ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
БАЗА ДАНИХ
«ДИСЕРТАЦІЇ»
( у складі електронного каталогу)
База даних (БД) «Дисертації» у складі електронного каталогу існує з
01.01.2000 року і містить бібліографічну інформацію, яка є результатом науковоаналітичної обробки дисертацій, що надходять до Наукової бібліотеки ЗНУ. До
Наукової бібліотеки ЗНУ передається на збереження один примірник дисертації,
як до бібліотеки установи, де створено спеціалізовану вчену раду установи та
відбувся захист. (Запроваджено наказом ВАК України від 29 травня 2007 р.
№342). До Наукової бібліотеки ЗНУ також передається на збереження один
примірник дисертації, як дарунок викладача.
Джерела зберігаються у фонді Наукової бібліотеки ЗНУ.

5 Технічні науки
6 Сільськогосподарські науки
7 Історичні науки
8 Економічні науки
9 Філософські науки
10 Філологічні науки
11 Географічні науки
12 Юридичні науки
13 Педагогічні науки
14 Медичні науки
15 Фармацевтичні науки
16 Ветеринарні науки

Кількість бібліографічних описів, що містить БД на 01.01.2014 року
становить 548 записів. Протягом року в БД вводиться більше 150 бібліографічних
відомостей українською, російською та іноземними мовами. Інформація
поповнюється щоденно.

17 Мистецтвознавство

БД має зручний і простий інтерфейс користувача. Пошук у БД ведеться за
такими ознакам: назва, прізвище автора, ключові слова, взяті з назви видання,
рік видання, мова, вид документа, класифікаційний індекс, галузь науки, , за
якою присуджується науковий ступінь, шифр спеціальності та іншими
елементами бібліографічного опису. Пошукові ознаки можна комбінувати і,
таким чином, поглиблювати пошук.

20 Військові науки

Основою для тематичної організації інформації в БД є галузь науки, за
якою присуджується науковий ступінь, назва спеціальності та шифр
спеціальності, за якою проводиться захист дисертацій на здобуття наукових
ступенів кандидата та доктора наук. Основою для тематичної організації
інформації для загального електронного каталогу є діючі в Україні
систематизатори "Бібліотечно-бібліографічна класифікація (ББК)" та
"Універсальна десяткова класифікація (УДК)". Тематично БД охоплює видання,
які належать до наступних розділів локальної бази даних електронного каталогу
Наукової бібліотеки ЗНУ:
База даних: Дисертації
1 Фізико-математичні науки
2 Хімічні науки
3 Біологічні науки
4 Геологічні науки

18 Архітектура
19 Психологічні науки
21 Національна безпека
22 Соціологічні науки
23 Політичні науки
24 Фізичне виховання та спорт
25 Державне управління
26 Культурологія
27 Соціальні комунікації
Користувачу надаються широкі можливості для задоволення його
інформаційних потреб з тематики дисертаційних досліджень. Враховуючи те, що
дисертації є засобом наукової комунікації, БД дозволяє простежити розвиток
наукової діяльності у окремих галузях наук, дає відомості про напрямки
наукових досліджень в Україні.
БД дозволяє ефективно використовувати накопичений інформаційний
ресурс з метою підготовки фахівців і неперервної освіти та наукових досліджень у
Запорізькому національному університеті.
Виробник - Наукова бібліотека Запорізького національного університету.
Програмне забезпечення - «УФД/ Бібліотека».

