Бібліотека Вінницького державного 
педагогічного університету

імені Михайла Коцюбинського

Для приміщення інституту виділено невеликий 
двоповерховий будинок на вул. Великій Олексан-
дрівській, побудований у 1900 р. за проектом архі-
тектора Г. Г. Артинова (нині один з корпусів буді-
вельного технікуму на просп. М. Коцюбинського). 
Будівля вирізнялася вишуканістю й оригінальністю.

Хоча приміщення, як і садиба загалом, було неве-
ликим, але на початковому етапі задовольняло потре-
би навчального закладу. На першому поверсі знахо-
дилися кабінет директора, учительська та бібліотека.

Будівля інституту була розташована в гамірному 
місці – вулиця вела з міста до вокзалу.

15 січня 1924 р. у зв’язку з ліквідацією Вінни-
цького інституту народної освіти (який у 1920 р. 



Будівля Вінницького учительського інституту. 1912 р.

Вінницький педінститут, 
вхід до інститутської бібліотеки. 1950-ті рр.

був реорганізований з Вінницького учительського 
інституту) частину фонду бібліотеки передано до 
м. Кам’янця-Подільського, частину – педагогічним 
курсам. Багато книг історичної тематики передано 
до Вінницької центральної бібліотеки (нині ВОУНБ 
ім. К. А. Тімірязєва).

Під час створення Вінницького інституту со-
ціального виховання знову почала функціонувати 
інститутська бібліотека. Навчальний заклад спочат-
ку знаходився у приміщенні Українського педагогіч-
ного технікуму імені І. Франка, а згодом був пере-
міщений у будинок Вінницького окружного суду на 
вул. Котовського, 11, що побудований за проектом 
архітектора Г. Г. Артинова на початку ХІХ ст. (нині 
буділя міського суду на вул. Грушевського, 17).

У лютому 1943 р. Вінницький педагогічний інсти-
тут з бібліотекою припинили свою діяльність. Під час 
Другої світової війни навчальний корпус інституту було 
спалено, фонд бібліотеки – розграбовано і знищено. 
Після визволення м. Вінниці від фашистських окупан-
тів у 1944 р. інститут і бібліотека відновили свою діяль-
ність у приміщенні середньої школи № 7 (тимчасово), 
а незабаром у середній школі № 4 на вул. Гоголя.

У 1953 р. Вінницький педагогічний інститут 
з бібліотекою розмістилися у просторому будин-



ку колишнього управління Південно-Західної 
залізниці на вул. Червонопрапорній, 32 (нині 
вул. К. Острозького). Будівля побудована у стилі 
«сталінського бароко» 1936 р. Бібліотеці було 
виділено цокольне напівпідвальне приміщення, 
де розмістилася читальна зала на 110 місць, та 
частину першого поверху, на якому знаходили-
ся абонемент наукової, художньої та навчальної 
літератури.

З часом площа бібліотеки розширилася. Із цо-
кольного напівпідвального приміщення читаль-
ну залу переміщено на другий поверх, де раніше 
були навчальні аудиторії. На місці читальної зали 
сформували відділ зберігання. Дане приміщення не 
було пристосоване для зберігання фонду – не від-
повідало санітарним нормам, але дало можливість 
зосередити основну частину фонду в одному місці. 
У 1983 р. бібліотеці додатково виділено ще 5 кімнат 
загальною площею 153 м2.

У середині 1980-х рр. значно розширено нав-
чально-матеріальну базу інституту. Для навчальних 
цілей обладнано корпус № 2 (п’ятиповерхова будів-
ля у стилі «хрущовських гуртожитків»), де розміс-
тилися факультети навчального закладу та читальна 
зала музичного мистецтва бібліотеки.

У 1980 р. побудовано і введено в дію новий нав-
чально-лабораторний корпус № 3 у стилі конструк-
тивізму та раціоналізму. У новобудові на першому 
поверсі для бібліотеки було виділено 1 250 м2.

У 1990–1993 рр. зроблено капітальний ремонт 
у відділі книгозберігання адміністративного кор-
пусу № 1. У 2008 р. здійснено ремонт у відділі 
обслуговування навчально-методичною літерату-
рою в корпусі № 3.

Для належного зберігання основного бібліотеч-
ного фонду, що знаходився в напівпідвальному при-
міщенні адміністративного корпусу № 1, у 2013 р. 

Приміщення сучасної бібліотеки 
в адміністративному корпусі № 1. 2009 р.



бібліотека отримала нову будівлю фондосховища, 
яке вмістило понад 200 тис. одиниць зберігання ін-
формаційно-бібліотечного ресурсу. Для цього було 
здійснено ремонт колишньої інститутської їдаль-
ні, розташованої на території сучасного універси-
тетського містечка. Встановлено нові вікна, двері, 
проведено опалювання, придбано металеві стелажі. 
Приміщення забезпечено сучасною системою вен-
тиляції та протипожежними засобами. Між будівлею 
фондосховища й бібліотекою корпусу № 3 створено 
теплий перехід, у якому розташовано довідково-біб-
ліографічний апарат бібліотеки.

Хол бібліотеки в корпусі № 3. 2012 р.

Зала електронної інформації в корпусі № 3. 2012 р.
Навчальний корпус № 3. 

Ліворуч – бібліотека в корпусі № 3. 2010 р.



- площа бібліотеки – 2 622 м²;
- наявність читальних залів – 6 (441 місце);
- стан опалювальної, водопровідної та каналізацій-
ної систем, електричної мережі – задовільний;
- технічний стан будівлі – задовільний.

Основні характеристики 
бібліотечного приміщення:

Читальна зала відділу навчально-методичної літератури 
в корпусі № 3. 2012 р.

Загальна читальна зала 
в адміністративному корпусі № 1. 2012 р.

Фондосховище. 2013 р.
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