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Історія бібліотеки, як і університету, бере поча-
ток з 1932 р.

Навчальний заклад за свою історію неодноразо-
во змінював назви і статуси. Зі зміною назви закла-
ду змінювалась і назва бібліотеки:

1932 р. – бібліотека Мелітопольського інституту ін-
женерів-машинознавців (у складі заводу-комбінату);

1934 р. – бібліотека Мелітопольського інституту 
інженерів-механіків сільського господарства імені 
ОДПУ (у складі заводу – ВТНЗ);

Коротка історія бібліотеки Інформація про приміщення 
бібліотеки

є невід’ємною частиною ВНЗ, яка відповідає за біб-
ліотечно-інформаційне забезпечення навчального, 
освітнього і виховного процесів, інформаційний суп-
ровід наукових досліджень за профілем університету.

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

Кількість бібліотечного фонду – 382 137 пр.
Кількість користувачів за ЄРК – 6 520 осіб.
Чисельність штатних працівників – 22 особи.

1938 р. – бібліотека Мелітопольського інституту 
інженерів-механіків сільського господарства імені 
ОДПУ (самостійний, МІІМСГ);

1944 р. – бібліотека Мелітопольського інституту 
механізації сільського господарства (МІМСГ);

1994 р. – бібліотека Таврійської державної агро-
технічної академії (ТДАТА).

2007 р. – бібліотека Таврійського державного агро-
технологічного університету (ТДАТУ).

2009 р. – наукова бібліотека Таврійського держав-
ного агротехнологічного університету (ТДАТУ).

Підпорядкування: Міністерство аграрної політи-
ки та продовольства України.

Наукова бібліотека 
Таврійського державного 

агротехнологічного університету

Створена у 1932 р. бібліотека розміщувалася в 
навчальному корпусі, який побудовано у 1906 р. До 
революції в цій будівлі знаходилося комерційне учи-
лище, згодом – профшкола, нині – навчальний кор-
пус № 3 університету.

У вересні 1941 р. бібліотеку разом з інститутом 
евакуйовано до Ашхабаду, де вона продовжувала 
працювати. У 1943 р., після визволення м. Меліто-
поля від німецько-фашистських загарбників, інсти-



Будівля комерційного училища. 1906 р.

Навчальний корпус № 3 університету. 2013 р.

тут і бібліотека повернулися до м. Мелітополя. Біб-
ліотеку розмістили на другому поверсі навчального 
корпусу інституту (нині корпус № 3).

У 1954 р., після відбудови зруйнованого вій-
ною головного корпусу інституту, бібліотеці було 
виділено перший поверх будівлі. Головний корпус 
інституту будувався у 1934–1940 рр. за проектом 
відомого київського архітектора Д. М. Дяченка. 
Триповерхова красива будівля з колонами завжди 
була і залишається окрасою міста. У новому кор-
пусі за проектом було заплановано приміщення біб-
ліотеки на 75 тис. пр. площею 251 м². На час пере-
їзду фонд бібліотеки вже становив близько 100 тис. 
і нове приміщення не могло вмістити увесь фонд. 
Навчальний фонд розмістили в головному корпусі, 
художню літературу виділили окремо. На базі ху-
дожніх видань пізніше було організовано абоне-
мент художньої літератури, місцем знаходження 
якого був гуртожиток інституту. Значну частину 
фонду (дублети, довідкові видання та інші) розміс-
тили в цокольному приміщенні корпусу. Науково-
технічні видання знайшли місце в корпусі науково-
дослідної частини (НДЧ).

У 1970-ті рр. з’являлися нові факультети і ка-
федри, збільшилася кількість студентів, стрімко 



поповнювався фонд бібліотеки. Площа бібліотеки 
не задовольняла потреби навчального закладу, тому 
керівництвом інституту було прийнято рішення про 
будівництво нових корпусів, де передбачалося міс-
це для бібліотеки.

Наприкінці 1976 р. будівництво нового двопо-
верхового корпусу для бібліотеки та студентського 
клубу «Центр культури і дозвілля» було завершено. 
У травні 1977 р. бібліотека переїхала в нову будів-
лю з великим книгосховищем, просторою читаль-
ною залою, абонементами.

Сьогодні наукова бібліотека – центр інформації 
та культури, один з найбільших підрозділів універ-
ситету. Це мережа пунктів обслуговування – 6 від-
ділів та секторів, 3 читальні зали, зала електронних 
ресурсів, 2 філії в гуртожитках, 18 бібліотечних 
пунктів на кафедрах.

Читальна зала бібліотеки. 1977 р.

Центр культури і дозвілля, у якому знаходиться наукова 
бібліотека. 2013 р.



- площа бібліотеки – 1 655 м²;
- наявність читальних залів – 3 (185 місць);
- наявність виставкових залів – відсутні (трансфор-
муються із читальних залів, абонемента та кори-
дорних приміщень);
- стан опалювальної, водопровідної та каналізацій-
ної систем, електричної мережі – задовільний;
- технічний стан будівлі – потребує планового ре-
монту.

Основні характеристики 
бібліотечного приміщення:

Відділ обслуговування користувачів. 2012 р. Відділ комплектування та наукової обробки документів. 2012 р.

Відділ науково-бібліографічної роботи. 2012 р.



Зала науково-технічної інформації. 2012 р.
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