ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
БАЗА ДАНИХ
«ПРАЦІ СТУДЕНТІВ ЗНУ»
(у складі електронного каталогу)
База даних (БД) «Праці студентів ЗНУ» існує з 01.01.2000 року і
містить бібліографічну інформацію, яка є результатом науково-аналітичної
обробки усіх видів та типів видань, що надходять до Наукової бібліотеки ЗНУ, а
також понад 500 найменувань періодичних видань щорічної передплати. Джерела
зберігаються у фонді Наукової бібліотеки ЗНУ.
Кількість бібліографічних описів, що містить БД на 01.01.2014 року
становить близько 4 927 записів. Протягом року в БД вводиться більше 900
бібліографічних відомостей українською, російською та іноземними мовами.
Інформація поповнюється щоденно.
За необхідністю бібліографічні описи статей анотуються.
БД має зручний і простий інтерфейс користувача. Пошук у БД ведеться за
такими ознакам: назва, прізвище авторів, ключові слова, взяті з назви публікації,
рік видання, мова, вид та тип документа, факультет та іншими елементами
бібліографічного опису. Пошукові ознаки можна комбінувати і, таким чином,
поглиблювати пошук.
Основою для тематичної організації інформації в БД є назви факультетів
Запорізького національного університету, а для загального електронного
каталогу - діючі в Україні систематизатори "Бібліотечно-бібліографічна
класифікація (ББК)" та "Універсальна десяткова класифікація (УДК)".
Тематично БД охоплює публікації, які належать до наступних розділів локальної
бази даних електронного каталогу Наукової бібліотеки ЗНУ:
База даних: Праці студентів ЗНУ

Біологічний факультет
Факультет журналістики
Факультет фізичного виховання
Факультет іноземної філології
Англійська мова
Німецька мова
Французька мова
Іспанська мова
Факультет математичний
Факультет менеджменту
Факультет соціальної педагогіки та психології
Факультет соціології та управління
Фізичний факультет
Філологічний факультет
Юридичний факультет
Бази даних:
«Краєзнавство»
K74.580.11 Запорізький національний університет

«Автореферати дисертацій»
«Книгозабезпеченність навчальних дисциплін»

Наукові вісники ЗНУ
Наукові конференції ЗНУ
Конференції 1990 -1995 років
Конференції 1996 - 2000 років
Конференції 2001 - 2005 років
Конференції 2006 –2007 років
Конференції 2008 –2009 років
Конференції 2010-2011 років
Конференції 2012 року
Конференції 2013 року

Електронні ресурси
Електронна бібліотека. Матеріали для навчального процесу
Факультет
Спеціальність
Користувачу надаються широкі можливості для задоволення його
інформаційних потреб з названої тематики. Враховуючи те, що публікації є
засобом наукової комунікації, БД дозволяє простежити розвиток теорії,
практики та організації викладацької діяльності професорсько-викладацького
складу 3НУ та наукової діяльності студентів ЗНУ, дає відомості про напрямки
наукових досліджень у ЗНУ.
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».

