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Лілія Олександрівна Зін-
ченко народилася 7 жовт-
ня 1956 року в с. Доб-
ринка Липецької області у
родині службовців. Бать-
ко – Шемчук Олександр
Сергійович – відомий лі-
кар, доктор медичних на-

ук, професор. Мати – Шемчук Віра Кузьмівна – прак-
тично все своє творче життя присвятила викладанню
бібліографії мистецтв у Київському державному інс-
титуті культури ім.  О. Є. Корнійчука. Протягом
1964–1974 рр. Лілія навчалася у середній школі
м. Києва, після закінчення якої пішла слідами матері
і вступила в 1974 р. в Київський  державний інститут
культури ім. О. Є. Корнійчука. Після закінчення ВНЗ
у 1978 р. за фахом «бібліотекар-бібліограф» одержа-
ла диплом за спеціальністю «бібліотекознавство та
бібліографія». Протягом 1978–1978 рр. навчалася та-
кож у Київському суспільному інституті патенто-
знавства й отримала кваліфікацію патентознавця.
Лілія Олександрівна має 24-річний стаж бібліо-

течної та бібліографічної роботи. Пройшла шлях від
бібліотекаря до завідувача відділу. В 1982–1986 рр.
працювала бібліотекарем у Київському національ-
ному університеті імені Тараса Шевченка. З 1986 р.
працювала старшим методистом, з 1989 р. – голов-
ним бібліотекарем у науково-методичному відділі, з
1993 по 1998 рр. – завідувачем відділу депозитарно-
го зберігання літератури. З 1998 р. – понині працює
завідувачкою відділу збереження наукових фондів
Державної наукової сільськогосподарської бібліоте-
ки Української академії аграрних наук.
Л. О. Зінченко належить вагомий внесок у розви-

ток бібліотечної справи в Україні, в розробку теорії,
історії, методики і практики організації науково-
дослідної та науково-бібліографічної роботи, нових
підходів до інформаційно-бібліотечного супроводу
наукового забезпечення агропромислового вироб-
ництва, що знайшло своє відображення у більш, як
20 наукових публікаціях, серед яких 8 спеціальних
галузевих науково-бібліографічних видань.
Лілія Олександрівна здійснює значний обсяг науко-

во-організаційної роботи з реалізації державних і га-
лузевих програм та планів науково-дослідної роботи
в галузі бібліотекознавства, бібліографознавства й іс-
торії аграрної науки України.  За її безпосередньої
участі проводилася робота в межах наукових тем:
«Оптимізація формування, збереження та викорис-
тання бібліотечно-інформаційних  ресурсів  аграрної
науки»;  «Наукові  основи  моніторингу інформацій-

ного забезпечення аграрної науки України в умовах
реформування АПК»; «Наукові основи ефективного
функціонування єдиної системи інформаційно-бібліо-
графічного забезпечення науковців та фахівців аг-
ропромислового комплексу України»; «Розробити і
створити Національний електронний банк даних рід-
кісних друкованих видань і стародруків на основі
вивчення видового і кількісного складу книжкових
колекцій сільськогосподарських бібліотек України».
Л. О. Зінченко здійснює розробку науково-мето-

дичних і технологічних засад підготовки науково-
допоміжних бібліографічних покажчиків. Нею під-
готовлено і до сьогодні вийшло друком 5 науково-
допоміжних бібліографічних покажчиків «Україн-
ська сільськогосподарська книга з фондів ДНСГБ
УААН», які є  основою для створення національної
української сільськогосподарської бібліографії.
Лілія Олександрівна надає науково-методичну і

практичну допомогу сільськогосподарським бібліо-
текам України в організації роботи з книжковими
фондами бібліотек, а також їх збереження, підго-
товці науково-допоміжних бібліографічних видань. 
Вона бере активну участь у багатьох міжнарод-

них і всеукраїнських наукових та науково-практич-
них форумах: конференціях, семінарах, симпозіу-
мах, на яких гідно представляє наукові досягнення
з питань бібліотекознавства, української галузевої
бібліографії, історії аграрної науки.  Лілія Олексан-
дрівна є одним  з організаторів і лекторів на постій-
нодіючих курсах підвищення кваліфікації бібліо-
течних працівників сільськогосподарських бібліо-
тек України при ДНСГБ УААН. 
Як постійний член Вченої ради ДНСГБ УААН

пропонує важливі науково обґрунтовані рішення
щодо подальшого розвитку бібліотечного та інфор-
маційно-бібліографічного обслуговування праців-
ників агропромислового виробництва, а також з
дослідження  історії аграрної науки в Україні.
Плідну багаторічну науково-дослідну та науково-

виробничу діяльність Л. О. Зінченко в галузі біб-
ліотекознавства та бібліографії відзначено Подя-
кою (2004 р.) і Почесною грамотою Київського
міського голови (2005 р.), Почесними Грамотами
Української академії аграрних наук (2005 р.) та Ка-
бінету Міністрів України (2006 р.), трудовою від-
знакою «Знак пошани» Міністерства аграрної полі-
тики України (2006 р.).
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