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     У результаті створення ДВНЗ «Криворізький національний університет» 

і об’єднання бібліотек КТУ, КДПУ,  КЕІ КНЕУ, Криворізької філії ДМА 

виникла наукова бібліотека ВНЗ, найбільша в нашому місті, а за окремими 

показниками – і в області. Нашою бібліотекою користуються 23 тисячі 

постійних читачів. Обслуговування проводиться на 10 абонементах, у 19 

читальних залах. За рік усіма підрозділами бібліотеки обслуговуються понад 

50 тисяч користувачів, загальна площа бібліотеки перевищує 5 000 кв. м. 

Багатогалузевий книжковий фонд налічує 1 800 337 прим., у структуру 

фонду бібліотеки входять наукова, навчальна, методична, довідкова, 

технічна, художня література, у тому числі іноземними мовами, спеціальна 

література, періодика, фонд рідкісних та цінних видань, дисертаційний фонд. 

Бібліотека передплачує понад 300 назв періодичних видань. У 2013 році до 

фонду бібліотеки надійшло понад 4 тис. примірників, ще понад 3 тис. 

примірників навчально-методичної літератури одержано від Видавничого 

центру університету. 

Автоматизована система «УФД-Бібліотека»,  дає змогу користувачам 

вести пошук необхідної інформації за допомогою електронного каталогу, 

який включає 336 тис. записів. На сьогодні автоматизовано такі бібліотечні 

процеси: комплектування та наукова обробка документів, підтримка 

електронного каталогу, аналітичний опис документів.   Інформація з 

періодичних та продовжуваних видань, відповідно до професійних запитів 

читачів, надсилається безпосередньо на електронні адреси кафедр. База 

даних інформаційно-бібліографічного відділу містить більше 43 тис. записів, 

це статті з  періодичних видань та наукових збірників, і вміщує інформацію, 

що висвітлює пріоритетні напрями розвитку гірничої науки, техніки, 



економіки, педагогіки, вищої школи, охорони навколишнього середовища 

тощо.   

Щоквартально випускається бюлетень «Нові книги» як у друкованому, 

так і в електронному вигляді. Наукова бібліотека укладає і готує до видання 

науково-допоміжні бібліографічні покажчики та рекомендаційні списки 

літератури, створює електронні бази даних на допомогу науковій та 

навчальній роботі користувачів і спеціалістів університету, забезпечує 

інформаційну підтримку виконання курсових, кваліфікаційних, 

магістерських робіт студентів, дисертаційних робіт пошукувачів, аспірантів, 

докторантів. На основі електронного у поточному році підготовлено до 

друку 8 бібліографічних покажчиків: «Наукові праці КГРІ. Вип. 1 (1929-1972 

рр.)», «Родовища Кривбасу», «Екологія Кривбасу», «Металургія чавуну і 

сталі», «Моє славетне Криворіжжя», «Життя, віддане педагогічній науці», 

«Ефективні методи роботи шкільного психолога», «Друковані праці 

викладачів Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ “Криворізький 

національний університет” (2010-2011 рр.)», які розміщені на сайті 

університету. Проводяться такі заходи, як «День  інформації», «День 

кафедри». 

 З метою формування інформаційної культури серед користувачів   

прочитано 168 годин теоретичних та практичних занять серед студентів 

молодших та старших курсів з питань використання  довідково-

інформаційного апарату бібліотеки, АІС «Університет», електронного 

каталогу.               

Працівники бібліотеки докладають чимало зусиль для популяризації 

книги, читання. Увазі читачів пропонуються книжкові виставки, перегляди 

літератури, читацькі конференції, тематичні та літературні вечори, усні 

журнали, презентації книг, зустрічі з відомими людьми міста, 

письменниками та журналістами. У 2012 році організовано і проведено 20 

культурно-освітніх заходів, у яких взяли участь  940 студентів: «Край, що 

серцю любий» (зустріч з криворізьким журналістом, письменником, 



публіцистом, краєзнавцем В.П. Бухтіяровим, присвячена 80-річчю 

Дніпропетровської обл.), «Через минуле до майбутнього» (зустріч з 

криворізьким археологом, науковим співробітником історико-краєзнавчого 

музею О.О. Мельником), «Гордість української математики» (до 120-річчя з 

дня народження М.П. Кравчука), «Мова рідна – слово золоте» (усний журнал 

до Дня української писемності та мови). Проведено  5 презентацій книжок 

(автори О. Мухарев, Л. Баранова, Є. Ющук, А. Андржеєвський, 

Д. Піскорський). У 2013 році – літературні зустрічі з поетесами Ларисою 

Омельченко, Інною Доленник, лауреатом національної премії 

ім. Т. Шевченка Григорієм Гусейновим. 

            Нарівні з бібліотечним обслуговуванням та інформаційно-

бібліографічною роботою, бібліотека бере  участь у наукових та науково-

практичних конференціях шляхом організації тематичних відкритих 

переглядів літератури: «Геологічна наука: практика очима студентів і 

молодих фахівців», «Молодому науковцю», «Сучасний менеджмент молодих 

вчених та спеціалістів», «Сталий розвиток промисловості та суспільства», 

«Майбутнє – аудит» та ін. 

За останній рік активізувалася наукова діяльність бібліотеки: її 

працівники взяли участь (виступ з доповіддю, публікація) у 10 міжнародних 

та всеукраїнських науково-практичних конференціях з проблем бібліотечно-

бібліографічної діяльності (Київ, Дніпропетровськ, Луганськ, Львів, 

Сімферополь, Хмельницький, Кривий Ріг). 28 вересня 2012 року відбулася 

Науково-практична конференція  «Діяльність наукової бібліотеки в 

інформаційному, навчально-виховному та культурному просторі 

Криворізького національного університету», присвячена Всеукраїнському 

дню бібліотек. 

Наукова бібліотека бере участь у корпоративному проекті «Система 

реферування української наукової літератури», який забезпечує формування 

загальнодержавної реферативної бази даних «Україніка наукова», а також 

випуск галузевих серій Українського реферативного журналу «Джерело» і 



підтримку он-лайнового доступу до БД «Наукова періодика України» та 

створення галузевого реферативного ресурсу Державної науково-

педагогічної бібліотеки України ім. В.О. Сухомлинського. 

 

 

 

 
 


