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Прогрес медицини як галузі наукової та практичної

діяльності, котра вивчає нормальні та патологічні

процеси в організмі людини, запобігання та 

зміцнення здоров’я людини загалом не можливий

без взаємообміну даними фундаментальних і 

прикладних досліджень, які провадять наукові

установи Національної академії наук України. 



 Інформаційно-

комунікаційна діяльність

бібліотек та інформаційних

підрозділів мережі НАН 

України, різноманітні

форми і варіативні методи

взаємодії яких знаменують, 

фактично, столітній досвід, 

сприяє інтеграції

накопичених бібліотечно-

інформаційних ресурсів у 

системі наукових

комунікацій.

 Творча і плідна

багатогранна діяльність 

бібліотек НАН України 

задля формування та 

промоції минулої й 

сучасної правдивої історії

української науки є 

вагомим внеском у 

поступі

євроінтеграційного курсу 

нашої держави.



Сучасну мережу бібліотек

НАН України репрезентують

 Національна

бібліотека України

імені

В. І. Вернадського 

 Львівська національна 

наукова бібліотека 

України імені 

В. Стефаника

95 бібліотек та бібліотечно-інформаційних 

підрозділів наукових установ. 



Традиційні та інноваційні напрями

співпраці БНУ НАН України: 
 комплектування фондів, каталогізація і систематизація ресурсів;

 перерозподіл літератури через обмінні фонди та відбір видань

на депозитарне зберігання; 

 моніторинг стану збереження фондів;

 методичне керівництво і координація робіт із вивчення та 

введення у науковий обіг інформації про наявні рідкісні

видання, особові бібліотеки і колекції, які зберігаються у 

фондах бібліотек НАН України;

 кооперація у бібліотечно-

бібліографічному обслуговуванні

вчених та спеціалістів. 



Завдання багатофункціональної взаємодії

БНУ НАН України:
розбудова зведеного ЕК бібліотечно-

інформаційних ресурсів на основі повної

рекаталогізації фондів бібліотек НАН України,;

перехід до корпоративної каталогізації;

 створення інтегрованих ресурсів повнотекстових

документів;

 запровадження єдиної системи

дистанційного обслуговування

наукових установ НАН України

та науковців. 



 Розвиток бібліотечно-
інформаційних ресурсів на 
основі запровадження
інформаційно-
комунікативних технологій
(е-фонд, е-каталог, е-архівна
довідка) сприятиме
ефективній взаємодії
бібліотек у царині МБА та 
ЕДД, тобто оптимізує і 
пришвидшить
ідентифікацію та 
знаходження тримача
запитуваного джерела, 
виявлення наявності е-
варіанта (за відсутності
можливості зробити копію
запитуваного документа) та 
надання його користувачеві. 

 Визначальна тенденція

стрімкого розвитку та 

впровадження інформаційно-

комунікаційних технологій –

перетворення читачів на 

віддалених користувачів, що

спонукає БНУ НАН України до 

пошуків нових моделей, форм і 

засобів комунікації з ними, 

створення власних електронних

інформаційних продуктів

(тематичних баз даних, 

електронних каталогів, баз даних

повнотекстових та оцифрованих

ресурсів тощо) задля розбудови

єдиного вітчизняного наукового

інформаційного простору.
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Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії ім. 

В. П. Кухаря НАН України 

1987 1978 70,8 – 1 + – + 

Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України 1925 1925 83,6 4,8 – + + + 

Інститут експериментальної патології, онкології і 

радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН України 

1960 1960 79,5 – 2 + + + 

Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В. І. 

Вернадського НАН України 

1929 1932 208,0 – – – – + 

Інститут клітинної біології та генетичної інженерії  

НАН України  

1990 1991 10,9 0,3 – + + + 

Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А. В. 

Думанського НАН України 

1968 1968 100,7 – – + + + 

Інститут мікробіології і вірусології 

ім. Д. К. Заболотного НАН України 

1928 1930 122,3 – 1 – + + 

Інститут молекулярної біології і генетики НАН 

України  

1973 1969 83,7 – 1 – + + 

Інститут проблем кріобіології і кріомедицини  

НАН України 

1972 1973 52,8 – – + – + 

Інститут сорбції та проблем ендоекології НАН 

України 

1991 1990 6,3 – – – – + 

Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН 

України 

1934 1934 104,2 2,6 – + + + 

Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН 

України 

1958 1959 94,2 – – + – + 

Інститут хімії поверхні ім. О. О. Чуйка  

НАН України 

1986 1986 15,6 – – – – + 

Фізико-хімічний інститут ім. О. В. Богатського 

НАН України 

1977 1911 154,0 2,6 1 – + – 

Міжнародний науково-навчальний центр 

інформаційних технологій та систем НАН України 

і МОН України 

1997 2007 8,2 0,5 – + + + 

 



Співпраця мережі медичних бібліотек України та БНУ 

Секції хімічних і біологічних наук НАН України у 

контексті становлення нової інформаційної

інфраструктури – ефективний іперспективний інструмент

реалізації стратегічного завдання інтеграції у світовий

науково-освітньо-культурний простір вітчизняної науки.

В умовах переходу від індустріального
суспільства до суспільства знань бібліотеки 
НАН України консолідують свої зусилля, 
генеруючи нові моделі і властивості
співпраці, задля опанування інтегрованого
технологічного циклу, який включає
наукомісткі процеси обробки інформаційних 
масивів, починаючи з бібліографування та 
закінчуючи екстракцією зі сховища даних
нових знань. 



ЩИРО БАЖАЄМО УСІМ 

РЕЗУЛЬТАТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ

ТА ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!!!



Запрошуємо всіх

до обговорення означених питань!

Ми завжди відкриті до спілкування!

Контактна інформація:

Клименко Оксана Зіновіївна

тел. 524-23-14

e-mail: klimenko_oz@ukr.net

Сокур Олена Леонідівна

тел. 524-32-94

e-mail:sokurol@ukr.net
net

mailto:sokurol@ukr.net

