ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
БАЗА ДАНИХ
МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН У ВНЗ :
«БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ»
«ОХОРОНА ПРАЦІ»
«ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ»
(у складі електронного каталогу)
База даних (БД) МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН У
ВНЗ: «БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ», «ОХОРОНА ПРАЦІ», «ЦИВІЛЬНИЙ
ЗАХИСТ» 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 3 400 записів. Протягом року в БД вводиться
більше 237
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: Е Біологічні науки
Е70 Біологія людини
Е70.80 Екологія людини
Е080 Екологічна освіта
Е080(4Укр) Екологічна освіта України. Екологічне виховання в Україні
Е081 Загальна екологія
Ер Вивчення та викладання біології
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
Р12 Гігієна
Р120 Загальна гігієна
Р124 Гігієна праці
Р126 Радіаційна гігієна
Р126.5 Захист населених місць від іонізуючого випромінювання
Рц4 Здоровоохоронні стандарти
У24 Економіка праці
У242 Організація праці. Нормування праці
У247 Охорона праці
У24р Вивчення та викладання охорони праці
У24я73 Економіка праці. Навчальні посібники для вузів
Ц69 Цивільна оборона
Ц69(4Укр) Цивільна оборона в Україні
Ц69р Вивчення та викладання безпеки життєдіяльності
Ц69я2 Цивільна оборона. Довідкові видання
Ц69я73 Навчальні посібники з безпеки життєдіяльності
Ч426 Методика викладання навчальних дисциплін у СШ
Ч486 Методика викладання окремих учбових предметів у ВНЗ
Ч426.45-21 Методика викладання біології. Програми. Підручники
Ч426.48-21 Методика викладання анатомії, фізіології та гігієни людини. Програми.
Підручники
Ч426.50 Методика викладання екології
Ч426.50-21 Методика викладання екології. Програми. Підручники
Ч426.50-22 Процес навчання. Дидактичні принципи навчання
Ч426.50-25 Методи навчання
Ч426.52 Методика викладання валеології у СШ
Ч426.52-21 Методика викладання валеології. Програми. Підручники для СШ
Ч426.52-22 Процес навчання. Дидактичні принципи
Ч426.52-29 Активні форми викладання валеології
Ч426.53 Методика викладання безпеки життєдіяльності у СШ
Ч426.53-21 Методика викладання безпеки життєдіяльності.Програми
Ч426.53-29 Активні форми викладання безпеки життєдіяльності
Ч426.74 Методика викладання допризивної підготовки у СШ
Ч486.45 Методика викладання біології у вузі
Ч486.45-29 Активні форми викладання біології
Ч486.48 Методика викладання анатомії, фізіології та гігієни людини у вузі
Ч486.50 Методика викладання екології
Ч486.52 Методика викладання валеології у вузі
Ч486.53 Методика викладання безпеки життєдіяльності у вузі

УДК-Теми: 331.4 Умови праці. Дизайн робочого місця. Безпека праці виробництва.
Гігієна праці. Нещасні випадки на виробництві
331.4(094) Правові джерела з охорони праці
331.4.08 Працівники служб безпеки праці
331.41 Вимоги до умов праці
331.424 Місця загального користування та засоби гігієни

614.882 Машини першої допомоги. Мобільна аварійна служба
614.883 Транспортування травмованих. Невідкладна допомога
614.885 Добровільна допомога. Червоний Хрест
614.888 Обладнання для аварійних служб

Бази даних:

355.58 Заходи щодо захисту цивільного населення. Цивільна оборона
355.586 Заняття з населенням з цивільної оборони

«Праці викладачів та співробітників ЗНУ»
Факультети: Всі

504.06 Захист навколишнього середовища. Управління якістю навколишнього
середовища
504.055:614.876 Вплив іонізуючого випромінювання ( радіоактивності )

«Автореферати дисертацій»
13.00.04 - теорія і методика професійної освіти
13.00.09 - теорія навчання

504.75.05 Шкідливий вплив навколишнього середовища на здоров'я людини,
спричинений її діяльністю
504.75.05:504.3.054 Вплив на людину забрудненого повітря
504.75.05:64 Вплив навколишнього побутового середовища
61 Медичнi науки
612 Фiзiологiя. Фiзiологiя людини та порiвняльна фiзiологiя
612:502 Екологічна фізіологія людини
613.6 Професiйнi хвороби i гiгiєна
613.6.01 Інформація, пропаганда та застереження щодо факторів, які
негативно впливають на здоров'я
613.6.02 Фактори ризику та причини професійних захворювань
613.6.027 Фактори ризику та причини захворювань на виробництві
613.6.06 Результати, наслідки професійних захворювань і недуг
614.7 Гігієна повітря, води, грунту. Забруднення та контроль за ними
614.8.026 Нещасні випадки у повсякденному житті та вдома
614.8.026.1 Ризик
614.8.026.2 Причини
614.8.027 Нещасні випадки на роботі. Професійні нещасні випадки
614.8.084 Запобігання нещасному випадку, захист та безпека
614.8.086 Захист тіла або частин тіла від специфічних впливів
614.8.086.5 Проти випромінювання
614.8.086.52 Проти випромінювання видимої та невидимої
частоти
614.8.086.53 Проти видимого випромінювання, спалаху
614.8.086.54 Проти невидимого випромінювання
614.87 Нещасні випадки від впливу навколишнього середовища. Особистий
захист і безпека
614.88 Медицина катастроф. Перша допомога. Нещасний випадок і служба
швидкої допомоги

«Краєзнавство»
к51.1 Соціальна гігієна і організація охорони здоров’я в краї
к51.101 Безпека життєдіяльності населення
к65.6-64 Праця
к65.6-648 Охорона праці.
к65.6-648.3 Запорізький обласний центр охорони праці
к68.42 Військова служба.
к68.422 Цивільна оборона
Каталоги тем: ББК, УДК
«Електронні ресурси»
«Електронна бібліотека»
«Ключові слова»
«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 діяльності в галузі методики викладання наступних навчальних
дисциплін у вищих навчальних закладах України та зарубіжних країн: «Безпека
життєдіяльності», «Охорона праці» та «Цивільний захист»; дає відомості про
напрямки наукових досліджень у цих галузях.
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».

