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– одна з найбільших бібліотек серед вищих педа-
гогічних навчальних закладів України, мета якої 
– сприяти підготовці соціально адаптованого, ви-
сокодуховного та високоосвіченого, вихованого на 
гуманістичних цінностях спеціаліста, який буде 
конкурентноздатний на міжнародному ринку праці. 
Вся діяльність бібліотеки спирається на багаті тра-
диції в галузі бібліотечного та інформаційно-бібліо-
графічного обслуговування, на впровадження ін-
новацій у сфері інформаційної підтримки науки і 
освіти, сприяє досягненню високої якості навчання 
і наукових досліджень університету.

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

Кількість бібліотечного фонду – 1 224 821 пр. 
Кількість користувачів за ЄРК – 19 427 осіб. 
Чисельність штатних працівників – 89 осіб. 

Історія бібліотеки тісно пов’язана з історією 
Національного педагогічного університету імені 
М. П. Драгоманова, що заснований у 1834 р. при 
Університеті Св. Володимира як Педагогічний ін-
ститут. 

15 липня 1920 р. утворився Київський інститут 
народної освіти ім. М. Драгоманова (КІНО), що 
став наступником Педагогічного інституту при 
Університеті Св. Володимира. Заклад успадкував 
приміщення, професорсько-викладацький склад, 
бібліотеки і традиції підготовки вчительських 
кадрів Київського університету Св. Володимира, 
Київського учительського інституту, Київських 
Вищих жіночих курсів, Фребелівського інституту 
дошкільної підготовки.

У 1930 р. при реорганізації КІНО бібліотечні 
фонди стали основою бібліотеки Київського педаго-
гічного інституту імені О. М. Горького.

Відповідно до наказу МО УРСР від 21 травня 
1979 р. № 115 «Про надання бібліотеці КДПІ імені 
О. М. Горького функцій методичного центру бібліо-
тек педінститутів» бібліотека стала методичним 
центром для бібліотек педагогічних навчальних за-
кладів України.

Наукова бібліотека Національного пе-
дагогічного університету імені Михайла 
Драгоманова

Коротка історія бібліотеки



У березні 2005 р. Вченою радою університету за-
тверджено статус бібліотеки як наукової.

Наукова бібліотека як підрозділ університету під-
порядкована Міністерству освіти і науки України.

У 1934 р. Педагогічний інститут переміщено в 
будинок на бульвар Тараса Шевченка 22/24, де для 
бібліотеки було виділено просторе приміщення – 
9 кімнат площею 350 м². Це будівля колишнього 
Комерційного інституту, споруджена в 1906 р. за 
проектом професора А. В. Кобелева й архітектора 
В. А. Обремського. 

У 1950-х рр. покращилися умови для організа-
ції самостійної роботи студентів – у нове просторе 
приміщення на четвертому поверсі переміщено чи-
тальну залу на сто двадцять місць; відкрито бібліо-
теку-філію дефектологічного факультету, студент-
ський та професорсько-викладацький абонементи. 
Для бібліотеки виділено приміщення для великої 
читальної зали у будівлі по вулиці Пирогова, 9.

Поліпшенню умов для навчальної та наукової робо-
ти в бібліотеці сприяла у 2008 р. реконструкція читаль-
ної зали №1, зали інформаційно-пошукових систем та 
відкриття у добудованому в 2009 р. приміщенні чи-
тальної зали рідкісних видань та рукописів № 2.

Історія про приміщення бібліотеки

Нині будівлі по бульвару Тараса Шевченка та ву-
лиці Пирогова – пам’ятки архітектури, у яких знахо-
диться бібліотека головного корпусу.

На будинку по бульвару Тараса Шевченка, 22/24 
встановлено пам’ятну дошку з написом: «У цьому 
будинку народився видатний поет, художник Мак-
симіліан Волошин 1877–1932».

Гуманітарний корпус 
на вул. Тургенєвській, 8/14. 2014 р.



На будинку по вулиці Пирогова, 9 встановле-
но пам’ятну дошку з написом: «У цьому будинку 
з 19.ХІ.1917 по 18.І.1918 рр. формувався Галиць-
ко-Буковинський курінь Січових стрільців. Нач. 
Штабу Андрій Мельник. Комендант Євген Конова-
лець. Заходом УСГ (Канада)». Біля входу у голов-
ний корпус університету встановлено пам’ятник М. 
П. Драгоманову. На п’єдесталі пам’ятника – надпис: 
«Драгоманов Михайло Петрович (1841–1895)».

Матеріально-технічна база бібліотеки значно 
поліпшилася завдяки розпочатому у 1973 р. будів-
ництву навчального корпусу для гуманітарних фа-
культетів по вул. Тургенєвській, 8/14 і вже у 1976 
р. бібліотека отримала можливість створити в но-
вому приміщенні мережу факультетських бібліо-
тек (педагогічного, дефектологічного, історичного, 
філологічного та музично-педагогічного профілю) і 
спеціалізовані читальні зали з відкритим доступом.

У 1989 р. у гуманітарному корпусі університету 
відкрився кабінет соціально-економічних наук та 
читальна зала українознавства. Наприкінці 1990-х 
рр. кабінет соціально-економічних наук був перей-
менований у читальну залу соціально-політичної 
літератури. Крім цього були створені спеціалізовані 
читальні зали психолого-педагогічного профілю, 
зала періодичних видань, абонемент навчальної лі-
тератури, абонемент наукової та художньої літера-
тури, абонемент для викладачів.

У березні 2013 р. зроблено капітальний ремонт 
і реконструкцію приміщень бібліотеки гуманітар-
ного корпусу та відкрито нові сучасно обладнані 
читальні зали, комп’ютерні зони, зони відпочинку. 
Внаслідок проведеної реконструкції бібліотека от-
римала додаткові площі.Корпус на вул. Тургенєвській, 11. 2014 р.



Бібліотека головного корпусу (вул. Пирогова, 9)
- площа бібліотеки – 1038,2 м²;
- наявність читальних залів – 3;
- стан опалювальної, водопровідної та каналіза-

ційної систем, електричної мережі – задовільний;
- технічний стан будівлі – задовільний.

Основні характеристики 
бібліотечного приміщення:

У 1989 р. історичний факультет переміщено у 
відремонтоване приміщення на вул. Освіти, 6, де на 
першому поверсі корпусу виділили приміщення для 
фонду бібліотеки, абонемента та читальної зали.

Нині в структурі НБ НПУ ім. М. Драгоманова 
крім бібліотеки головного та гуманітарного кор-
пусів знаходяться віддалені підрозділи, які обслу-
говують студентів відповідних інститутів універси-
тету. Це бібліотека Інституту історичної освіти та 
Інституту соціальної роботи та управління; бібліо-
тека Інституту розвитку дитини; бібліотека Інститу-
ту соціології, психології та комунікацій та Інституту 

Корпус на вул. Освіти, 6. 2014 р.

Корпус на Саратівській, 20. 2014 р.
управління та економічної освіти; бібліотека Інсти-
туту мистецтв; бібліотека Інженерно-педагогічного 
Інституту.



Бібліотека гуманітарного корпусу (вул. Тур-
генівська, 8/14)

- площа бібліотеки – 1447,53 м²;
- наявність читальних залів – 5;
- стан опалювальної, водопровідної та каналі-

заційної систем, електричної мережі – задовіль-
ний;

- технічний стан будівлі – задовільний.
Бібліотека Інституту мистецтв (вул. Тур-

генівська, 11)
- площа бібліотеки – 196,8 м²;
- наявність читальних залів – 1;
- стан опалювальної, водопровідної та каналі-

заційної систем, електричної мережі – задовіль-
ний;

- технічний стан будівлі – задовільний
Бібліотека Інституту історичної освіти та Ін-

ституту соціальної роботи та управління (вул. 
Освіти, 6)

- площа бібліотеки – 178,2 м²;
- наявність читальних залів – 1;
- стан опалювальної, водопровідної та каналі-

заційної систем, електричної мережі – задовіль-
ний;

- технічний стан будівлі – задовільний.

Бібліотека Інституту розвитку дитини (вул. 
Автозаводська, 47)

- площа бібліотеки – 100,0 м²;
- наявність читальних залів – 1;
- стан опалювальної, водопровідної та каналі-

заційної систем, електричної мережі – задовіль-
ний;

- технічний стан будівлі – задовільний.
Бібліотека Інституту соціології, психології та 

комунікацій та Інституту управління та еко-
номічної освіти (вул. Саратівська, 20)

- площа бібліотеки – 100,0 м²;
- наявність читальних залів – 1;
- стан опалювальної, водопровідної та каналі-

заційної систем, електричної мережі – задовіль-
ний;

- технічний стан будівлі – задовільний.
Бібліотека Інженерно-педагогічного Інститу-

ту (Леся Курбаса, 2а)
- площа бібліотеки – 100,0 м²;
- наявність читальних залів – відсутні;
- стан опалювальної, водопровідної та каналі-

заційної систем, електричної мережі – задовіль-
ний;

- технічний стан будівлі – задовільний.



Відділ каталогізації. 2014 р. Головне книгосховище. 2014 р.

Відділ комплектування. 2014 р. Вхiд до пiдвального примiщення книгосховища. 2014 р.



Фойє наукового абонемента. 2014 р. Зала ІПС (головний корпус). 2014 р.

Науковий абонемент (головний корпус). 2014 р. Читальна зала № 1 (головний корпус). 2014 р.



Читальна зала № 2 (головний корпус). 2014 р.

Зала іноземної літератури та зберігання 
персональних колекцій (гуманітарний корпус). 2014 р.

Зала відпочинку і галерея (гуманітарний корпус). 
2014 р.



Зона вiдкритого доступу в читальнiй залi (гу-
манітарний корпус). 2014 р.

Пункт реєстрації в читальній залі (гуманітарний 
корпус). 2014 р.

Читальні зали (гуманiтарний корпус). 2013 р.



Читальна зала і абонемент Інституту мистецтв 
(вул. Тургенівська, 11). 2013 р.

Читальна зала Інституту історичної освіти 
(вул. Освіти, 6). 2015 р.
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