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У 2015 році наукова бібліотека Інституту клітинної біології та 

генетичної інженерії НАН України (ІКБГІ НАН України) ефективно 

працювала протягом року. Характерною ознакою підзвітного року було 

продовження наповнення електронних ресурсів бібліотеки, в тому числі і 

тих, що мають відкритий доступ із мережі Інтернет. Розширювався спектр 

надання послуг, пов’язаних з електронними комунікаціями. Був проведений 

аналіз ринку програмного забезпечення із відкритим вихідним кодом для 

відбору програмного забезпечення, що могло б бути використане для 

бібліотечного обліку, електронних каталогів та електронних депозитаріїв 

Інституту. Проведено випробування програмного забезпечення DSpace у 

локальній тестовій системі. Вдосконалено власне програмне забезпечення 

електронних каталогів на сайті Інституту: проведено оптимізацію 

відображення результатів пошуку на мобільних пристроях, додано посилання 

на повні тексти дисертаційних робіт та авторефератів з їх електронних 

каталогів. Протягом року нами доповнювалися та оновлювалися сторінки на 

сайті Інституту. Інакше кажучи, здійснювалося налаштування сучасної 

електронної наукової бібліотеки, наповнення електронного депозитарію, 

повнофункціональне представлення нашої наукової бібліотеки у світовій 

мережі Інтернет для зручної роботи усім бажаючим. 

На жаль, потрібно відмітити зменшення робочого часу у 2015 році. 

Наукова бібліотека Інституту клітинної біології та генетичної інженерії НАН 

України працювала з 1 лютого по 31 липня чотири дні на тиждень із-за браку 

державного фінансування установи, а в серпні місяці була планова відпустка. 

Станом на кінець 2015 року у бібліотеці було зареєстровано 

81 користувача, з них з інших установ – 6. Вони відвідали бібліотеку 

266 рази. Користувачам було видано 863 примірники видань, з них іноземних 

– 266. Відвідуваність і книговидача порівняно з минулим роком зменшилися 

майже в два рази. 

Поточне комплектування вітчизняних книжкових видань відбувалося в 

основному завдяки безкоштовним надходженням від видавництв «Наукова 



думка» – 14 примірників, «Академперіодика» – 6 примірників, Інституту 

енциклопедичних досліджень – 2 примірники. 

В 2015 року бібліотека отримала в дар від родичів покійного наукового 

співробітника Інституту Момота Василя Павловича 71 примірник книг з 

яких – 7 іноземними мовами, та дві авторські книги від доктора біологічних 

наук Олександра Миколайовича Міхєєва. 

Передплачувалося 12 назв фахових періодичних видань України 

протягом усього 2015 року, а також 1 назва російського періодичного 

фахового видання на перше півріччя. 

Три томи журналу «Цитология и генетика», який видається Інститутом 

клітинної біології та генетичної інженерії НАН України було обміняно на 

журнал «Біополімери і клітина» (бібліотека Інституту молекулярної біології 

та генетики НАН України), журнал «Інтродукція рослин» (бібліотека 

Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України) та 

«Український ботанічний журнал» (бібліотека Інституту ботаніки НАН 

України). 

Всі електронні списки «Нові надходження по природничим і 

біологічним наукам», які надходили по електронній пошті з Національної 

бібліотеки України імені В.І. Вернадського (НБВУ) були розіслані на 

електронну адресу 74 науковим працівникам нашого Інституту. 

Окрім фонду нашої наукової бібліотеки активно використовувалися 

послуги міжбібліотечного абонементу (МБА). Так на протязі 2015 року 

користувачі бібліотеки отримали 17 примірників друкованих документів з 

фондів інших бібліотек. З фондів нашої бібліотеки було видано 

11 примірників друкованих видань абонементам інших організацій. Варто 

відмітити позитивну тенденцію того, що з кожним роком стає все 

популярнішою послуга електронного МБА. Протягом підзвітного року 

5 електронних документів іноземними мовами надійшло до нас електронною 

поштою з інших установ, які були розіслані користувачам нашого Інституту, 



а 3 електронні документи за вимогою було надіслано до інших наукових 

установ. 

На кінець 2015 року електронний каталог налічував 2854 записів. 

Протягом року було введено в систему ІРБІС 253 бібліографічні записи та 

відредаговано 51 запис. 

Протягом 2015 року проводилася робота з наповнення електронного 

повнотекстового зібрання авторефератів ІКБГІ НАН України. 

З жовтня по грудень в бібліотеці була проведена чергова перевірка 

бібліотечного фонду. Втрачених видань не виявлено. 

У 2015 році провідний бібліотекар брав участь у наступних заходах: 

– щорічній міжнародній науковій конференції «Бібліотека. Наука. 

Комунікація», яка була проведена НБВУ 6-8 жовтня 2015 року; 

– науково-практичному семінарі «Особливості систематизації документів за 

УДК», який відбувся 15 жовтня 2015 року в ДНУ «Книжкова палата України 

ім. Івана Федрова»; 

– семінарі для керівників бібліотек НДУ НАН України «Підсумки та 

пріоритети діяльності бібліотек (показники та звітні форми за 2015 рік)», 

який був проведений 26 листопада 2015 року в НБУВ. 

Детальніше головні показники роботи наукової бібліотеки Інституту 

клітинної біології та генетичної інженерії НАН України у 2015 році даються 

нижче. 

Приємно відмітити, що наша інноваційна бібліотечна робота 

нещодавно була відмічена нагородою. На Міжнародній науковій конференції 

«Бібліотека. Наука. Комунікація», яка відбулася у Національній бібліотеці 

України імені В.І. Вернадського 6-8 жовтня 2015 року, за багаторічну плідну 

працю, вагомі професійні здобутки у справі бібліотечно-інформаційного 

забезпечення головою Інформаційно-бібліотечної ради НАН України, 

академіком НАН України О.С. Онищенком було виголошено подяку та 

нагороджено грамотою провідного бібліотекара Коваленко Лідію Григорівну. 



 

Додаток 1А 

Основні показники роботи бібліотеки 

Інституту клітинної біології та генетичної інженерії НАН України на 1.11.2015 

 

№ 

п/п 
Назва показників 

Одиниця 

обліку 

План на 

2015 р. 

Виконано 

у 2015 р. 

План на 

2016 р. 

І. Бібліотечно-інформаційне та довідково-бібліографічне 

 обслуговування 

1. Користувачі. Всього користувач  81  

  у т.ч. з інших установ „–”  6  

2. За категоріями:     

  наукові співробітники „–”  42  

  спеціалісти „–”  11  

  аспіранти „–”  12  

  інші „–”  16  

3. Відвідування. Всього відвід.  266  

4. Книговидача. Всього прим.  861  

  у т.ч. іноземних „–”  210  

  на електронних носіях –  26  

5. Виготовлено копій: 

 на базі установи 

стор.  10  

6. Міжбібліотечний абонемент     

  кількість абонентів абонент  4  

  у т.ч. іногородніх „–”  11  

  видано документів   8  

  у т.ч. іноземних „–”  -  

  отримано документів „–”  17  

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  74  

повідомлення  31  

 дні інформації захід    

8. Довідково-бібліографічна 

діяльність: 

    

 алфавітний каталог: 

розставлено карток за рік 

 

картка 

 154  

 систематичний каталог: 

розставлено карток за рік 

 

картка 

 279  

 бібліографічні картотеки: 

усього 

 

Картотека 

 1  

 розставлено карток за рік картка  254  



 редагування карток у 

каталогах і картотеках за 

рік, усього 

  41  

 тематичні довідки письмові довідка  -  

 індексування документів за 

УДК 

  21  

 бібліографічні посібники:   -  

  бібліографічні покажчики покажчик  -  

  бібліографічні покажчики -//-  -  

  тематичні бібліографічні 

списки 

список  -  

  списки нових надходжень  -//-  2  

 ІІ. Комплектування бібліотечних фондів  

1. Надійшло документів. 

Усього 

прим.  277  

  у т.ч. іноземних „ – „  11  

  на електронних носіях -//-  -  

 За джерелами надходжень прим.    

  передплата „ – „  94  

  купівля „ – „    

  книгообмін  „ – „  16  

  дари  „ – „  74  

  інше   93  

2. Кількість документів, 

інформацію про яких 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 -//- - - - 

 



 

Додаток 2А 

 

Відомості про рух фондів бібліотеки 

Інституту клітинної біології та генетичної інженерії НАН України  

у 2015 році 

 

 

№ 

п/

п 

Склад бібліотечних 

фондів 

Од. 

обл. 

Нарахов

ується на 

1.01.2015 

Надійшло 

у 2015 р. 

Вибуло 

у 2015 

р. 

Нарахов

ується на 

1.01.2016 

1. Книги, брошури, 

автореферати, дисертації. 

Всього 

прим 2973 183 - 3156 

  у т.ч. іноземні видання -”- 338 9 - 347 

2. Періодичні та 

продовжувані видання. 

Всього 

-”- 7061 94 - 7155 

  у т.ч. іноземні видання -”- 3390 2 - 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 10308 277  10585 

 у т.ч. іноземні видання -”-     

5. Газети назв     

6. Резервний фонд прим     

6. Обмінний фонд -”- 201 58  259 

 

 
Всього 

у т.ч. іноземні видання 

прим 10509 

4001 

335 

11 

- 10844 

 4012 

 



 

Додаток 3А 

 

Відомості про бібліографічні покажчики, підготовлені та видані бібліотекою 

Інституту клітинної біології та генетичної інженерії НАН України 

у 2015 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 01.01.2016. 

 

№ 

п/п 
Назва 

Кількі

сть 

Отриман

о у 2015 

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 

2 -  так 

 для роботи читачів 1 -  так 

2. Сканер 1 -  так 

3. Принтер 1 -  так 

4. Копіювальні апарати - -  так 

5. Оправа - -  ні 

6. Інше  -   

 



Додаток 5А 

Відомості про кадри бібліотеки  

Інституту клітинної біології та генетичної інженерії НАН України  

у 2015 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 39 рік 38 

років 

24 

років 

 

 

 



 

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 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, 

телефон 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, кандидат біологічних наук 

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

батькові, учений ступінь) 

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 

 

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

Коваленко Лідія Григорівна, телефон 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 – Відсутні 

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


 

Додаток 7А 

Примірний перелік питань, які слід висвітлити 

у системі навчання працівників бібліотек НДУ НАН України на 2016 року 

 

№ 

п/п 
Питання 

Бажана форма викладу 

(консультація, лекція, 

круглий стіл тощо) 

1 Практичні заняття по запозиченню електронних 

записів з електронного каталогу НБУВ 

Лекція, консультація, 

практичні заняття 

2 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 

3 Ведення автоматичного пошуку в електронному 

каталозі НБУВ. Використання посилань 

Лекція, консультація, 

практичні заняття 

 



 

Додаток 8А 

 

Електронні бібліотечно-інформаційні ресурси: 

поповнення, використання, обслуговування у 2015 році 

наукової бібліотеки 

Інституту клітинної біології та генетичної інженерії НАН України  

 

№ 

п/

п 

Назва показника 
Од. 

обліку 

План на 

2015 р. 

Виконано у 

2015 р. 

План на 

2016 р. 

1. 2 3. 4. 5. 6. 

1. 

Електронна бібліотека 

установи 
електр. 

докум. 
 

Повнотекст

ова 

бібліотека 

авторефера

тів  

 

 - усього  – // –  18  

 – завантажено у поточ. році – // –  18  

2. 
Електронний архів 

(депозитарій) установи 

  наявний  

 - усього  запис  >40  

 - введено у поточному році – // –  ~20  

3. ЕК бібліотеки:     

 - усього записів  запис  2854  

 - введено у поточному році запис  132  

 - відредаговано у поточному році запис  32  

4. 
Електронна доставка 

документів: 

  Здійснювал

ася 
 

 - кількість користувачів корист.  10  

 - замовлення е-поштою лист  21  

 
- відправлено електронних 

документів 
документ 

 21  

 
- отримано електронних 

документів 
документ 

 2  

 - відскановано документів документ  20  

 – у т.ч. сторінок сторінка  400  

5. Перелік БД, які використовує установа: 

 
- передплачені 

установою 

не передплачувалися 

 
- надані централізовано 

(від НБУВ) 

Science Direct, SCOPUS 

 - інші  BIOONE 

6. 
Наявність 

бібліотечної сторінки 

на веб-сайті установи 

Наявна, містить кілька підрозділів 

7. 

Автоматизована 

бібліотечно-

інформаційна система 

(ІРБІС, УФД 

/Бібліотека, інші) 

ІРБІС 



8. 
Доступ до ЕК 

(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 

 

 

Відповідальна особа за технічну підтримку бібліотечної програми 

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

Дуплій Володимир Павлович, м.н.с. без ступеня, e-mail: duplijv@gmail.com 

 

Повідомте чи користуєтеся Ви електронним каталогом НБУВ 

Користуємося 

В приміщенні бібліотеки – зрідка; на веб-сайті НБУВ – часто 

 

З якими проблемами Ви стикаєтеся під час пошуку інформації в ЕК НБУВ  
Деякі українські журнали не містять свіжих даних з нещодавно виданих номерів;  

Надзвичайно незручна і складна система пошуку в електронному каталозі на сайті НБУВ. 

 



 

Додаток 9А 

 

Перелік зарубіжних періодичних видань, що надійшли до бібліотеки 

децентралізовано в 2015 р. (у т.ч. пострадянських країн) 

 

№ п/п Назва видання ISSN 
Місце 

видання 
Джерело надходження 

1. Не надходили    

2.     

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова бібліотечно-інформаційної ради, 

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

 

 

 

 

 

 

Провідний бібліотекар    ________________ Л.Г. Коваленко 

 


