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У 2011 році в бібліотеці Інституту клітинної біології та генетичної 

інженерії НАН України було зареєстровано 103 користувачі, з них з інших 

установ – 36, які відвідали бібліотеку 501 раз. Користувачам було видано 2257 

примірників видань, з яких іноземних – 214. Показники роботи бібліотеки, як 

наприклад, відвідуваність та книговидача збільшились порівняно з 2010 роком. 

Поточне комплектування вітчизняних книжкових видань відбувалось в 

основному завдяки безкоштовним надходженням від видавництва «Наукова 

думка» – 17 примірників, «Академперіодики» – 4 примірника, Інституту 

енциклопедичних досліджень – 1 примірник. Кошти на придбання книг у цьому 

році не виділялися. 

Періодичні видання України та Росії передплачувалися протягом 2011 

року. Два примірники журналу «Цитология и генетика» за домовленістю були 

обміняні на журнал «Біополімери і клітина» (бібліотека Інституту молекулярної 

біології та генетики) та журнал «Інтродукція рослин» (бібліотека Центрального 

ботанічного саду). 

Міжнародні БД у 2011 році Інститутом не передплачувались. За 

домовленністю з завідуючою бібліотеки Інституту біохімії користувались БД 

«Hinari» та БД «Agora», яка була передплачена Державною 

сільськогосподарською бібліотекою України. Знайдену інформацію надсилали 

електронною поштою та передавали при допомозі USB флеш-накопичувачу. 

Поза книжковим фодном бібліотеки Інституту, читачі бібліотеки також 

активно користувалися послугами міжбібліотечного абонементу (МБА). 

Загалом їм було видано 34 документ з фондів інших бібліотек. 

У 2011 році продовжувалсь освоєння системи ІРБІС – вивчався процес 

введення періодичних видань. В електронний каталог було введено 488 

бібліографічні записи. У підзвітному році на сайті Інституту було поповнено 

електронний список праць співробітників та виставлено список нових 

надходжень за 2011 рік. 

Завдяки допомозі Голови бібліотечно-інформаційної ради Богдана 

Володимировича Моргуна були підготовлені металеві незгораємі сейфи. В них 

було переміщено фонд кандидатських та докторських дисертацій. Важливою 

віхою 2011 року було поновлення карткової системи каталогів бібліотеки. 

Співробітники бібліотеки Інституту приймали активну участь у 

міжнародній науковій конференції «Формування і розвиток бібліотечного 

електронного середовища», яка відбулася у жовтні 2011 року у Національній 

бібліотеці України ім. В.І. Вернадського та у семінарі-практикумі 

«Інформаційні ресурси бібліотек НАН України», який проводилася НБУ 

ім. В.І. Вернадського на базі Інституту зоології НАН України. 

Основне завданне на 2012 рік, яке стоїть перед бібліотекою Інституту 

клітитинної біології та генетичної інженерії Національної академії наук України 

– це виставлення електронного каталогу на сайт Інституту, вдосконалення 

підходів для максимально якісного обслуговування наукових співробітників та 

всіх інших користувачів фондами бібліотеки, поповнення електронних та 

паперових каталогів. У наступному році також планується провести звірку 

бібліотечних фондів з бухгалтерським обліком. 
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Додаток 1А 

Основні показники роботи бібліотеки 

Інституту клітинної біології та генетичної інженерії НАН України у 2011 р. 

п/п Назва показників 
Од. 

обліку 

План 

на 

2011 р. 

Викон. 

у 

2011р. 

План на 

2012 р. 

1 2 3 4 5 6 

I. Бібліотечно-інформаційне та довідково-бібліографічне обслуговування 

1 2 3 4 5 6 

1. Користувачі.. Всього користувач 100 103 80 

  у т.ч. з інших установ “-“ 46 36  

2. За категоріями :     

 а) наукові співробітники “-“ 55 54  

 б) спеціалісти “-“ 21 20  

 в) аспіранти “-“ 14 13  

 г) інші  “-“ 16 16  

3. Відвідування. Всього відвідування 528 501  

4. Книговидача. Всього примірників 2849 2257  

  т.ч. іноземних документів “-“ 529 214  

5. Виготовлено копій : аркушів  -  

  на базі установи виготовлено 

 копій 

  -  

.  отримано копій з інших 

 організацій  

“-“  19  

6. Міжбібліотечний абонемент:     

  кількість абонементів абонент 6 7 7 

 - у т.ч. іногородніх “-“  - - 

  видано документів: прим.  34  

 - у т.ч. іноземних “-“  3  

7. Бібліотечно-інформаційна  

 діяльність: 

    

 виставки нових надходжень  

 представлено документів  

вист./прим.  2 в рік 2 

документ  60  

документ    

      

      

 - групове інформування 

 

абонент    

    

    

повідомлен    
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-ня 

 - індивідуальне інформування абон.     

 повід.    

  дні інформації захід  2 рази в 

місяць 

2 

рази 

в мі- 

сяць 

8.  Довідково-бібліографічна  

 діяльність:  

    

 -алфавітний каталог: 

 розставлено карток за рік  

картка 

. 

114 79  

 -систематичний каталог: 

 розставлено за рік 

картка 237 128  

 -бібліографічні картотеки, 

 Усього 

картотека  124  

 розставлено карток за рік картка  814  

 -тематичні довідки  

 письмові 

довідка  3  

 -бібліографічні посібники: .  -  

 - бібліографічні. покажчики покажчик.  -  

 - біобібліографічні покажчики покажчик.  -  

 -тематичні бібліографічні  

 списки 

список  6  

 -списки нових надходжень список   1  

9. Бази даних:  БД -   

  бібліографічні “-“    

 - введенно записів запис  488  

  повнотекстові БД  -  

 - введено записів запис    

  фактографічні  БД  -  

  введено записів  запис    

  адресні БД  -  

  введено записів запис    
 

II. Комплектування бібліотечних фондів  

1 2 3 4 5 6 

12. Надійшло документів 

Усього 

примірник  183  

 у т.ч. іноземних -  1  

 на електронних носіях     

13. За джерелами надходжень: прим.    

 передплата   122  

 купівля   -  
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 книгообмін -    

 дари   61  

14 Вилучено документів  
Усього 

прим.    

 у т.ч. іноземних -    

III. Кадри 

1 2 3 4 5 6 

1.  Усього працює в  

 бібліотеці 

працівників    

 - бібліотечних 

 працівників 

1  1  

 - у т.ч. у штаті інших 

 підрозділів 

“-“    

2.  Кількість вакансій     
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Додаток 2А 

Відомості про рух фондів бібліотеки 

Інституту клітинної біології та генетичної інженерії НАН України у 2011 р. 

 

№ 

п/п 

Склад 

бібліотечних 

фондів 

Оди

н. 

облі

к. 

Нараховуєт

ься 

на 

1.01.2011р. 

Ндійшло 

у  

2011 р... 

Вибу

ло у  

2011 
р. 

Нараховуєть

ся 

на 1.01.2012 

р.. 

1. Книги,  

брошюри.  

 усього 

прим

. 

1235 23  1258 

  у т.ч. іноземні  “-“ 321 - - 321 

 

2. Періодичні та 

продовжуючі  

видання  

 усього.  

“-“ 6584 122 - 6706 

 у т.ч. іноземні  

 

“-“ 3355 1 - 3356 

3. Нормативно 

ви- 

робничо-прак- 

тичні видання.  
 Усього 

од. 

зб. 

1213 37  1250 

  у.т.ч. іноземні   5   5 

 Дисертації  127 1  128 

 Автореферати  1015 36 - 1051 

 у т.ч. іноземні  

 

“-“ 4   4 

4. Документи на 

інших носіях: 

“-“     

 з них іноземні    -  

 на електронних 

 носіях 

 696 1 - 697 

 на мікрофішах, 

мікро-фільмах 

     

  з них. іноземні  

  

“-“ 696   696 

 УСЬОГО 
(1,2,3,4,) 

прим

. 

9728 183  9912 

  у т.ч. іноземні 

  

“-“ 4317 29 3 4343 
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5. Газети.Усього назв. 2 2   

  у т.ч. іноземні 

 

“-“     

6. Резервний 

фонд 

прим

. 

 - - - 

7. Обмінний 

фонд 

“-“  - - - 

 Усього 
(1,2,3,4,6,7) 

 у т.ч. іноземні 

прим

. 

9728 

4318 

183  9911 
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Додаток 3А 

Бібліографічні покажчики , підготовлені і видані бібліотекою 

Інституту клітинної біології та генетичної інженерії НАН України у 2011 

році 

 

№ 

п/п 

Бібліографічний опис 

покажчика  

Кількість 

друкованих 

аркушів 

Наклад Наявність 

електронної 

версії 

1. Не видавались    

 

 

 

 

 
  

 

  

Додаток 3Б 

Тематичні бібліографічні списки (бібліографічні довідки), виконані 

бібліотекою Інституту клітинної біології та генетичної інженерії 

 

№  

п/п 

Назва 

теми 

Індекс 

УДК 

(ББК) 

Хронологічні 

межі 

Види 

використаних 

документів 

Мова 

документів 

Кількість 

назв 

       

       

       

       

       

       

 

Облік в 2011 році не вівся. 
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Додаток 4 А 

Відомості про засоби технічного оснащення бібліотеки 

Інституту клітинної біології та генетичної інженерії НАН України на 

01.01.2012 

 

№ 

п/ч 
Назва 

Кіль

кіст

ь 

усьо

го 

У т.ч. 

отрима

но у 

2011 р. 

Модель, марка 

Програ

мне 

забезпеч

ення 

Можливіст

ь 

використа

ння 

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 

MS 

Windows

, 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 - -   немає 

3 Принтер 1 - HP Laser Jet 1022  так 

4 Копіювальний 

апарат 

- -   так 

5 Оправа -     
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Додаток 5А 

Відомості про кадри бібліотеки 

Інституту клітинної біології та генетичної інженерії НАН України у 2011 р. 

 

№  

п/п 

Прізвище, 

ім’я, по-

батькові 

(повністю) 

Посада 

Рік 

народ

ження 

Осві

та 

Навчаль

ний 

заклад, 

який 

закінчи

ла 

Володін

ня 

іноземн

ими 

мовами 

Навички 

користува

ння ПК 

(так; ні) 

Стаж 

роботи: 

загальний; 

бібліотечн

ий; 

у даній 

бібліотеці 

1. Коваленко 

Лідія 

Григорівна 

Провід

ний 

бібліот

екар 

1959 Вищ

а 

КДІК Російсь

ка, 

німецьк

а зі 

словник

ом 

Так 35,4 

34,4 

20,4 
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Додаток 6А 

 

Основні відомості про установу НАН України, бібліотеку та інші 

інформаційні підрозділи у 2011 році 

 

1. Поштова адреса установи 

м. Київ, 03680 вул. Академіка Заболотного, 148 

телефон, 526-71-04; факс, 526-71-04; e-mail: iicb@iicb.kiev.ua 

2. Директор установи  

Кучук Микола Вікторович, член-кореспондент НАН України, 

телефон 526-17-86, факс 526-71-04, e-mail: kuchuk@iicb.kiev.ua  

3. 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@gmail.com  

4. 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@gmail.com  

5. Зав. бібліотекою 

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

biblio_icbge@ukr.net 

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

7. Бібліотека входить до складу іншого інформаційного підрозділу  

установи (вказати якого): ні 

8. Керівник підрозділу (повністю прізвище, ім’я, по батькові, учений 

ступінь): немає 

9. Інші інформаційні підрозділи установи: немає 

 

 

 

Зам. директора з наукової  

роботи Інституту, к.б.н.       Б.В. Моргун 

 

 

 

mailto:iicb@iicb.kiev.ua
mailto:kuchuk@iicb.kiev.ua
mailto:bmorgun@gmail.com
mailto:bmorgun@gmail.com
mailto:biblio_icbge@ukr.net
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Додаток 7А 

Приблизний перелік питань, які на вашу думку, слід висвітлити на 

семінарі завідувачів бібліотеками науково-дослідних установ 

 

№ 

п/п 
Назва теми 

Бажана форма викладу (консультація, 

лекція, круглий стіл) 
1. Вивчення системи ІРБІС Лекція, консультація 

2. Створення електронного каталогу 

бібліотеки 
Лекція, консультація 

3. Підключення електронного каталогу 

бібліотеки Інституту до центрального 

каталогу НБУ ім. Вернадського 

Лекція, консультація 
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Додаток 8А 

Електронні бібліотечно-інформаційні ресурси: поповнення, використання, 

обслуговування 

№ 

п/ч 
Назва показника Од. обліку 

План на 

2011 р. 
Виконано у 

2011 р. 
План на 

2012 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 – // –    

 а) авторефератів досертацій – // –   2  

 – завантажено у поточному році – // –   2  

 б) наукових статей – // –    

 – завантажено у поточному році – // –    

 в) словників, довідників – // –    

 – завантажено у поточному році – // –    

 г) бібліографічних покажчиків – // –    

 – завантажено у поточному році – // –    

 д) бібліографічних списків – // –  1  

 – завантажено у поточному році – // –  1  

 е) інших видів документів – // –   1  

 – завантажено у поточному році – // –    

2. Електронний депозитарій 

установи 

    

 а) обсяг репозитарію запис    

 б) введено у поточному році – // –    

3. ЕК бібліотеки:     

 а) обсяг ЕК запис  806  

 б) введено у поточному році – // –  488  

 в) відредаговано у поточному 

році 
– // –    

4. БД, представлені на веб-сайті 

(веб-сторінці) бібліотеки, або 

локально 

БД    

 а) бібліографічні БД, усього БД    

  - кількість записів запис    

  - введено у поточному році – // –    

  - відредаговано у поточному 

році 
– // –    

 б) повнотекстові БД, усього БД    

  - кількість записів     

  - введено у поточному році – // –    

  - відредаговано у поточному 

році 
– // –    

 в) фактографічні БД, усього БД    

  - кількість записів запис    

  - введено у поточному році – // –    
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  - відредаговано у поточному 

році 
– // –    

5. Обслуговування віддалених 

користувачів 

    

 а) кількість користувачів з 

різними IP-адресами, які 

звернулися до веб-сайту або веб-

сторінки бібліотеки 

корис-

тувач 

   

 Кількість документів, 

завантажених з веб-сайту або 

веб-сторінки бібліотеки, усього 

електр. 

док. 

   

 а) наукових статей – // –    

      

 б) авторефератів дисертацій – // –    

 в) інших документів – // –    

 Електронна доставка 

документів 

    

 а) к-ть дистанційних 

користувачів 
корист.  3211  

 б) одержано онлайн замовлень замовл.  5  

 в) відскановано документів документ    

 - у т.ч. сторінок сторінка    

 г) відправлено електронних 

документів 

документ  5  

 д) отримано електронних 

документів 
документ    

 
 

 

 

 

 

 

Додаток 9Б 

Перелік зарубіжних періодичних видань, які надійшли до бібліотеки 

децентралізовано у 2011 році 

 

№ 

п/п 

Назва видання ISSN Місце видання Джерело 

надходження 

1. Не надходили    
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Додаток 10А 

Нові наукові теми досліджень 

Інституту клітинної біології та генетичної інженерії НАН України 

затверджені в 2011 році 

 

1. Дистанційний моніторинг та молекулярно-генетична оцінка адаптації рослин 

в умовах Чорнобильської зони відчуження 

 

2. Молекулярний дизайн системи для гетерологічної експресії білків з 

використанням термостабільної ліхенази Clostridium thermocellum як репортера 

та носія. (Спільний конкурс ДФФД і РФ). 

 

3. Створення їстівних та кормових рослин, які містять білки з 

протитуберкульозними та антивірусними властивостями. 

 

4. Дослідження ядерних та хлоропластних генів як потенційних маркерів для 

ДНК-штрихкодування рослин Антарктики. 


