
До 90-річчя ХНТУСГ. БІЛЯ ВИТОКІВ 
НАШОЇ БІБЛІОТЕКИ. 

Розвиток  освітньої системи в Україні на початку 30-х рр. ХХ ст. 
передбачав створення значної кількості галузевих вищих навчальних 
закладів.  Певну роль в підготовці фахівців повинні були відігравати 
бібліотеки. Активним учасником освітнього простору стала бібліотека 
ХІМЕСГ. Про труднощі налагодження навчального 
процесу коротко розповідається в черговому матеріалі історика нашого 
університету Н.П. Москальової. Повністю работа опулікована в:  

Гілея.Науковий вісник. К, 2013. № 68. 

Складним питанням для інституту в перші роки його існування стало 
формування власної навчально-матеріальної бази: навчальних приміщень, 
лабораторій, студентських гуртожитків, житла для викладачів. приміщення для 
бібліотеки.  Вищі навчальні заклади країни відчували гостру потребу у 
підручниках. Так, за планом 1931 р. тираж мав зрости проти 1930 р. у 18 разів. 
Планувалося випустити для ВНЗ понад 4,3 млн. примірників. При цьому на 
технічні підручники з цієї кількості припадало за тиражем лише 8%, всього 259 
назв. Гострий брак підручників пояснювався не лише малим обсягом видань. 
А, як відмічалося в періодичній пресі того часу, нераціональним, «хижацьким» 
використанням вже виданих  підручників.  Центром науково-методичного та 
інформаційного забезпечення навчального процесу стала бібліотека. 

 Створення бібліотеки ХІМЕСГ, як складової навчального комплексу підготовки 
фахівців, відбувалося в непростих умовах. Насамперед, це було пов’язано з 
недостатнім і нестабільним бюджетом цієї структури, що заважало в повній мірі 
налагодити всі види робіт, зокрема бібліографічну, реферативну, технічну, 
інформаційну діяльність, тобто, роботу, яка допомогає веденню педагогічного 
процесу та прискорює науково-дослідницьку діяльність. Крім того,  були 
обмежені можливості для придбання іноземних книг та журналів. Проте 
керівництво інституту, викладацький та студентський колектив робили все 
можливе для налагодження повноцінного навчального процесу. За споминами 
перших випускників,  попри всі труднощі, відчувався ентузіазм викладачів і 
студентів. Вони спільно ремонтували навчальні приміщення, працювали на 
благоустрої території, корпусів і гуртожитків, формували книжковий фонд  
бібліотеки. 

В інституті працювали відомі професори: О.О. Алов, Л.П. Крамаренко, С.М. 
Муравлянський, В.О. Константинов, О.О. Василенко та ін. 
Вони зробили  значний внесок у становлення бібліотеки – передали частину 
приватних книг, допомогли визначитися з фондами, підписними виданнями та 
книжковим поповненням.  Вже на початку 1930-х років Інститут здійснював 



постійну підписку на періодичні видання, мав ряд необхідних для навчання та 
наукової роботи іноземних періодичних видань. У  1934 р. фонд бібліотеки 
нараховував  59360 найменувань, з них соціально-економічної літератури – 
11338, технічної і агротехнічної – 35358, загальноосвітньої – 5320, художньої 
літератури  – 4442. Забезпеченість підручниками по курсах (включаючи і новий 
набір) на перший семестр 1935 р., із розрахунку на кожних трьох студентів 
одна книжка, склала: I курс – 100%, 2– 60%, 3 – 80%, 4– 90% , 5 курс – 90%. У 
1935 р. були видані навчальні плани та програми з усіх курсів і дисциплін, які 

викладали в Інституті. 

Бібліотека з перших років свого існування започаткувала добру традицію:  
активно  впливала на розвиток науково-дослідної роботи, брала  участь у 
підготовці збірників наукових робіт. У 1935 р. вийшов перший збірник наукових 
праць інституту, в якому були опубліковані результати  діяльності кафедр 
машиновикористання, ремонтної справи, електротехніки, агротехніки, опору 

матеріалів, фізики, хімії.  

 Успіх в будь-якій сфері неможливий без злагодженої роботи усього колективу, 
поваги до діяльності попередників і розвитку закладених ними традицій. 
Співробітники нашої бібліотеки, як і весь колектив університету, в цей 
знаменний перед'ювілейний період по праву пишаються своїми 
попередниками, використовують і примножують їх досвід. 
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