ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
БАЗА ДАНИХ

«Олімпійський та професійний спорт» (спеціальність)
(у складі електронного каталогу)

База даних (БД) «Олімпійський та професійний спорт» (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 26 500 записів. Протягом року БД включає більше 2 000
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: Ч51 Фізична культура та спорт
Ч510.9 Спортивна медицина
Ч510.91 Лікарський контроль. Фізична реабілітація
Ч511 Теорія та методика фізичного виховання. Спортивне прогнозування
Ч511.147 Адаптивне фізичне виховання
Ч511.19 Методика проведення спортивних змагань
Ч511.5 Спортивне тренування
Ч511.58 Роль тренера
Ч511.9 Спортивні споруди. Обладнання. Інвентарь.
Ч513 Історія фізичної культури
Ч514 Організація фізичної культури
Ч514(0)9 Міжнародні спортивні змагання
Ч514(0)90 Олімпійські ігри
Ч514(0)91 Параолімпійські ігри
Ч514(4Укр) Організація фізичної культури в Україні
Ч515 Ігри
Ч515.55 Народні ігри
Ч515.6/7 Спортивні ігри

Ч515.78 Футбол
Ч516 Гімнастика
Ч516.9.23 Ритмічна гімнастика. Аеробіка
Ч517 Спорт
Ч517.27 Національні види спорту
Ч421.354 Середня школа. Фізичне виховання
Ч426.73 Методика викладання фізичної культури в середній школі
Ч486 Методика викладання окремих предметів у вищій школі
Ч481.35 Вища школа. Види виховання.
Р Охорона здоров'я. Медичні науки
Р120 Загальна гігієна
Р194.81 СНІД
Р359 Окремі системи лікування. Народна медицина
Ю943 Психологія спорту
Ю959.3 Соціально-психологічні проблеми спорту
УДК-Теми: 796 Спорт. Iгри. Фiзичнi вправи
796.071 Професійний спорт. Професійні спортсмени та кадри
796.032.2 Олімпійські ігри
577 Матеріальні основи життя. Бiохiмiя. Молекулярна бiологiя
611 Анатомiя. Анатомія людини та порiвняльна анатомiя
613.2:796-051 Харчування спортсменів
613.8 Здоров'я i гiгiєна нервової системи, здоров'я i етика
Бази даних: БД «Краєзнавство»
к75 Фізична культура і спорт Запорізького краю
БД «Праці викладачів та співробітників ЗНУ»
Факультет фізичного виховання та спорту
БД «Автореферати дисертацій»
24.00.01 - олімпійський і професійний спорт
24.00.02 - фізична культура, фізичне виховання різних груп населення
Електронні ресурси:
Електронна бібліотека. Матеріали для навчального процесу
БД «Книгозабезпеченність навчальних дисциплін»
Факультет: Фізичного виховання та спорту
Спеціальність: Олімпійський та професійний спорт
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 фізичної культури та спорту 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».

