
1 

 

 

 

 

 

ЗВІТ 

 

наукової бібліотеки 

Інституту клітинної біології та генетичної інженерії 

Національної академії наук України 

 

за 2017 рік 

 



2 

 

В 2017 році наукова бібліотека Інституту клітинної біології та 

генетичної інженерії НАН України працювала протягом року, окрім серпня 

місяця (із-за відпустки бібліотекаря). Режим роботи бібліотеки був 

скорочений до чотирьох днів на тиждень по причині недостатнього 

фінансування і переводу бібліотекаря на 0,8 ставки. 

Станом на кінець 2017 року у бібліотеці було зареєстровано – 

73 користувачі, з них з інших установ – 5 осіб. Вони фізично відвідали 

бібліотеку 347 рази, а Інтернет сторінку бібліотеки 3330 рази. Користувачам 

було видано 1414 примірники видань, з них іноземних – 111. Такі показники 

роботи бібліотеки, як фізична відвідуваність залишилась фактично на рівні 

минулого року, у той час як книговидача збільшилась порівняно з минулим 

роком вдвічі. Також користувачі активно відвідують сторінку бібліотеки на 

сайті Інституту. Так за 2017 рік сторінку бібліотеки відвідали 3 330 разів 

(більше 9 відвідувань в день), що значно перевищує показники минулого 

року і свідчить про ефективність і актуальність нової форми електронного 

обслуговування читачів. 

Поточне комплектування вітчизняних книжкових видань відбувалось в 

основному завдяки безкоштовним надходженням. Всього було отримано 

23 примірники книг. З них від видавництва «Наукова думка» – 4 примірники, 

Інституту енциклопедичних досліджень – 2 примірники, «Академперіодики» 

– 1 примірники, а також в дар від кандидата біологічних наук, заступника 

директора з наукової роботи Моргуна Б.В. – 14 примірників (10 назв). 

Фахові періодичні видання України не передплачувалися на 2017 рік за 

браком фінансування. Періодичні видання надходили лише завдяки обміну 

між установами НАН України. Так чотири примірники журналу «Цитология 

и генетика» обмінювалися на: 1) журнал «Biopolymers and Cell» з 

бібліотекою Інституту молекулярної біології та генетики НАН України; 

2) журнал «Інтродукція рослин» з бібліотекою Національного Ботанічного 

саду імені М.М. Гришка НАН України; 3) часопис «Український ботанічний 

журнал» з бібліотекою Інститут ботаніки імені М.Г. Холодного НАН 

України; 4) науковий журнал (№ 5 та 6 2017 року випуску) «Физиология 

растений и генетика» Інституту фізіології рослин і генетики НАН України. 

Приємною звісткою стало те, що на 2018 рік було підписано чотири назви 

наукових періодичних видань України. 

Окрім фонду нашої бібліотеки користувачі продовжували активно 

користуватися послугами міжбібліотечного абонементу (МБА). Так на 

протязі 2017 року було видано 25 примірників друкованих документів з 

фондів інших бібліотек користувачам наукової бібліотеки ІКБГІ НАН 

України та 5 примірників друкованих видань з фондів нашої бібліотеки 
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абонементам з інших організацій. Послугою електронного МБА у 

підзвітному році скористався 1 користувач бібліотеки. З Інституту біохімії 

ім. О.В. Палладіна НАН України був отриманий один електронний документ 

іноземною мовою та електронною поштою надісланий користувачу нашої 

бібліотеки. Окрім того був відправлений один електронний документ (книга) 

абоненту Інституту садівництва Національної академії аграрних наук 

України. 

У 2017 році в рамках централізованого формування зведеного 

електронного каталогу бібліотек НАН України, електронний каталог 

бібліотеки нашого Інституту було передано до Національної бібліотеки 

України імені В.І. Вернадського (НБУВ) та виставлено на їхньому порталі 

для доступу онлайн. Ще варто відмітити, що протягом 2017 року було 

введено 119 бібліографічних записів. Станом на 1 січня 2018 року 

електронний каталог наукової бібліотеки ІКБГІ НАН України налічує 1728-м 

бібліографічних записів. 

У 2017 році провідний бібліотекар брав участь у наступних заходах 

професійного розвитку та підвищення кваліфікації: 

- семінарі для працівників бібліотек наукових установ НАН України 

«Роль та завдання бібліотек наукових установ у формуванні інформаційного 

простору та суспільства знань» 11 травня 2017 року в НБУВ; 

- семінарі для бібліографів «Основні напрямки бібліографічної роботи: 

теорія і практика» 20-21 вересня 2017 року НБУ ім. Ярослава Мудрого; 

- семінарі-практикумі «Превентивні заходи по збереженню та 

стабілізації фондів» 16 листопада 2017 року НБУВ; 

- науково-практичному семінарі «Систематизація наукових документів 

за УДК», який відбувся 19 жовтня 2017 року у Державній науковій установі 

«Книжкова палата України імені Івана Федорова». 

В цілому, хоча 2017 рік і не був легким, наукова бібліотека ІКБГІ НАН 

України активно працювала вчасно забезпечуючи усі запити користувачів, 

поповнювала фонди та впроваджувала нові технології на високому 

професійному рівні у дусі часу. 
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Додаток 1А 

 

Основні показники роботи бібліотеки 

Інституту клітинної біології та генетичної інженерії НАН України  

станом на 1 січня 2018 року. 

 

№ 

п/п 
Назва показників 

Одиниця 

обліку 

План на 

2017 р. 

Виконано 

у 2017 р. 

План 

на 

2018 

І. Бібліотечно-інформаційне та довідково-бібліографічне обслуговування 

1 Користувачі. Всього користувач  73  

  у т.ч. з інших установ „–”  4  

2 За категоріями:     

  наукові співробітники „–”  40  

  спеціалісти „–”  11  

  аспіранти „–”  12  

  інші „–”  10  

3 Відвідування. Всього відвід.  347  

4 Книговидача. Всього прим.  1414  

  у т.ч. іноземних „–”  307  

  на електронних носіях -  1  

5 Виготовлено копій: 

 на базі установи 

стор.    

6 Міжбібліотечний абонемент     

  кількість абонентів абонент  4  

  у т.ч. іногородніх „–”    

  видано документів   5  

  у т.ч. іноземних „–”  1  

  отримано документів „–”  25  

7 Бібліотечно-інформаційна 

діяльність: 

    

 виставки нових надходжень: 

 представлено документів 

виставка 

документ 

 2 на рік  

  виставки за профілем 

діяльності установи: 

 представлено документів 

виставка 

документ 

 -  

 електронні виставки виставка  -  

 презентація видань захід  -  

 групове інформування абонент    

повідомлення    

 індивідуальне інформування абонент  56  

повідомлення  25  

 дні інформації захід  1 раз на 

місяць 
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8 Довідково-бібліографічна 

діяльність: 

    

 алфавітний каталог: 

розставлено карток за рік 

 

картка 

 87  

 систематичний каталог: 

розставлено карток за рік 

 

картка 

 95  

 бібліографічні картотеки: 

усього 

 

картотека 

 1  

 розставлено карток за рік картка  182  

 редагування карток у каталогах 

і картотеках за рік, усього 

    

 редагування карток у каталогах 

і картотеках за рік, усього 

    

 тематичні довідки письмові довідка    

 індексування документів за УДК   11  

 бібліографічні посібники:   -  

  бібліографічні покажчики покажчик  -  

  бібліографічні покажчики -//-  -  

  тематичні бібліографічні списки список    

  списки нових надходжень -//-  2  

ІІ. Комплектування бібліотечних фондів 

1 Надійшло документів. Усього прим.  101  

  у т.ч. іноземних „ – „  1  

  на електронних носіях -//-  -  

 За джерелами надходжень прим.    

  передплата „ – „  -  

  купівля „ – „  -  

  книгообмін „ – „  34  

  дари  „ – „  14  

  інше*   53  

2 Кількість документів, 

інформацію про які подано до 

депозитарію НБУВ 

  -  

3 Вилучено документів. Усього прим.    

ІІІ. Кадри 

1 Усього працює в бібліотеці праців.    

 - бібліотечних працівників 1 1 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 2017 році 

 
 

№ 

п/п 

Склад бібліотечних 

фондів 

Од. 

обл. 

Нарахову

ється на 

1.01.2017 

Надійшло 

у 2017 р. 

Вибуло 

у 2017 р. 

Нарахову

ється на 

1.01.2018 

1 Книги, брошури, 

авторефе- рати, 

дисертації. Всього 

прим. 3207 67 - 3274 

  у т.ч. іноземні видання -”- 349 1 - 350 

2 Періодичні та 

продовжувані видання. 

Всього 

-”- 7236 34 - 7270 

  у т.ч. іноземні видання -”- 3 392  - 3392 

3 Нормативні виробничо-

практичні видання. 

Всього 

     

  у т.ч. іноземні      

4 Документи на інших 

носіях: 

     

 на електронних носіях CD 274 - - 274 

  з них: іноземні  273 - - 273 

 на мікрофішах, 

мікрофільмах 

- - - - - 

 Всього 

 

прим. 10717 101  10818 

 у т.ч. іноземні видання -”- 4014    

5 Газети назв     

6 Резервний фонд прим.     

7 Обмінний фонд -”- 305  - 305 

 Всього 

у т.ч. іноземні видання 

прим 11022 

4014 

101 

1 

- 11123 

4015 
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Додаток 3А 

 

Бібліографічні покажчики, підготовлені і видані бібліотекою 

Інституту клітинної біології та генетичної інженерії НАН України 

 у 2017 році 

 

№ 

п/п 

Бібліографічний опис 

покажчика 

Кількість 

друк. арк. 
Наклад Наявність електронної версії 

1 Не видавались    

2     

 

 

 

 

Додаток 3Б 

 

Тематичні бібліографічні списки (бібліографічні довідки), виконані 

бібліотекою Інституту клітинної біології та генетичної інженерії НАН 

України у 2017 році 

 

№ 

п/п 
Назва теми 

Укла

дачі 

Індекс 

УДК 

Хронолог

ічні межі 

Види 

використани

х документів 

Мова 

документ

ів 

Кіль

кість 

назв 

1 

Державні 

стандарти по 

насінництву 

1 57 1964-2015 ДСТУ, книги Укр., рос. 15 
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Додаток 4А 

 

Відомості про засоби технічного оснащення бібліотеки 

Інституту клітинної біології та генетичної інженерії НАН України  

станом на 01.01.2018 р. 

 

№ 

п/п 
Назва 

Кіль-

кість 

Отриман

о у 2017 

році 

Рік 

випуск

у 

Можливість 

використання 

техніки НДУ 

1 Комп’ютери: 2 - 2006 так 

 - у т.ч. підключено до 

Інтернет 

2   так 

 підключено до локальної 

мережі НДУ 

   так 

 для роботи читачів 1 -   

2 Сканер 1 -  так 

3 Принтер 1 -  так 

4 Ксерокопіювальні апарати - -  так 

5 Оправа - -   

6 Інше  -  так 

 

 

 

 

 

 

Додаток 5А 

Відомості про кадри бібліотеки 

Інституту клітинної біології та генетичної інженерії НАН України 

 

№ 

п/

п 

Прізви

ще, 

ім’я, по-

батьков

і 

(повніст

ю) 

Поса

да 

Рік 

народ

ження 

Ос

віт

а 

Навча

льний 

заклад, 

який 

закінч

ила 

Волод

іння 

інозем

ними 

мовам

и 

Навичк

и 

корист

ування 

ПК 
(так; ні) 

Стаж роботи 

Загал

ьний 

Біблі

отеч-

ний 

У 

даній 

біблі

отеці 

1 Ковален

ко Лідія 

Григорів

на 

Пров

ідний 

біблі

отека

р 

1959 ви

ща 

КДІК німець

ка 

так 41 рік 40 

років 

26 

років 
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Додаток 6А 

 

Основні відомості про установу НАН України, 

бібліотеку та інші інформаційні підрозділи 

Інституту клітинної біології та генетичної інженерії НАН України 

 
Поштова адреса установи 

індекс 03143, м. Київ, вул. Академіка Заболотного, 148 

телефон: (044) 526-71-04; факс: 526-71-04; e-mail: info@icbge.org.ua 

 

Директор установи (повністю прізвище, ім’я, по-батькові, учений ступінь) 

Кучук Микола Вікторович, член-кореспондент НАН України, доктор біологічних наук 

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

 

Учений секретар установи 
Белокурова Валерія Борисівна, кандидат біологічних наук 

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

 

Куратор бібліотеки – представник адміністрації установи 

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

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

 

Голова Інформаційно-бібліотечної ради установи 
Моргун Богдан Володимирович, заступник директора з наукової роботи, к.б.н. 

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

 

Завідувач бібліотекою (повністю прізвище, ім’я, по-батькові, учений ступінь) 

Коваленко Лідія Григорівна, телефон: (044) 526-71-04, факс: 526-71-04, e-mail: 

biblio@icbge.org.ua  

 

Бібліотека – самостійний підрозділ 

Так 

 

Бібліотека входить до складу іншого інформаційного підрозділу установи (вказати 

якого) 

Ні 

 

Керівник інформаційного підрозділу, до якого входить бібліотека (повністю 

прізвище, ім’я, по-батькові, учений ступінь) 

Немає, не входить 

 

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@icbge.org.ua
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Додаток 7А 

 

Примірний перелік питань, які слід висвітлити 

у системі навчання працівників бібліотек НДУ НАН України на 2018 р. 

 

№ 

п/п 

Питання Бажана форма викладу 

(консультація, лекція, 

круглий стіл тощо) 

1. Створення та розвиток електронних 

бібліотек 

Лекція, консультація 

 

 

 

 

Додаток 8А 

 

Перелік зарубіжних періодичних видань, що надійшли до бібліотеки 

децентралізовано в 2017 році (у т.ч. з пострадянських країн) 

 

№ п/п Назва видання ISSN 
Місце 

видання 
Джерело надходження 

1 Не надходили    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова бібліотечно-інформаційної ради 

Заст. директора з наукової роботи, к.б.н. _____________ Б.В. Моргун 

 

 

 

 

Провідний бібліотекар    _____________ Л.Г. Коваленко 

 

 

15 січня 2018 року 


