ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
БАЗА ДАНИХ

«Англійська мова та література» (спеціальність)
(у складі електронного каталогу)
База даних (БД) «Англійська мова та література» (спеціальність)
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 01.01.2013 року
становить близько 8 500 записів. Протягом року БД включає близько 900
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: Ш1 Мовознавство
Ш10 Загальне мовознавство
Ш103 Лексикологія
Ш11 Прикладне мовознавство
Ш12 Мови світу. Мовознавство окремих мов
Ш143 Германські мови
Ш143.21 Англійська мова
Ш143.21-2 Граматика англійської мови
Ш143.21-4 Англійська мова. Лексикографія. Словники
Ш143.21-7 Стилістичний переклад англійської мови
Ш5(4) Зарубіжна література. Європа
Ш5(4Вл) Англійська література
Ш6(4Вл) Художня література Великобританії
Ч426 Загальносовітня школа. Методика викладання навчальних дисциплін
Ч426.17Англ Методика викладання іноземних мов. Англійська мова
Ч426.21(4Вел) Методика викладання літератури Великої Британії
Ш143.21-9 Методика викладання англійської мови

Ш143.21-91 Методика викладання англійської мови в вищих навчальних
закладах
Ю935 Психічні процеси і стани
Ю935.132 Мова
УДК-Теми: 81 Лінгвістика. Мовознавство. Мови
81'1 Загальне мовознавство
81'33 Прикладна лінгвістика
81'36 Граматика
81'42 Лінгвістика тексту. Аналіз дискурсу
81:316.734 Мова як засіб міжкультурної комунікації
81:395 Мовленнєвий етикет
811 Мови
811.11 Германські мови
811.111 Англійська мова
811.111'271 Вживання англійської мови та культура мовлення
811.111'276.6:651 Ділова англ. мова
811.111'36 Граматика англ. мови
811.111'373 Лексикологія англ. мови
811.111'42 Лінгвістика англомовного тексту. Аналіз дискурсу
811.111:395 Мовленнєвий етикет
801.7 Допоміжні філологічні дисципліни
801.7:003 Семіотика як допоміжна філологічна дисципліна.
801.73 Герменевтика. Тлумачення та критика тексту, пояснення.
Бази даних:
«Праці викладачів та співробітників ЗНУ»
Факультет іноземної філології
“ Праці студентів ЗНУ”
Філологічні науки
Мовознавство
«Автореферати дисертацій»
10.02.04 - германські мови
Електронні ресурси:
Електронна бібліотека. Матеріали для навчального процесу
Книгозабезпеченість навчальних дисциплін
Факультет іноземної філології
Спеціальність: Англійська мова та література
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 вивчення іноземних мов в України 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».

