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У 2014 році наукова бібліотека Інституту клітинної біології та 

генетичної інженерії НАН України плідно працювала увесь плановий час 

протягом року. Характерною ознакою підзвітного року було наповнення 

електронних ресурсів бібліотеки, розширення послуг заснованих на 

електронних комунікаціях, вдосконалення власних розробок оперування 

інформативними даними (Інтернет сторінок бібліотеки, електронних 

каталогів з виходом у світову мережу Інтернет, електронного депозитарію), 

тобто повномасштабне створення сучасної електронної наукової бібліотеки 

та її повнофункціональне представлення у світовій мережі Інтернет для 

зручної роботи усім охочим. 

Станом на кінець 2014 року у бібліотеці було зареєстровано 

78 користувачів, з яких 9 користувачів належало до інших установ. Протягом 

року користувачі відвідали бібліотеку 422 рази. Їм було видано 

1763 примірники видань, з них іноземних – 336-ть. Приємною ознакою 

ефективності роботи нашої наукової бібліотеки стали відвідуваність і 

книговидача, які збільшилися порівняно з минулим роком. 

Поточне комплектування вітчизняних книжкових видань відбувалось в 

основному завдяки безкоштовним надходженням від видавництва «Наукова 

думка» – 8 примірників, «Академперіодики» – 8 примірників, Інституту 

енциклопедичних досліджень – 1 примірник, з Інституту держави і права 

НАН України – 1 примірник, з обмінного фонду Національної бібліотеки 

України імені В.І. Вернадського (НБУВ) – 3 примірники книг, з Президії 

НАН України – 1 примірник. Окрім того, було безкоштовно отримано 8-й 

том «Вибрані наукові праці академіка В.І. Вернадського», який був виданий 

до 150-річчя з дня народження вченого Центром досліджень науково-

технічного потенціалу та історії науки імені Г.М. Добова. 

Потягом 2014 року передплачувалося 11 назв періодичних видань 

України та 1-е періодичне видання Російської Федерації – журнал 

«Биотехнология». 

Два примірники високо рейтингового журналу «Цитология и 

генетика», який видається на базі нашого Інституту обмінювали на журнал 

«Biopolymers and Cell» з бібліотекою Інституту молекулярної біології та 

генетики НАН України; та міжнародним науковим журналом «Інтродукція 

рослин» з бібліотекою Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка 

НАН України. Окрім того було домовлено з редакцією журналу 

«Українського ботанічного журнал» (бібліотека Інституту ботаніки НАН 

України) про обмін журналами у 2015 році. 
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Всі електронні списки «Нові надходження по природничим і 

біологічним наукам», які надходили по електронній пошті з НБУВ були 

надіслані бібліотекарем на електронну адресу кожному науковому 

працівнику Інституту. 

Окрім фонду нашої бібліотеки користувачі активно користувалися 

послугами міжбібліотечного абонементу (МБА). Так протягом 2014 року 

користувачі бібліотеки отримали 16 примірників друкованих документів з 

фондів інших бібліотек. Абонементам з інших організацій було видано 8 

примірників друкованих видань з фондів нашої наукової бібліотеки. Послуга 

електронного МБА з кожним роком стає все популярнішою. Упродовж 2014 

року 12 електронних документів іноземними мовами надійшли електронною 

поштою з інших установ і були розіслані користувачам нашої установи. 

У березні 2014 року було зареєстровано IP адресу нашого Інституту в 

асоціації «Інформатіо-Консорціум» та отримано безкоштовний доступ до 

електронної бази BIOONE на 2014-2015 роки. 

На кінець 2014 року електронний каталог нашої наукової бібліотеки 

налічував 2682 записів. Протягом року було введено в систему ІРБІС 

253 бібліографічні записи та відредаговано 64 записи. 

Веб-майстер Інституту Володимир Дуплій вдосконалив власну 

комп’ютерну програму для експортування електронного каталогу бібліотеки 

з системи ІРБІС на Інтернет сторінки бібліотеки. Більш того, йому вдалося 

додати файл webirbis MNU для імпортування бібліографічних записів з 

програмного забезпечення «ІРБІС корпорація», якого не було у нашій версії 

ІРБІС-32 2008 року видання. 

У 2014 році було поповнено на сайті бібліотеки Інституту 

(http://icbge.org.ua/) електронний список періодичних видань за 2014 рік, 

електронний список праць співробітників за 2014 рік та виставлено 

електронний список нових надходжень за 2014 рік. На 2015 рік заплановано 

роботу над створенням електронної повнотекстової бібліотеки авторефератів 

Інституту. 

У 2014 році провідний бібліотекар брав участь у наступних заходах: 

– семінарі «Бібліотека науково-дослідної установи: підсумки, завдання 

та пріоритети діяльності» 22 травня 2014 року у НБУВ; 

– практичному занятті «Запозичення бібліографічних записів до 

електронних каталогів бібліотек»; 

– міжнародній конференції «Місце і роль бібліотек у формуванні 

національного інформаційного простору» м. Київ 21-23 жовтня 2014 року; 

– практичному занятті з пошуку інформації у зарубіжних передплатних 

базах даних, яке відбулося 5 листопада 2014 року у приміщенні НБУВ; 

http://icbge.org.ua/
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– семінарі «Наукометрія у фундаментальних та прикладних 

дослідженнях» 20 листопада 2014 року, який проводили Національна 

бібліотека імені В.І. Вернадського та асоціація «Інформатіо-Консорціум» з 

участю представників компанії Elsevier B.V. та Thomson Reuters. 

Ще 2014 рік став знаменним завдяки суттєвому поповненню колекції та 

особистих бібліотек науковців Інституту клітинної біології та генетичної 

інженерії НАН України. Їх сформовано аж чотири – бібліотечка академіка 

НАН України Сергія Михайловича Гершензона; зібрання член-

кореспондента НАН України Євгенії Борисівни Патон; колекція доктора 

біологічних наук Йосипа Йосиповича Сікури; і книгозбірня в галузі генетики 

та селекції рослин кандидата біологічних наук Богдана Володимировича 

Моргуна. 
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Додаток 1А 

 

Основні показники роботи наукової бібліотеки 

Інституту клітинної біології та генетичної інженерії НАН України на 

31.12.2014 р. 

 
№ 

п/п 

Назва показників Одиниця 

обліку 

План 

на 2014 

р 

Виконано План на 

2015 р. 

І. Бібліотечно-інформаційне та довідково-бібліографічне 

обслуговування 

1. Користувачі. Всього користувач  78 - 

    у т.ч. з інших установ „--”  9 - 

2. За категоріями:     

   наукові співробітники „--”  43 - 

   спеціалісти „--”  10 - 

   аспіранти „--”  9 - 

   інші „--”  12 - 

3. Відвідування. Всього відвід.  422 - 

4. Книговидача. Всього прим.  1763 - 

   у т.ч. іноземних „--”  336 - 

   на електронних носіях -  26 - 

5. Виготовлено копій: 

    на базі установи 

стор.  41 - 

6. Міжбібліотечний 

абонемент 

    

   кількість абонентів абонент  5 - 

    у т.ч. іногородніх „--”  1 - 

   видано документів   8 - 

    у т.ч. іноземних „--”  - - 

   отримано документів „--”  16 - 

7. Бібліотечно-

інформаційна 

діяльність: 

    

 виставки нових 

надходжень: 

  представлено 

документів 

виставка 

документ 

 2 на рік 2 

  виставки за профілем 

діяльності установи: 

  представлено 

документів 

виставка 

документ 
 - 1 

 електронні виставки виставка  - 2 

 презентація видань захід  - - 

 групове інформування абонент   на сайті 

повідомлення   + 

 індивідуальне абонент  68 електор. 
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інформування пошта 

повідомлення  63 + 

 дні інформації захід  раз у місяць раз у міс 

8. Довідково-

бібліографічна 

діяльність: 

    

 алфавітний каталог: 

розставлено карток за рік 

картка  124 100 

 систематичний 

каталог: 

розставлено карток за рік 

картка  211 100 

 бібліографічні 

картотеки: 

усього 

картотека  1 1 

 розставлено карток за рік картка  254 200 

 редагування карток у 

каталогах і картотеках 

за рік, усього 

  71 30 

 тематичні довідки 

письмові 

довідка   - 

 індексування документів 

за УДК 

  12 10 

 бібліографічні посібники:   - - 

   бібліографічні 

покажчики 

покажчик  - - 

   тематичні 

бібліографічні списки 

список  - - 

   списки нових надходжень  -//-  2 2 

ІІ. Комплектування бібліотечних фондів 

1. Надійшло документів. 

Усього 

прим.  182 - 

   у т.ч. іноземних „ – „  16 - 

   на електронних носіях -//-  - - 

 За джерелами 

надходжень 

прим.    

   передплата „ – „  96 60 

   купівля „ – „  - - 

   книгообмін „ – „  10 - 

   дари „ – „  76 - 

2. Кількість документів, 

інформацію про яких 

подано до депозитарію 

НБУВ 

  - - 

3. Вилучено документів. 
Усього 

прим.  - Планова 

інвентаризація 

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 2014 році 

 
№ 

п/

п 

Склад бібліотечних 

фондів 

Од. 

обл. 

Нарахов

ується на 

1.01.2014 

Надійшло 

у 2014 

Вибуло 

у 2014 

році 

Нарахов

ується на 

1.01.2015 

1. Книги, брошури, 

автореферати, дисертації. 

Всього 

прим 2913 62 - 2973 

   у т.ч. іноземні видання -”- 336 2 - 338 

2. Періодичні та 

продовжувані видання. 

Всього 

-”- 6941 120 - 7061 

   у т.ч. іноземні видання -”- 3376 14 - 3390 

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 10128 182  10310 

 у т.ч. іноземні видання -”-     

5. Газети назв     

6. Резервний фонд прим     

6. Обмінний фонд -”- 157 44  201 

 

 
Всього 

у т.ч. іноземні видання 

прим 10 285 

3 985 

226 

16 

- 10 511 

 4 001 
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Додаток 3А 

 

Відомості про бібліографічні покажчики, підготовлені та видані бібліотекою 

Інституту клітинної біології та генетичної інженерії НАН України 

у 2014 році 

 

 

№ Бібліографічний опис 

покажчика 

Кількість друк. 

аркушів 

Наклад Наявність 

електронної 

версії 

1. Не видавались    

2.     

 

 

 

 

 

Додаток 4А 

 

Відомості про засоби технічного оснащення бібліотеки 

Інституту клітинної біології та генетичної інженерії НАН України на 

01.01.2015 р. 

 
№ 

п/п 

Назва Кількі

сть 

Отриман

о у 2014 

році 

Рік 

випуску 

Можливість 

використанн

я 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 -  так 

2. Сканер 1 -  так 

3. Принтер 1 -  так 

4. Ксерокопіювальні апарати - -  так 

5. Оправа - -  ні 

6. Інше  -  так 
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Додаток 5А 

Відомості про кадри бібліотеки  

Інституту клітинної біології та генетичної інженерії НАН України  

у 2014 році 

 

№ 

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 38 

років 

37 

років 

23 

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

Тел.: (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, 

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

 

Учений секретар установи (повністю прізвище, ім’я, по-батькові, учений 

ступінь)  

Белокурова Валерія Борисівна, к.б.н. 

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

 

Куратор бібліотеки – представник адміністрації установи  

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

Моргун Богдан Володимирович, заст. директора з наукової роботи, 

к.б.н., Тел.: 526-71-04, факс: 526-71-04, e-mail: bmorgun@icbge.org.ua 

 

Голова Інформаційно-бібліотечної ради установи (повністю прізвище, 

ім’я, по-батькові, учений ступінь): 

Моргун Богдан Володимирович, заст. директора з наукової роботи, 

к.б.н., Тел.: 526-71-04, факс: 526-71-04, e-mail: bmorgun@icbge.org.ua 

 

Зав. бібліотекою (повністю прізвище, ім’я, по-батькові, учений ступінь): 

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

biblio@iicb.kiev.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  

 

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
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Додаток 7А 

 

Примірний перелік питань, які слід висвітлити 

у системі навчання працівників бібліотек НДУ НАН України на 2015 р. 

 

№ 

п/п 
Питання 

Бажана форма викладу 

(консультація, лекція, 

круглий стіл тощо) 

1 Питання по проблемі оцінювання 

друкованих видань 

Лекція , консультація 

2 Практичні заняття по запозиченню 

електронних записів з електронного каталогу 

НБУВ 

Практичні заняття 

3 Передача електронного каталогу наукової 

бібліотеки Інституту до єдиного 

електронного каталогу НБУВ, як це робиться 

деякими іншими інститутами (наприклад 

Інститут математики, Інститут міцності 

матеріалів) 

Консультація, практична 

допомога, координація 
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Додаток 8А 

 

Електронні бібліотечно-інформаційні ресурси: 

поповнення, використання, обслуговування в 2014 році  

Інституту клітинної біології та генетичної інженерії НАН України  
 

№ 

п/п 
Назва показника 

Од. 

обліку 

План на 

2014 р. 

Виконано у 

2014 р. 

План на 

2015 р. 

1. 2 3. 4. 5. 6. 

1. 
Електронна бібліотека 

установи 

електр. 

докум. 
 

У процесі 

створення 

Запуск у 

дію 

 - усього  – // –   100 

 - завантажено у поточ. році – // –   100 

2. 
Електронний архів 

(депозитарій) установи 

  У процесі 

створення 

Запуск у 

дію 

 - усього  запис   50 

 - введено у поточному році – // –   50 

3. Електрон. каталог бібліотеки:     

 - усього записів  запис  2682 - 

 - введено у поточному році запис  253 300 

 
- відредаговано у поточному 

році 

запис  43 50 

4. 
Електронна доставка 

документів: 

   
Надається 

 - кількість користувачів корист.  11 - 

 - замовлення е-поштою лист  21 - 

 
- відправлено електронних 

документів 
документ 

 14 - 

 
- отримано електронних 

документів 
документ 

 12 - 

 - відскановано документів документ  13 - 

 - у т.ч. сторінок сторінка  24 - 

5. Перелік баз даних, які використовує установа: 

 - передплачені установою не передплачувались 

 - надані централізовано (від НБУВ) Science Direct, SCOPUS 

 - інші BIOONE 

6. 
Наявність бібліотечної сторінки на веб-

сайті установи 

так 

7. 
Автоматизована бібліотечно-

інформаційна система (ІРБІС, УФД 

/Бібліотека, інші) 

ІРБІС 

8. 
Доступ до електронного каталогу 

(потрібне виділити) 

віддалений + локальний для 

бібліотеки 

9. 

Відповідальна особа за технічну 

підтримку бібліотечної програми 

(повністю прізвище, ім’я, по-батькові, 

учений ступінь) 

Дуплій Володимир Павлович, м.н.с. 

без ступеня 
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Додаток 9А 

 

Перелік зарубіжних періодичних видань, що надійшли до бібліотеки  

Інституту клітинної біології та генетичної інженерії НАН України  

 децентралізовано у 2014 році 

 
№ 

п/п 

Назва видання ISSN Місце 

видання 

Джерело 

надходження 

1 Biotechnology  

1990: 8 (1), 1991: 9(9)  

ISSN 

0733-222X 

 Дар 

Б.В. Моргуна 

2 Cell  

1990: 60 (2) 

ISSN 

0092-8674 

 //- -// 

3 Current Genetics 

1990:17 (2,4) 

ISSN 

0172-8083 

 //- -// 

4 Current Opinion in Plant Biology 

2008: 11 (3) 

ISSN 

1369-5266 

 //- -// 

5 Journal of Biotechnology  

1990: 14 (2) 

ISSN 

0168-1656 

 //- -// 

6 Journal of Experimental Botany 

2008:59 (2) 

ISSN 

0022-0957 

 //- -// 

7 Journal of Plant Physiology 

2008 165 (5) 

ISSN 

0176-1617 

 //- -// 

8 Molecular Ecology  

2005: 5 (1), 2005: 14 (1) 

ISSN 

0962-1083 

 //- -// 

9 Molecular & General Genetics 

1990: 220 (3) 

ISSN 

0026-8925 

 //- -// 

10 Nature  

1990: 345 (6277), 2013 501 (7466) 

ISSN 

0028-0836 

 //- -// 

11 Nucleic Acids Research  

1990: 18 (6) 

ISSN 

0305-1048 

 //- -// 

12 Plant Cell & Environment  

2008: 31 (5)  

ISSN 

0140-7791 

 //- -// 

13 Plant Cell Reports  

1991: 10 (6/7) 

ISSN 

0721-7714 

 //- -// 

14 The Plant Cell  

1989: 1 (1) 

ISSN 

1040-4651 

 //- -// 

15 Theoretical and Applied Genetics  

1990: 79 (6) 

ISSN 

0040-5752 

 //- -// 

16 Trends in Genetics  

1991: 7 (9) 

ISSN 

0168-9479 

 //- -// 
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Додаток 10А(1) 

 

Відомості про колекції та особисті бібліотеки 

Інституту клітинної біології та генетичної інженерії НАН України 

 
 Дані про зібрання Примітка 

Назва колекції або бібліотеки Бібліотека академіка НАН України 

С.М. Гершензона  

 

Повне ПІБ власника Сергій Михайлович Гершензон  

Роки життя власника 1906-1998  

Галузь науки в якій працював Генетика  

Тематика зібрання Біологія, генетика  

Наявність цінних документів (так, ні)   

Загальний обсяг зібрання (к-ть докум.) 92  

У т.ч. іноземними мовами 3  

Типи і види документів книги  

Хронологічні рамки зібрання 1959-2010  

Відображення відомостей колекції в 

довідковому апараті бібліотеки: 

Алфавітний та систематичний 

каталог 

 

- окремий картковий каталог (так, ні) так  

- розділ в алфавітному каталозі (так, ні) ні  

- друкований каталог (біобібліографія) ні  

- в електор. каталозі (віддалено, 

локально) 

ні  

- інше представлення -  
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Додаток 10А(2) 

 

Відомості про колекції та особисті бібліотеки 

Інституту клітинної біології та генетичної інженерії НАН України 

 
 Дані про зібрання Примітка 

Назва колекції або бібліотеки Бібліотека чл.-кор. НАН України 

Є.Б. Патон 

 

Повне ПІБ власника Патон Євгенія Борисівна  

Роки життя власника 1956-2009  

Галузь науки в якій працював Молекулярна біологія  

Тематика зібрання Молекулярна біологія  

Наявність цінних документів (так, ні) ні  

Загальний обсяг зібрання (к-ть докум.) 70  

У т.ч. іноземними мовами 20  

Типи і види документів книги  

Хронологічні рамки зібрання 1951-2006  

Відображення відомостей колекції в 

довідковому апараті бібліотеки: 

Алфавітний та систематичний 

каталог 

 

- окремий картковий каталог (так, ні) ні  

- розділ в алфавітному каталозі (так, ні) ні  

- друкований каталог (біобібліографія) ні  

- в електор. каталозі (віддалено, 

локально) 

в електронному каталозі предметна 

рубрика «Бібліотека Є.Б. Патон» 

 

- інше представлення -  
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Додаток 10А(3) 

 

Відомості про колекції та особисті бібліотеки 

Інституту клітинної біології та генетичної інженерії НАН України 

 
 Дані про зібрання Примітка 

Назва колекції або бібліотеки Бібліотека д.б.н. Й.Й. Сікури   

Повне ПІБ власника Сікура Йосип Йосипович  

Роки життя власника 1932  

Галузь науки в якій працював Ботаніка  

Тематика зібрання Ботаніка, історія, географія  

Наявність цінних документів (так, ні) ні  

Загальний обсяг зібрання (к-ть докум.) 92  

У т.ч. іноземними мовами 3  

Типи і види документів книги  

Хронологічні рамки зібрання 1959-2010  

Відображення відомостей колекції в 

довідковому апараті бібліотеки: 

Алфавітний та систематичний 

каталог 

 

- окремий картковий каталог (так, ні) ні  

- розділ в алфавітному каталозі (так, ні) ні  

- друкований каталог (біобібліографія) ні  

- в електор. каталозі (віддалено, 

локально) 

в електронному каталозі предметна 

рубрика «Бібліотека Й.Й. Сікури» 

 

- інше представлення -  
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Додаток 10А(4) 

 

Відомості про колекції та особисті бібліотеки 

Інституту клітинної біології та генетичної інженерії НАН України 

 
 Дані про зібрання Примітка 

Назва колекції або бібліотеки Бібліотека к.б.н. Б.В. Моргуна  

Повне ПІБ власника Моргун Богдан Володимирович  

Роки життя власника 1973  

Галузь науки в якій працював Генетика та селекція рослин   

Тематика зібрання Біологія , генетика  

Наявність цінних документів (так, ні) ні  

Загальний обсяг зібрання (к-ть докум.) 120  

У т.ч. іноземними мовами 5  

Типи і види документів книги  

Хронологічні рамки зібрання 1952-2012  

Відображення відомостей колекції в 

довідковому апараті бібліотеки: 

Алфавітний та систематичний 

каталог 

 

- окремий картковий каталог (так, ні) ні  

- розділ в алфавітному каталозі (так, ні) ні  

- друкований каталог (біобібліографія) ні  

- в електор. каталозі (віддалено, 

локально) 

в електронному каталозі предметна 

рубрика «Бібліотека Б.В. Моргуна» 

 

- інше представлення -  

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова бібліотечно-інформаційної ради, 

заст. директора з наукової роботи, к.б.н.  ________________ Б.В. Моргун 

 

 

 

 

Провідний бібліотекар    ________________ Л.Г. Коваленко 

 


