ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
БАЗА ДАНИХ

«ЦИВІЛЬНА ОБОРОНА»
(у складі електронного каталогу)
База даних (БД) «ЦИВІЛЬНА ОБОРОНА» у складі електронного каталогу
існує з 01.01.2000 року і містить бібліографічну інформацію, яка є результатом
науково-аналітичної обробки усіх видів та типів видань на всіх носіях інформації,
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 понад 1 290 записів. Протягом року БД включає близько 150
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 і тип документа та іншими елементами бібліографічного
опису. Пошукові ознаки можна комбінувати і, таким чином, поглиблювати пошук.
Основою для тематичної організації інформації в БД є діючі в Україні
систематизатори “Універсальна десяткова класифікація” та “Бібліотечнобібліографічна класифікація”. Тематично БД охоплює публікації, які належать до
розділів класифікації та баз даних у складі електронного каталогу:
ББК-Теми: Ц69 Цивільна оборона
Ц69р Вивчення та викладання безпеки життєдіяльності
Ц69я2 Цивільна оборона. Довідкові видання
Ц69я73 Навчальні посібники з безпеки життєдіяльності
УДК-Теми: 34 Право. Юриспруденцiя
342 Державне право. Конституцiйне право. Адмiнiстративне право
342.7 Основні права. Права людини. Права та обов`язки громадян
342.742 Обов'язок захищати країну. Військова служба. Цивільна оборона
35 Державно-адмiнiстративне управлiння. Вiйськова справа
351 Напрями діяльності органів державного адміністративного управління
351.861(094.5) Закони з питань цивільної оборони
351.862 Заходи щодо підготовки та організації діяльності сил
цивільної оборони
351.862.2 Заходи щодо захисту населення на випадок війни, при загрозі
війни та в подібних ситуаціях
351.862.21 Активні захисні (оборонні) заходи. Забезпечення
функціонування аварійних служб
351.862.22 Пасивні захисні (оборонні) заходи. Децентралізація. Евакуація. Заходи
проти повітряних нападів. Захист пам'яток, культурних цінностей тощо
355/359, Ц, Вiйськовi науки. Збройнi сили

355.58 Заходи щодо захисту цивільного населення. Цивільна оборона. Місцева
протиповітряна оборона (ППО)
355.582 Служба спостереження, оповіщення та зв'язку
355.583 Служба оповіщення. Сигнал повітряної тривоги. Сирени
355.585 Заходи пасивної оборони. Маскування будівель
355.586 Заняття з населенням з цивільної оборони
355.587 Засоби захисту. Захисне обладнання та матеріали
355.588 Організація рятувальної служби. Заходи при ураженні, пораненні
623.458 Біологічна зброя. Отруйні речовини, бактерії тощо
623.458.2 Отруйні речовини, токсини (крім бойових газів) як зброя нападу.
Отруєння води, провіанту тощо
623.459 Хімічна зброя. Бойові отруйні речовини (отруйні гази): виявлення, захист,
дегазація
623.459.1 Методи застосування. Ефект
623.459.6 Індивідуальні засоби захисту від отруйних речовин
423.459.64 Захист органів дихання. Протигази. Распіратори
623.459.65 Захист тіла від отруйних газів. Захисні комбінезони. Захисний
одяг, наприклад, протигазові куртки, штани, головні убори
623.459.7 Колективні засоби протихімічного захисту
623.459.72 Газосховища
623.459.74 Захист обладнання, їжі та води від дії отруйних речовин.
623.459.76 Вихід із зараженої зони за допомогою настилу
623.459.8 Дегазація
623.459.82 Дегазація людей, особового складу. Дегазація тварин
623.459.84 Дегазація продовольства, обладнання
623.459.86 Дегазація землі, води, повітря
Бази даних: Краєзнавство
к68.42 Військова служба
к68.422 Цивільна оборона
к68.429 Військово-патріотична робота серед населення краю
к68.429.3 Організації ТСОУ(Товариство сприяння обороні України)
Наукові праці викладачів ЗНУ
Біологічний факультет
Електронні ресурси
Книгозабезпеченість навчальних дисциплін
Факультети: всі
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 цивільної оборони в Україні та зарубіжних країнах, дає відомості про
напрямки наукових досліджень у цій галузі.
БД дозволяє ефективно використовувати накопичений інформаційний ресурс
з метою підготовки та неперервної освіти фахівців та наукових досліджень у
Запорізькому національному університеті.
Виробник – Наукова бібліотека Запорізького національного університету.
Програмне забезпечення – «УФД/ Бібліотека».

