
 

 

 

ЗВІТ 

 

 

наукової бібліотеки 

Інституту клітинної біології та генетичної інженерії 

Національної академії наук України 

 

за 2018 рік 

 



– 2 – 

 

У 2018 році наукова бібліотека Інституту клітинної біології та 

генетичної інженерії НАН України працювала у стандартному режимі лише 

впродовж січня та з вересня по грудень підзвітного року. У ніч з п’ятниці 

2 лютого на суботу 3 лютого сталося сильне непередбачене затоплення 

кімнати книгосховища бібліотеки орендарями Інституту. Було залито майже 

увесь фонд авторефератів та значну частину книжкового фонду. З 3 по 

6 лютого весь фонд було перенесено до читального залу, розкладено на 

столах та розвішено автореферати по усьому приміщенні. Після звернення за 

допомогою до відділу наукових технологій збереження фондів національної 

бібліотеки України імені В.І. Вернадського, 8 лютого з метою 

консультативної та методичної допомоги прибула інженер-хімік НБУВ 

Баляниця Наталія Борисівна. Вона проводила вимірювання температури та 

вологості паперу за допомогою приладу «Тесто-606» протягом місяця та 

надала рекомендації щодо вентиляції приміщення, просушування і 

контролювання паперових документів, заборонила переміщувати книжковий 

фонд до книгосховища без проведення у ньому ремонтних робіт. Відповідно 

з березня по квітень тривало просушування фонду, а потім його було 

перенесено до вільної кімнати на цьому ж поверсі. Відновлювальний ремонт 

приміщення бібліотеки тривав з кінця квітня до середини травня. З червня по 

вересень було відновлено і встановлено назад шафи, полички, занесено фонд 

до кімнати книгосховища бібліотеки. Починаючи з 1 вересня було 

відновлено звичний режим роботи бібліотеки. В результаті тетанічної праці 

бібліотекаря, доброзичливих співробітників Інституту, орендарів вдялося 

відновити охайний вигляд приміщень, зберегти майже усі пошкоджені 

примірники книг та авторефератів. 

В зв’язку з аварією і ремонтом обслуговування користувачів 

здійснювалось по мірі можливості. Станом на кінець 2018 року у бібліотеці 

було зареєстровано – 72 користувачі, з них з інших установ – 5. Фізично 

користувачі відвідали бібліотеку 138 разів, а Інтернет представництво 

наукової бібліотеки на сайті Інституту було відвідано близько 5 тисяч разів 

(загальна кількість відвідувань починаючи з 2009 року становить 

20550 разів). Користувачам було видано 557 примірників видань, з них 

іноземних – 110. Так показники роботи бібліотеки у 2018 році зменшились 

порівняно з минулими роками у зв’язку з непередбачуваними обставинами, 

хоча разом з тим спостерігалися досить активні дослідження користувачами 

Інтернет сторінок бібліотеки. 

Поточне комплектування вітчизняних книжкових видань відбувалось в 

основному завдяки безкоштовним надходженням. Всього було отримано 

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



– 3 – 

 

Інституту енциклопедичних досліджень – 1 примірник, «Академперіодики» – 

1 примірник. В дар від доктора біологічних наук Міхєєва Олександра 

Миколайовича було отримано 58 примірників. За що ми уклінно вдячні 

зазначеним колегам і організаціям! 

Чотири назви фахових періодичних видань України передплачувалися 

на 2018 рік. Періодичні видання надходили, також, завдяки обміну між 

установами НАН України. Так 4-ри томи 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) науковий часопис «Український ботанічний журнал» 

завдяки бібліотеці Інституту ботаніки імені М.Г. Холодного НАН України та, 

зрештою, 4) журнал «Физиология растений и генетика» Інституту фізіології 

рослин і генетики НАН України. На 2019 рік було підписано 3-и назви 

наукових періодичних видань України. 

Окрім фонду нашої бібліотеки користувачі продовжували активно 

користуватися послугами МБА. Так впродовж 2018 року було видано 

25 примірників друкованих документів з фондів інших бібліотек 

користувачам наукової бібліотеки ІКБГІ НАН України та 7 примірників 

друкованих видань з фондів нашої бібліотеки абонементам з інших 

організацій. Послугою електронного МБА у підзвітному році скористався 

1 користувач бібліотеки. Було відскановано та надіслано електронною 

поштою абоненту Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка 

1 електронний документ. 

Окрім того надавалася суттєва допомога співробітникам Інституту у 

систематизації рукописів наукових публікацій по таблицях УДК. В цілому 

було виконано 12 запитів. 

У 2018 році до зведеного електронного каталогу бібліотек НАН 

України, що виставлено на порталі НБУВ для доступу онлайн, було введено 

64 бібліографічні записи. На 1 січня 2018 року електронний каталог наукової 

бібліотеки Інституту налічує 1792 бібліографічні записи. 

У 2018 році провідний бібліотекар Лідія Григорівна Коваленко брала 

участь у наступних заходах з метою забезпечення професійного розвитку та 

підвищення кваліфікації: 

- семінар для працівників бібліотек наукових установ НАН України 

«Scopus: wealth at your fingertips», який відбувся 27 лютого 2018 року; 

- семінар для керівників бібліотек наукових установ НАН України 

«Робота бібліотек наукових установ НАН України: основні пріоритети та 

завдання розвитку в 2018 році», який відбувся 19 квітня 2018 року у НБУВ; 
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- конференції «Бібліотека. Наука. Комунікації» присвяченій 100-річчю 

Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського, яка відбулася у 

НБУВ. 

До 100-річчя з дня заснування Національної академії наук України 

провідний бібліотекар Лідія Григорівна Коваленко була нагороджена 

грамотою Відділення загальної біології НАН України за багаторічну 

сумлінну працю. З листопада по грудень 2018 року оплата роботи 

бібліотекаря здійснювалася на повну ставку, а робочий графік складав 5-ть 

днів на тиждень. 

В цілому, хоча 2018 рік і був дуже важким з величезною кількістю 

проблем і негараздів, наукова бібліотека ІКБГІ НАН України оновила свої 

приміщення й активно працювала вчасно забезпечуючи усі запити 

користувачів, поповнювала свої фонди та впроваджувала новітні 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 1.01.2019 

 

№ 

п/п 

Назва показників Одиниця 

обліку 

План на 

2018 р. 

Виконано 

2018 р. 

План 

на 

2019 

р. 

І. Бібліотечно-інформаційне та довідково-бібліографічне 

обслуговування 

1. Користувачі. Всього користувач  72  

  у т.ч. з інших установ „–”  5  

2. За категоріями:     

  наукові співробітники „–”  47  

  спеціалісти „–”  9  

  аспіранти „–”  12  

  інші „–”  8  

3. Відвідування. Всього відвід.  138  

4. Книговидача. Всього прим.  557  

  у т.ч. іноземних „–”  11  

  на електронних носіях -  1  

5. Виготовлено копій: 

 на базі установи 

стор.  21  

6. Міжбібліотечний абонемент     

  кількість абонентів абонент  4  

  у т.ч. іногородніх „–”    

  видано документів   7  

  у т.ч. іноземних „–”  1  

  отримано документів „–”  25  

7. Бібліотечно-інформаційна 

діяльність: 

    

 виставки нових надходжень: 

 представлено документів 

виставка 

 документ 

 12  

 виставки за профілем діяльності 

установи: 

 представлено документів 

виставка 

документ 

 1  

 електронні виставки виставка  -  

 презентація видань захід  -  

 групове інформування абонент  -  

повідомленн

я 

 -  

 індивідуальне інформування абонент  6  

повідомленн

я 

 4  

 дні інформації захід  1 раз на 

місяць 
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8. Довідково-бібліографічна 

діяльність: 

    

 алфавітний каталог: 

розставлено карток за рік 

 

картка 

 105  

 систематичний каталог: 

розставлено карток за рік 

 

картка 

 126  

 бібліографічні картотеки: 

усього 

 

картотека 

 1 

на сайті 

 

 розставлено карток за рік картка  в 

електронном

у вигляді 

 

 редагування карток у каталогах 

і картотеках за рік, усього 

  -  

 тематичні довідки письмові довідка  -  

 індексування документів за УДК   12  

 бібліографічні посібники:   -  

  бібліографічні покажчики покажчик  -  

  тематичні бібліографічні списки список  1  

  списки нових надходжень -//-  1  

ІІ. Комплектування бібліотечних фондів 

1. Надійшло документів. Усього прим.  165  

  у т.ч. іноземних „ – „  3  

  на електронних носіях -//-  -  

 За джерелами надходжень прим.    

  передплата „ – „  36  

  купівля „ – „  -  

  книгообмін  „ – „  22  

  дари  „ – „  58  

  інше*   49  

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 2018 році 

 

№ 

п/

п 

Склад бібліотечних фондів Од. 

обл. 

Нарахову

ється на 

1.01.2018 

Надійшло 

у 2018 р. 

Вибуло 

у 2018 р. 

Нарахову

ється на 

1.01.2019 

1. Книги, брошури, авторефе- 

рати, дисертації. Всього 

прим. 3274 91 - 3365 

  у т.ч. іноземні видання -”- 350 2 - 352 

2. Періодичні та 

продовжувані видання. 

Всього 

-”- 7270 77 - 7347 

  у т.ч. іноземні видання -”- 3 392 1 - 3393 

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. 10818 168 - 10986 

 у т.ч. іноземні видання -”- 4015 3 - 4018 

5. Газети назв - - - - 

6. Резервний фонд прим. - - - - 

7. Обмінний фонд -”- 305 305 - 305 

 

 
Всього 

у т.ч. іноземні видання 

прим 11123 

4015 

168 

3 

- 

- 

11291 

4018 
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Додаток 3А 

 

Бібліографічні покажчики, підготовлені і видані бібліотекою 

Інституту клітинної біології та генетичної інженерії НАН України 

 у 2018 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 2018році 

 

№ 

п/

п 

Назва теми 
Укла

дачі 

Індекс 

УДК 

(ББК) 

Хронологі

чні межі 

Види 

використани

х документів 

Мова 

докумен

тів 

Кіль

кість 

назв 

1 Список наукових 

праць усіх 

співробітників 

ІКБГІ НАН 

України за  

2018 рік 

Ковал

енко 

Л.Г. 

57,60 

577.34 
2018 

Статті, книги, 

журнали 

Укр, 

рос., 

англ. 

120 

2 Бібліографічний 

список праць 

співробітників 

ІКБГІ НАН 

України  

(до 100-річчя НАН 

України) 

Ковал

енко 

Л.Г. 

57,60 

577.34 
1980-2018 

Статті, книги, 

журнали 

Укр, 

рос., 

англ. 

45 
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Додаток 4А 

 

Відомості про засоби технічного оснащення бібліотеки  

Інституту клітинної біології та генетичної інженерії НАН України на 01.01.2019 р. 

 

№ 

п/п 
Назва 

Кількість 

усього 

у т. ч. 

отримано 

у 2018 р. 

Рік 

випуску 

Можливість 

використання 

техніки НДУ 

1. Комп’ютери: 2  2006 Так 

 У т. ч.: підключено до 

Інтернет 

2 -  Так 

 підключених до локальної 

мережі НДУ 

 -  Так 

 для роботи читачів 1 -  Так 

2. Сканер  - 2006 Так 

3. Принтер 1 - 2010 Так 

4. Ксерокопіювальний 

апарат 

- -  Так 

5. Оправа - -  Так 

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 42  

рік 

41 

років 

27 

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: 526-71-04; факс: 526-71-04; 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 
Белокурова Валерія Борисівна, к.б.н. 

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 

 

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

Коваленко Лідія Григорівна, телефон: 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, не входить 

 

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@icbge.org.ua
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Додаток 7А 

 

Примірний перелік питань, які слід висвітлити 

у системі навчання працівників бібліотек НДУ НАН України на 2019 рік 

 

№ 

п/п 

Питання Бажана форма викладу 

(консультація, лекція, 

круглий стіл тощо) 

1. Створення та розвиток електронних бібліотек, 

каталогів 

лекція, консультація 

2. Рекомендовані дії бібліотекаря у разі стихійного 

лиха, господарсько-експлуатаційних аварій, 

природних катастроф, громадських безпорядків, 

військових заворушень 

лекція, консультація 

3. Рекомендовані можливості оновлення 

програмного забезпечення (особливо 

спеціалізованого бібліотечного). Перехід з 

приватного російського ІРБІС на вільне 

програмне забезпечення з відкритим кодом 

міжнародного європейського використання 

консультація, лекція, круглий 

стіл, практичне заняття, вебінар 
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Додаток 8 

 

Електронні бібліотечно-інформаційні ресурси: 

поповнення, використання, обслуговування у 2018 р.  

Інституту клітинної біології та генетичної інженерії НАН України  

 

№ 

п/

п 

Назва показника 
Од. 

обліку 

План на 

2018 р. 

Виконано 

у 2018 р. 

План на 

2019 р. 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Електронна бібліотека 

установи 

електр. 

докум. 
 наявна  

 - усього  – // –  27  

 - завантажено у поточ. році – // –  10  

2. 
Електронний архів 

(депозитарій) установи 

  
наявний 

 

 - усього запис  -  

 - введено у поточному році – // –  -  

3. ЕК бібліотеки:   наявний  

 - усього записів запис  1792  

 - введено у поточному році запис  64  

 - відредаговано у поточному році запис  7  

4. 
Електронна доставка 

документів: 

    

 - кількість користувачів корист.  1  

 - замовлення е-поштою лист  -  

 
- відправлено електронних 

документів 
документ 

 1  

 
- отримано електронних 

документів 
документ 

 -  

 - відскановано документів документ  1  

 - у т.ч. сторінок сторінка  9  

5. Перелік БД, які використовує установа: 

 - передплачені установою не передплачувались 

 - надані централізовано (від НБУВ) - 

 - інші  BIOONE 

6. 
Наявність бібліотечної сторінки на веб-

сайті установи 

так 

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; 

Майстров Петро Дмитрович, к.б.н., 

н.с. 
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Додаток 8А 

 

Перелік зарубіжних періодичних видань, що надійшли до бібліотеки 

децентралізовано в 2018 році (у т.ч. пострадянських країн) 

 

№ п/п Назва видання ISSN 
Місце 

видання 
Джерело надходження 

1. Не надходили    

 

 

Додаток 9А 

 

Основні відомості про бібліотеку для довідника 

«Бібліотеки наукових установ НАН України» 
 

Наявність каталогів: 

- алфавітний – приблизно 5000 записів; 

- систематичний – приблизно 7000 записів; 

- електронний – 1792 записів. 

 

Наявність картотек: 

- праці співробітників установи – наявна паперова до 2016 року та електронна на 

сайті Інституту; 

- інші – відсутні. 

 

У фонді зберігається література з питань: 

1. біологія рослин; 

2. біотехнологія рослин; 

3. клітинна біологія; 

4. фізіологія рослин; 

5. радіобіологія; 

6. біофізика; 

7. генетики; 

8. генетична інженерія; 

9. молекулярна біологія. 

 

Особливо цінні видання бібліотеки: дисертації докторських (приблизно 20) та 

кандидатських (приблизно 130) робіт, фонд іноземної літератури – книги та журнали 

(приблизно 350 та 3030 примірників відповідно). 

 

Рік заснування установи – 6 червня 1990 рік, а наукової бібліотеки – березень 1991 року. 

 

Наявність сторінки на сайті установи: так (наявний навіть цілий розділ!) 

 

Наявність репозитарію установи: так, наявний. 

 

 

Голова бібліотечно-інформаційної ради 

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

 

 

Провідний бібліотекар 

Наукової бібліотеки ІКБГІ НАН України     Л.Г. Коваленко 

 

14 січня 2019 року 


