ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
БАЗА ДАНИХ

«БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ»
(у складі електронного каталогу)
База даних (БД) „БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ” 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 01.04.2014 року
становить близько 2 700 записів. Протягом року БД включає більше 200
бібліографічних записів 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 автора (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
“Бібліотечно-бібліографічна
класифікація
(ББК)”
та
“Універсальна десяткова класифікація (УДК)”. Тематично БД охоплює
публікації, які належать до наступних розділів тематичних каталогів та
локальних баз даних електронного каталогу Наукової бібліотеки ЗНУ:
ББК-Теми: Ц69 Цивільна оборона
Ц69р Вивчення та викладання безпеки життєдіяльності
Ц69я2 Цивільна оборона. Довідкові видання
Ц69я73 Навчальні посібники з безпеки життєдіяльності
Ж Техніка.Технічні науки в цілому
Жн6 Техніка безпеки
Р Охорона здоров'я. Медичні науки
Р11 Охорона здоров`я
Р11(2) Валеологія
Р11р0 Вивчення та викладання валеології
Р11(4Укр) Охорона здоров`я в Україні
Р11(4Укр)я72 Охорона здоров'я в Україні. Навчальні посібники для СШ
Р11я73 Охорона здоров'я. Навчальні посібники для вузів
Р126.5 Захист населених місць від іонізуючого випромінювання
Р194.81 СНІД (ВІЛ)
Р36 Медична радіологія та рентгенологія
Р368 Враження іонізуючим випромінюванням
Рц4 Здоровоохоронні стандарти

Ч426.52 Методика викладання валеології у СШ
Ч426.52-21 Методика викладання валеології. Програми. Підручники для СШ
Ч426.53 Методика викладання безпеки життєдіяльності у СШ
Ч486.52 Методика викладання валеології у вузі
Ч486.53 Методика викладання безпеки життєдіяльності у вузі
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. Цивільна оборона
355.58 Заходи щодо захисту цивільного населення. Цивільна оборона
355.586 Заняття з населенням з цивільної оборони
623.6 Військово-інженерне обладнання та роботи по інженерному забезпеченню
623.458 Біологічна зброя. Отруйні речовини, бактерії тощо
623.458.2 Отруйні речовини. Отруєння води, провіанту тощо
623.459 Хімічна зброя. Бойові отруйні речовини: виявлення, захист, дегазація
623.459.6 Індивідуальні засоби захисту від отруйних речовин
623.459.7 Колективні засоби протихімічного захисту
623.459.8 Дегазація
Бази даних:
«Праці викладачів та співробітників ЗНУ»
Факультети: Всі
«Автореферати дисертацій»
05.26.00 - безпека життєдіяльності
05.26.01 - охорона праці
«Краєзнавство»
к51.1 Соціальна гігієна і організація охорони здоров’я в краї.
к51.101 Безпека життєдіяльності населення
Електронні ресурси:
Електронна бібліотека. Матеріали для навчального процесу
Електронні ресурси віддаленого доступу
Електронні ресурси, які використовуються у навчальному процесі
Тематичні добірки інтернет-ресурсів
Безпека життєдіяльності
«Книгозабезпеченність 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 Безпеки життєдіяльності, дає відомості про напрямки наукових
досліджень у цій галузі та Цивільній обороні взагалі.
БД дозволяє ефективно використовувати накопичений інформаційний
ресурс з метою підготовки та неперервної освіти фахівців, є інформаційною базою
для наукових досліджень у Запорізькому національному університеті.
Виробник – Наукова бібліотека Запорізького національного університету.
Програмне забезпечення - УФД/Бібліотека.

