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У доповіді буде коротко представлено інформацію про Міжнародну систему ядерної інформації 
INIS (INIS – International Nuclear Information System), а саме: що таке INIS, історія створення Україн-
ського центру INIS (УЦ INIS), основні завдання УЦ INIS. Найбільшу увагу буде приділено пошуку 
інформації в базі-сховищі INIS за допомогою пошукової системи (INIS Repository Search), детально, 
на прикладі, буде продемонстровано як саме знайти необхідну інформацію. 

Система INIS містить одне з найбільших у світі зібрань публікацій з питань мирного використання 
ядерної науки і техніки. INIS є унікальним ресурсом, що дає змогу отримати доступ до такої інфор-
мації з усього світу. 

Міжнародна система INIS була створена в 1970 році відповідно до мандату МАГАТЕ, що перед-
бачає необхідність «сприяти обміну науковими і технічними відомостями про застосування атомної 
енергії в мирних цілях». На 2019 р. під керівництвом МАГАТЕ співпрацюють більш ніж 150 країн-
учасників та міжнародних організацій. 

Зв’язок між секретаріатом INIS (Unit Nuclear Information Department of Nuclear Energy IAEA, 
Vienna, Austria) з державами-членами здійснюється через місцевого співробітника по зв’язку (INIS 
Liaison Officer – INIS LO), якого призначає національна урядова організація. У даний час це Держав-
на інспекція ядерного регулювання України. Співробітник по зв’язку відповідає за організацію збору 
інформації на території своєї країни, здійснює підготовку і введення інформації в БД INIS на націо-
нальному рівні, забезпечує користувачів вихідною продукцією INIS. Протягом 45 років (1973 –  
2018 рр.) представником Українського центру INIS в МАГАТЕ (INIS LO), була к.ф.-м.н., ст.н.сп.  
Писанко Жанна Іванівна, з 2018 р. до сьогодні – к.ф.-м.н., Гримало Анна Костянтинівна. 

До основних завдань УЦ INIS відносяться: 
 пошук наукових публікацій, опублікованих на території України та відбір по відповідних тема-

тиках БД INIS; 
 обробка наукових публікацій згідно із загальноприйнятими інструкціями секретаріату INIS; 
 надсилання підготовленої інформації в секретаріат INIS, тобто участь в наповненні БД INIS  

бібліографічними даними; 
 підготовка та надання в секретаріат INIS повних текстів важкодоступної літератури – матеріа-

лів конференцій, монографій, препринтів; 
 аналіз інформаційного масиву БД INIS за запитом користувачів як в системі установ НАН  

України, так і серед вчених з інших установ; 
 навчання користувачів конкретному складанню запиту; 
 представлення на конференціях доповідей (усних та/чи стендових) про можливості БД INIS  
Вміщені в сховище (базу) ІНІС наукові матеріали охоплюють всі сфери діяльності МАГАТЕ, 

включаючи ядерну техніку і технологію, ядерну безпеку та радіаційний захист, ядерну фізику і фізи-
ку високих енергій, ядерну та радіаційну хімію, застосування ядерних технологій в науках про життя, 
правові аспекти, екологічні та економічні аспекти ядерних і неядерних джерел енергії. 

Сховище ІНІС містить бібліографічні записи і повнотекстові документи, опубліковані через тра-
диційні комерційні видавничі канали та через некомерційні джерела, включаючи науково-технічні 
звіти, матеріали конференцій, інформацію про патенти і дисертації. 

Кожна країна-учасник надсилає до МАГАТЕ бібліографічні дані про наукову літературу, опублі-
ковану в цих країнах, в зв’язку з цим в секретаріаті INIS накопичився величезний об’єм інформації, і 
тому, було створено систему пошуку наукової літератури (INIS Repository Search) в базі-сховищі 
INIS. 

Переваги існування системи пошуку (INIS Repository Search): 
 відкритий доступ до величезної колекції наукової літератури про мирне використання ядерної 

науки та техніки, опублікованої у всьому світі; 
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 інтуїтивний процес пошуку; 
 легка навігація та збереження історії пошуку; 
 наявність не лише стандартного, а й розширеного пошуку;  
 багатомовний інтерфейс користувача;  
 експорт результатів пошуку в різних форматах. 
До міжнародної системи INIS вводиться інформація з таких українських науково-технічних жур-

налів: Ядерна фізика та енергетика, Український фізичний журнал, Питання атомної науки і техніки, 
Ядерна та радіаційна безпека, Український радіологічний журнал, Проблеми безпеки атомних стан-
цій та Чорнобиля, Вісник КДУ, Фізика низьких температур та інші. Також вводяться та надсилаються 
матеріали конференцій, таких як: Щорічна наукова конференція Інституту ядерних досліджень НАН 
України (м. Київ)), тези Міжнародного семінару по прискорювачам заряджених частинок (м. Харків) 
тощо. 

За підсумками 2018 р. за кількістю вводів серед 155 країн-членів ІНІС Україна зайняла 16 місце 
(було введено 500 робіт) [1]. За минулий рік до міжнародної системи ядерної інформації УЦ ІНІС бу-
ло введено 790 робіт. Це безумовно свідчить про відповідальність та високу активність співробітни-
ків УЦ INIS, особливо враховуючи, що зараз у складі Українського центру INIS працює всього дві 
особи. 

 
1. INIS Progress and Activity Report 2018. https://nucleus.iaea.org/sites/INISMembers/Documents/ 

INIS%20Progress%20and%20Activity%20Report%202018.pdf 
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