
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗВІТ 
 

наукової бібліотеки 

Інституту клітинної біології та генетичної інженерії 

Національної академії наук України 

за 2013 рік 
 

 

 

 

 



2 

 

 

У 2013 році наукова бібліотека Інституту клітинної біології та генетичної інженерії 

НАН України активно і успішно продовжувала свою роботу. Станом на кінець 2013 року 

у бібліотеці було зареєстровано усього 80 користувачів, з них з інших установ – 6. Вони 

всі відвідали бібліотеку 329 рази. Користувачам було видано 1326 примірники видань, з 

них іноземних – 353. Такі показники роботи бібліотеки, як відвідуваність і книговидача 

зменшились порівняно з минулим роком. 

Поточне комплектування вітчизняних книжкових видань відбувалось в основному 

завдяки безкоштовним надходженням від видавництва «Наукова думка» – 16 примірників, 

«Академперіодики» – 2 примірників, Інституту енциклопедичних досліджень – 1 

примірник, з обмінного фонду НБУ ім. В.І. Вернадського – 2 примірників книг. А також 

безкоштовно отримано 11 томів «Вибрані наукові праці академіка В.І. Вернадського»: 5 

томів з НБУ ім. В.І. Вернадського і 6 з інших Інститутів НАН України, які готували це 

видання до 150-річчя з дня народження вченого. 

В червні 2013 року бібліотека отримала в дар від заступника директора кандидата 

біологічних наук Моргуна Богдана Володимировича 137 примірників книг з них – 5 

іноземними мовами. 

Періодичні видання України передплачувалися протягом 2013 року, а також 

вибірково періодичні видання Росії, в другому півріччі російські періодичні видання 

передплачувались вибірково. Два примірники журналу «Цитология и генетика» 

обмінюємо на журнал «Біополімери і клітина» (бібліотека Інституту молекулярної біології 

та генетики НАН України) та журнал «Інтродукція рослин» (Бібліотека Національного 

Ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України). 

Окрім фонду нашої бібліотеки читачі активно користувались послугами 

міжбібліотечного абонементу (МБА). Так на протязі 2013 року їм було видано 21 

примірник друкованих документів з фондів інших бібліотек та 12 електронних статей 

іноземними мовами з Інституту біохімії НАН України електронною поштою. 

На кінець 2013 року електронний каталог налічує 2429 записів. Протягом року було 

введено 136 бібліографічні записи. Веб-майстер В.П. Дуплій Інституту розробив власну 

програму для встановленні на сторінці бібліотеки сайту Інституту такі підрозділи 

електронного каталогу бібліотеки: 

– книжковий фонд бібліотеки (електронний каталог з пошуком); 

– кандитатські та докторські дисертації (список), (електронний каталог з пошуком); 

– автореферати кандидатських дисертацій (список), (електронний каталог), які 

експортовано з системи ІРБІС (каталогізатор). 

У 2013 році було поповнено на сайті бібліотеки Інституту (http://icbge.org.ua/) 

електронний список праць співробітників та виставлено електронний список нових 

надходжень за 2012 рік. 

В четвертому кварталі 2013 року адміністрація Інституту виділила значні кошти на 

заміну у приміщенні бібліотеки старих вікон на нові темлозберігаючі пластикові. У 

зв’язку з цим з 14 жовтня і до кінця 2013 року проводилися ремонті роботи по заміні 

вікон. 

У 2013 році провідний бібліотекар брав участь у наступних заходах: 

– семінар для керівників бібліотек науково-дослідних установ НАН України на тему 

«Робота сучасної бібліотеки: тенденції та перспективи розвитку у новому електронному 

середовищі», який проводився у травні 2013року; 

– міжнародній науково-практичній конференції «Адаптація завдань і функцій наукової 

бібліотеки до вимог розвитку цифрових інформаційних ресурсів», яка відбулась в жовтні 

2013 року в НБУ ім. В.І. Вернадського; 

– у семінарі по темі «Сайт Інституту історії НАН України» у листопаді 2013 року. 

http://lib.icbge.org.ua/uk/Book_show.php
http://icbge.org.ua/ukr/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F:%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_/_%D0%91%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0
http://lib.icbge.org.ua/uk/Diser_show.php
http://icbge.org.ua/ukr/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F:%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8_/_%D0%91%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0
http://lib.icbge.org.ua/uk/Autoref_show.php
http://icbge.org.ua/


3 

 

Додаток 1А 

Основні показники роботи бібліотеки Інституту клітинної біології та 

генетичної інженерії НАН України у 2013 році 
 

№ Назва показників 
Од. 

обліку 

План на 

2013 р. 

Вико

н. у 

2013 

р. 

План на 

2014 р. 

1 2 3 4 5 6 

 

I. Бібліотечно-інформаційне та довідково-бібліографічне обслуговування 

 

1. Користувачі. Всього користува

ч 

80 80 80 

 у т.ч. з інших установ -    

2. За категоріями :     

 а) наукові співробітники -  42  

 б) спеціалісти -  11  

 в) аспіранти -  11  

 г) інші  -  16  

3. Відвідування. Усього відвідуван

ня 

 329  

4. Книговидача. Усього примірник

ів 

 1326  

 т.ч. іноземних документів -  353  

5. Виготовлено копій: аркушів  100  

 на базі установи виготовлено копій   10  

 отримано копій з інших організацій  -  11  

6. МБА     

 кількість абонементів абонент  2  

 - у т.ч. іногородніх -  - - 

 видано документів: прим.  1  

 - у т.ч. іноземних -  1  

 Отримано документів   33  

7. Бібліотечно-інформаційна 

діяльність: 

    

 виставки нових надходжень 
представлено документів  

вист./прим

. 

 2 в 

рік 

2 

документ  134  

документ    

 - групове інформування абонент    

    

    

повідомле

ння 

   

 - індивідуальне інформування абон.     
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 - дні інформації   2 

рази 

в міс. 

 

8. Довідково-бібліографічна 

діяльність: 

    

 - алфавітний каталог: 

розставлено карток за рік  

картка  201  

 - систематичний каталог: 

розставлено за рік 

картка  312  

 - бібліографічні картотеки, 

Усього 

картотека  199  

розставлено карток за рік картка  712  

 - тематичні довідки письмові довідка  2  

 - бібліографічні посібники:   -  

 - бібліографічні. покажчики покажчик.  -  

 - бібліографічні покажчики покажчик.  -  

 - тематичні бібліографічні списки список  6  

 - списки нових надходжень список   2  

 

II. Комплектування бібліотечних фондів 

 

12. Надійшло документів 

Усього 

примірник  497  

 у т.ч. іноземних -    

 на електронних носіях   -  

13. За джерелами надходжень: прим.    

передплата    116  

купівля   -  

 книгообмін -    

 дари -  182  

14 Вилучено документів. Усього прим.    

 у т.ч. іноземних -    

 

III. Кадри 

 

1. Усього працює в бібліотеці працівників    

 - бібліотечних працівників 1  1  

 - у т.ч. у штаті інших підрозділів 1  1  

2. Кількість вакансій     
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Додаток 2А 

Відомості про рух фондів бібліотеки Інституту клітинної біології та 

генетичної інженерії НАН України у 2013 році 

 
№ Склад бібліотечних 

фондів 

Один. 

облік. 

Нарахову

валося на 

1.01.2013 

р. 

Надійшл

о у 2013 

р. 

Вибуло 

у 2013 р. 

Нараховується 

на 1.01.2013 

1. Книги, брошури. 
Усього 

прим. 1379 182 - 1561 

 у т.ч. іноземні  - 324 7 - 331 

 

2. Періодичні та 

продовжуючі 

видання усього.  

- 6825 116 - 6941 

 у т.ч. іноземні  - 3369 7 - 3376 

3. Нормативно 

виробничо-

практичні видання. 
Усього 

од. 

зб. 

1310 42  1352 

 у т.ч. іноземні       

 Дисертації  132 1  133 

 Автореферати  1178 41 - 2397 

 у т.ч. іноземні - 5 -  5 

4. Документи на інших 

носіях: 

- 274 -  274 

 з них іноземні  273   273 

 на електронних носіях  274   274 

 на мікрофішах, 

мікрофільмах 

     

  з них. Іноземні -     

 Усього (1,2,3,4,) прим. 9 788   10128 

 у т.ч. іноземні - 3971 7  3971 

 

5. Газети. Усього назв. 1 1   

 у т.ч. іноземні -     

6. Резервний фонд прим.  - - - 

7. Обмінний фонд -  157 - 157 

 Усього  
(1, 2, 3, 4, 6, 7)  

у т.ч. іноземні 

прим. 9788 

3971 

497 

7 

 10285 

3971 
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Додаток 3А 

Бібліографічні покажчики, підготовлені та видані бібліотекою Інституту 

клітинної біології та генетичної інженерії НАН України у 2013 році. 
 

№ Бібліографічний опис 

покажчика  

Кількість 

друк. аркушів 

Наклад Наявність 

електронної 

версії 

1. Не видавались    

2.     
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Додаток 3Б 

Тематичні бібліографічні списки (бібліографічні довідки), виконані 

бібліотекою Інституту клітинної біології та генетичної інженерії НАН 

України протягом 2013року. 
 

№ 
Назва 

теми 

Індекс 

УДК 

(ББК) 

Хронолог

ічні межі 

Види 

використан

их 

документів 

Мова 

докум

ентів 

Кількі

сть 

назв 

1. Вплив температурних стресів 

(гіпертермічного і 

гіпертермічного) на 

адаптивні можливості рослин 

57.03 

576.3 

581.19 

581.134 

1992-2011 Журн., 

книги, 

автореф., 

дис. 

Укр., 

рос., 

англ. 

6 

2. Генетична трансформація 

томата 

60 

575, 

577.21 

1985-2011 Журн., 

книги, 

автореф. 

Укр., 

рос., 

англ. 

5 

3. Хлоропластна трансформація 

Nicotiana tabacum GUS геном 

під контролем різних 

рослинних промоторів 

біолістичної трансформації 

57 1995-2009 Дис., 

журн., 

книги 

Укр., 

рос. 

12 

4. Биопаливо із пуринових 

бактерій 

577 1987-1992 Журн., 

Інтернет. 

Укр., 

рос., 

англ. 

6 

5. Вплив важких металів на 

нуклеїнові кислоти 

577.3 1991-2010 Книги, 

дис., 

автореф. 

Укр., 

рос. 

7 

6. Історія Інституту клітинної 

біології та генетичної 

інженерії НАН України 

001 1991-2013 Буклет, 

книги, 

статті, 

сайт Ін-ту 

Укр., 

рос., 

англ. 

5 

7. Генетична трансформація 

пшениці 

60, 

577.21 

575 

1985-2009 Журн., 

книги, 

автореф. 

Укр., 

рос., 

англ. 

8 

8 Мітохондріальний, 

хлоропластидний геном їх 

будова та взаємодії 

576 

575 

1986-210 Книги, 

журн., 

автореф. 

Рос., 

англ. 

5 
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Додаток 4А 

Відомості про засоби технічного оснащення бібліотеки Інституту 

клітинної біології та генетичної інженерії НАН України на 01.01.2013 
 

№ Назва 

Кількіс

ть 

усього 

У т.ч. 

отрим

ано у 

2013 р. 

Модель, марка 

Прогр

амне 

забезп

ечення 

Можливість 

використання 

техніки НДУ 

1. Комп’ютери: 2 - Комп’ютер 

DiaWest P-Pro 

3000 (P4 531/i 945 

GL/2x DD22-256 

MB/160GB 

/256MBX 

550/DVD-

RW/Lan/SB) 

Монітор 17 

«Samsung» 710 N 

TET LCD Nory 

ІРБІС  

 У т.ч.: 

підключено до 

мережі Інтернет 

2    так 

 Інтернет лише в 

установі 

     

 Підключених до 

локальної мережі 

НДУ 

2     

 Для роботи 

читачів 

1    так 

2. Сканер 1 1 HP ScanJet 3500c  так 

3. Принтер 1 - HP LaserJet 1022  так 

4. Копіювальний 

апарат 

- -   є 

5. Оправа невідом

о 

невідо

мо 
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Додаток 5А 

Відомості про кадри бібліотеки Інституту клітинної біології та 

генетичної інженерії НАН України у 2013 році 
 

№ Прізвище, 

ім’я, по-

батькові 

(повністю) 

Посад

а 

Рік 

наро

джен

ня 

Осв

іта 

Навча

льний 

заклад

, який 

закінч

ила 

Володі

ння 

інозем

ними 

мовам

и 

Навички 

користу

вання 

ПК (так; 

ні) 

Стаж роботи 

- загальний 

- бібліотечний 

-у даній бібліотеці 

1. Коваленко 

Лідія 

Григорівна 

Прові

дний 

бібліо

текар 

1959 Ви

ща 

КДІК Німець

ка зі 

словни

ком 

так - 37,4 

- 36,4 

- 22,4 
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Додаток 6А 

Основні відомості про установу НАН України, бібліотеку та інші 

інформаційні підрозділи у 2013 році 
 

1. Поштова адреса установи 

м. Київ, 03680 вул. Академіка Заболотного, 148 

телефон, 526-71-04; факс, 526-71-04; e-mail: info@icbge.org.ua 

2. Директор установи  

Кучук Микола Вікторович, член-кореспондент НАН України, 

телефон 526-17-86, факс 526-71-04, e-mail: nkuchuk@icbge.org.ua  

3. Учений секретар установи  

Белокурова Валерія Борисівна, к.б.н. 

телефон 526-70-53, факс 526-71-04, vbelokurova@icbge.org.ua 

4. Куратор бібліотеки (представник адміністрації установи)  

Моргун Богдан Володимирович, заст. директора з наукової роботи, к.б.н. 

телефон 526-71-04, факс 526-71-04, e-mail: bmorgun@icbge.org.ua  

5. Голова Інформаційно-бібліотечної ради установи  

Моргун Богдан Володимирович, заст. директора з наукової роботи, к.б.н. 

телефон 526-71-04, факс 526-71-04, e-mail: bmorgun@icbge.org.ua  

6. Зав. бібліотекою 

Коваленко Лідія Григорівна, телефон 526-71-04, факс 526-71-04, e-mail: biblio@iicb.kiev.ua  

7. Бібліотека самостійний підрозділ установи (так, ні): так 

8. Бібліотека входить до складу іншого інформаційного підрозділу установи 

(вказати якого): ні 

9. Керівник підрозділу (повністю прізвище, ім’я, по батькові, учений ступінь): 

немає 

10. Інші інформаційні підрозділи установи: немає 

 

 

mailto:info@icbge.org.ua
mailto:nkuchuk@icbge.org.ua
mailto:vbelokurova@icbge.org.ua
mailto:bmorgun@icbge.org.ua
mailto:bmorgun@icbge.org.ua
mailto:biblio@iicb.kiev.ua


11 

 

Додаток 7А 

Примірний перелік питань, які слід висвітлити у системі навчання 

працівників бібліотек НДУ НАН України 
 

№ Назва теми 
Бажана форма викладу (консультація, 

лекція, круглий стіл) 

1. Вивчення системи ІРБІС Лекція, консультація 

2. Створення електронного каталогу 

бібліотеки 

Лекція, консультація 
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Додаток 8А 

Електронні бібліотечно-інформаційні ресурси: поповнення, 

використання, обслуговування 
 

№ Назва показника Од. обліку 
План на 

2014 р. 

Виконано у 

2013 р. 

План на 

2013 р. 

1 2 3 4 5 6 

1. Кількість електронних 

документів, які містяться на 

веб-сайті або веб-сторінці 

бібліотеки 

Електор. 

документ 

   

 - завантажено у поточному році – // –  519  

 а) авторефератів дисертацій – // –  2  

 - завантажено у поточному році – // –  0  

 б) наукових статей – // –  559  

 - завантажено у поточному році – // –  378  

 в) словників, довідників – // –  0  

 - завантажено у поточному році – // –  0  

 г) бібліографічних покажчиків – // –    

 - завантажено у поточному році – // –    

 д) бібліографічних списків – // –  4  

 - завантажено у поточному році – // –  3  

 е) інших видів документів – // –  471  

 - завантажено у поточному році – // –    

2. Електронний депозитарій 

установи 

    

 а) обсяг репозитарію запис    

 б) введено у поточному році – // –    

3. ЕК бібліотеки:     

 а) обсяг ЕК запис  2429  

 б) введено у поточному році – // –  136  

 в) відредаговано у поточному 

році 

– // –    

4. БД, представлені на веб-сайті 

(веб-сторінці) бібліотеки, або 

локально 

БД    

 а) бібліографічні БД, усього БД  4  

 - кількість записів запис  2027  

 - введено у поточному році – // –  986  

 - відредаговано у поточному 

році 

– // –    

 б) повнотекстові БД, усього БД  1  

 - кількість записів   367  

 - введено у поточному році – // –  302  

 - відредаговано у поточному 

році 

– // –    

 в) фактографічні БД, усього БД    

 - кількість записів запис    

 - введено у поточному році – // –    



13 

 

 - відредаговано у поточному 

році 

– // –    

5. Обслуговування віддалених 

користувачів 

    

 а) кількість користувачів з 

різними IP-адресами, які 

звернулися до веб-сайту або 

веб-сторінки бібліотеки 

користувач 

 81 569  

 Кількість документів, 

завантажених з веб-сайту або 

веб-сторінки бібліотеки, усього 

електр. 

док. 

 Не ведеться 

облік 

 

 а) наукових статей – // –    

      

 б) авторефератів дисертацій – // –    

 в) інших документів – // –    

 Електронна доставка 

документів 

    

 а) кількість дистанційних 

користувачів 

корист.  5  

 б) одержано онлайн замовлень замовл.    

 в) відскановано документів документ    

 - у т.ч. сторінок сторінка    

 г) відправлено електронних 

документів 

документ  13  

 д) отримано електронних 

документів 

документ  13  
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Додаток 9Б 

Перелік зарубіжних періодичних видань, які надійшли до бібліотеки 

децентралізовано у 2013 році 
 

№ Назва видання ISSN Місце видання 
Джерело 

надходження 

1. Не надходили    

2.     

3.     
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Додаток 10А 

Нові наукові теми досліджень Інституту клітинної біології та генетичної 

інженерії НАН України затверджені в 2013 році. 
 

№ Назва теми 
Роки виконання 

теми 

1 Роль епігеномних механізмів в адаптогенезі рослин 2013-2017 

2 Роль відновлювального та адаптаційного потенціалу біоти 

екосистем у формуванні їх надійності та стійкості за умов 

комбінованої дії іонізуючого опромінення та хімічних 

стресорів 

2013-2017 

3 Вивчення молекулярно-генетичних особливостей генетично 

модифікованих культурних рослин та встановлення 

закономірностей функціонування трансгенів 

2013-2017 

4 Оптимізація умов гетерологічної експресії в рослинах для 

продукції господарсько цінних речовин 

2013-1015 

5 Розробка систем молекулярних маркерів для відбору корисних 

ознак у зернових культур 

2013-1015 

6 Епігенетичні механізми підвищення посівних якостей насіння 

сільськогосподарських культур та загартовування 

2013-1015 

7 Отримання препаратів рекомбінантного колагену людини з 

рослинних систем для застосування в офтальмологічній 

практиці 

2013 

8 Створення генофонду високопродуктивних клонів тополь та 

швидкорослих плантацій біопаливного матеріалу 

2013-2017 

 

 

 

Заст. директора з наукової роботи      Б.В. Моргун 

Голова бібліотечно-інформаційної ради 

 

 

 

 

 

Провідний бібліотекар       Л.Г. Коваленко 

 


