
 4.6. Структурні підрозділи університету 

Бібліотека 

Бібліотека МДГУ ім. Петра Могили 
 

 “Дайте мені спочатку бібліотеку, 
І тоді я створю університет” 

Уіллер 
 
 Головна функція бібліотеки – забезпечення інформаційних потреб спудеїв, профе-

сорсько-викладацького складу та співробітників, сприяння навчальному процесу та нау-
ково-дослідницькій діяльності.  

Сьогодні бібліотека має відділ комплектування і обробки документів та відділ обслу-
говування читачів. Планується створення відділу науково-бібліографічної інформації. 

Фонд бібліотеки на сьогодні становить 68468 тис. одиниць. Поновлення фонду літе-
ратурою відбувається таким чином, щоб якомога краще відповідати навчальним програ-
мам Університету. 51% фонду – це література україномовна, 17% загального складу фон-
ду – це література англійською мовою: підручники з математики, економіки, екології та 
ін. дисциплін; художня література та різноманітні довідкові видання, серед яких енцик-
лопедія “Britannica”, “New Webster’s Dictionary and thesaurus”, “Encyclopaedia of knowled-
ge” та інші. 

 
Історія бібліотеки 
Бібліотека розпочала своє існування разом з Миколаївською філією Національного 

університету “Києво-Могилянська академія” 1 липня 1996 року. Ідея відкриття у місті 
Миколаєві філії такого славнозвісного університету як “Києво-Могилянська академія” 
дуже приваблювала городян і мала підтримку у багатьох керівників великих підприємств 
міста. Одним із зразків такої підтримки і стало народження бібліотеки МФ НаУКМА. 
Керівництво Суднобудівного заводу ім. 61 Комунара, одного з найстаріших підприємств 
міста, передало до молодого вузу фонд однієї із своїх профспілкових бібліотек. Фонд 
бібліотеки налічував 25 тисяч одиниць. Із цим фондом Бібліотека МФ НаУКМА прийма-
ла в вересні 1996 року своїх перших читачів. 

Розуміючи, що головна функція університетської бібліотеки – інформаційне забезпе-
чення навчального процесу та наукової діяльності вищого навчального закладу, співробі-
тники бібліотеки головну увагу приділили формуванню фондів, які б дозволяли цю фун-
кцію виконувати. З середини 1996 по 1998 роки були сформовані базові колекції фондів 
друкованих видань українською, російською та англійською мовами (робочі мови уні-
верситету – українська та англійська) по основних і суміжних дисциплінах в межах пер-



ших трьох навчальних років, факультетів: економіки, політології, екології, комп’ютерних 
технологій, романо-германської філології, правознавства. Протягом трьох років фонди 
бібліотеки збільшилися на 18,5 тисяч примірників. Джерела поповнення фондів були 
різноманітні. Багато купувалось, особливо підручників. Але велика частина надходжень 
– це дарунки як від організацій та установ, так і від окремих осіб, які таким чином висло-
влювали свою підтримку новому закладу освіти. 

З 1 січня 1997 року Бібліотека отримує періодичні видання – це понад 100 назв жур-
налів і газет. 

Формування фонду дуже важливе, але не єдине завдання бібліотеки. Паралельно із 
формуванням фондів багато уваги приділялось створенню якісного довідкового апарату.  

 
 Бібліотечно-бібліографічна та інформаційна робота 
На сьогодні довідково-пошуковий апарат (ДПА) бібліотеки складає 55979 карток.  
Таким чином, бібліотека має 6 каталогів іноземних та українських видань (обліковий, 

систематичний та алфавітний), систематичну картотеку статей, краєзнавчу картотеку, 
картотеку публікацій викладачів та студентів, зведену картотеку періодичних видань, 
картотеку видань на нестандартних носіях, було започатковано систематичну картотеку 
статей іноземних періодичних видань і зроблено архів складних довідок, започатковано 
алфавітно-предметний покажчик. 

Маємо картотеку книгозабезпеченості у картковому й електронному варіантах. 
 
 Бібліотечні кадри 
Особлива увага приділялась набору і підготовці кадрів. У штат бібліотеки приймали-

ся лише фахівці із спеціальною вищою освітою, перевага віддавалась тим, хто мав досвід 
роботи в різних сферах бібліотечної діяльності, і тим, хто володіє комп’ютером. На біблі-
отечній Веб-сторінці зазначено, до кого із працівників бібліотеки можна звернутись за 
бажаною інформацією. 

 
 Інформаційна діяльність 
 З 1997 року в бібліотеці є комп’ютер, якій підключено до загальноуніверситетської 

мережі. Бібліотека має свою сторінку в Intranet-мережі МФ НаУКМА, яку використовує 
для інформування читачів про нові надходження до бібліотеки, про найцікавіші бібліоте-
чні події. Створено базу даних по книгозабезпеченості підручниками всіх факультетів. 
Комп’ютер бібліотеки підключено до мережі Internet. Щокварталу ми випускаємо бюле-
тень нових надходжень і розсилаємо його за адресатами по Intranet. В найближчих пла-
нах бібліотеки – автоматизація основних технологічних процесів бібліотечної роботи, 
створення електронного каталогу, запровадження в свою роботу комп’ютерних техноло-
гій. В 2002 році бібліотекарі нашого вузу перші в місті створили віртуальну виставку. 

 
 Участь у наукових конференціях та семінарах 
Працівники бібліотеки беруть участь у семінарах та конференціях, що проводять: 

обласна бібліотека для дорослих ім. О. Гмирьова, міська бібліотека ім. Кропивницького, 



методичний центр вузівських бібліотек (бібліотека УДМТУ) та НаУКМА.  
В 2003 році бібліотека МДГУ ім. П. Могили сама буде приймати гостей з вузівських 

бібліотек на практичну наукову конференцію. 
Постійний творчий пошук бібліотекарів робить для читача бібліотеку по-

справжньому “своєю”.  
1 вересня кожен студент І курсу отримує пам’ятку про роботу бібліотеки; проведення 

соціологічних досліджень; регулярні публікації про бібліотеку на сторінках “Ваганту”.  
Усі зусилля колектив бібліотеки спрямовує на поліпшення якості своєї роботи. 
 

 Галерея мистецтв 

Перелік виставок, що відбулися в галереї мистецтв МФ НаУКМА (МДГУ ім. Петра 
Могили) 

• 17.01.1998 р. – Відкриття галереї мистецтв у МФ НаУКМА 
• 27.02.1998 р. – Відкриття виставки в галереї під назвою “Оголена та квіти” 
• 28.04.1998 р. – Відкриття виставки “Весна та літо” 
• 10.06.1998 р. – Відкриття виставки Сергія Коваля 
• 19.06.1998 р. – Відкриття персональної виставки С.Ф. Сенкевич. 
• 25.09.1998 р. – Відкриття наукової конференції 
• 01.10.1998 р. – Відкриття персональної виставки народного майстра Михайла Ковалев-

ського 
• 17.11.1998 р. – Відкриття персональної виставки члена Спілки художників України 

Володимира Федорченка 
• 17.01.1999 р. – Відкриття виставки, присвяченої річниці існування Галереї мистецтв і 

Миколаївської філії НаУКМА 
• 08.03.1999 р. – Відкриття виставки електронних копій картин Гоітера Брейгеля Стар-

шого (від центру Духовної культури м. Вознесенська) 
• 26.03.1999 р. – Відкриття виставки, присвяченої 185-річчю Т.Г. Шевченка 
• 18.05.1999 р. – Відкриття виставки конкурсних проектів каплиці та архітектурно-

художнього ансамблю на честь святого Миколая “Побудуймо свій храм самі” 

• 11.11.1999 р. – Відкриття персональної виставки художника Ю.М. Корольова 
• 21.12.1999 р. – Відкриття різдвяної художньої виставки Миколаївських митців 
• 01.02.2002 р. – Фотовиставка австрійського майстра Карла Хаймеля “Відень – вражен-

ня від міста”, що організована за підтримки Австрійського посольства 
• 03.03.2000 р. – Відкриття персональної виставки художника Дмитра Портнова 
• 28.04.2000 р. – Відкриття виставки з нагоди дня Перемоги 
• 07.05.2000 р. – Виставка цифрових знімків півдня України, зроблених з космосу за 

допомогою французького космічного апарату SPOT 
• 24.05.2000 р. – Виставка “Малюють діти” 
• 28.09.2000 р. – Виставка молодих художників до 30-річчя заснування Національної 

Спілки Миколаївських художників України 



• 04.12.2000 р. – Відкриття персональної виставки художника В.А. Тарабанова 
• 17.01.2001 р. – Виставка “Скарби музею ім. В.В. Верещагіна” 

• 06.03.2001 р. – Весняна художня виставка “Незнайомка” 

• 03.05.2001 р. – Відкриття персональної виставки С.Ф. Сенкевич 

• 01.09.2001 р. – Виставка “Живі легенди вічності” Лола Лонлі 

• 07.11.2001 р. – Персональна виставка Г.М. Плужника “Живопис та графіка” 

• 14.01.2002 р. – Персональна виставка художніх творів Тетяни Купцової та Юлії Гур’є-
вої 

• 07.03.2002 р. – Відкриття персональної виставки В. Бахтова та Т. Бахтової “Ойкумена”  
• 04.04.2002 р. – Відкриття персональної виставки художниці з м. Херсона Ксенії Стеце-

нко. Живопис 
• 14.05.2002 р. – Перша Всеукраїнська національна конференція “Гендерні жіночі курси 

у ВНЗ України: сучасний стан та перспективи викладання” 
• 30.05.2002 р. – IV Міжнародна конференція молодих науковців “Фінансово-

економічні аспекти розвитку країн з перехідною економікою” 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


