ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
БАЗА ДАНИХ

«Методика викладання соціальної педагогіки»
(у складі електронного каталогу)
База даних (БД) «Методика викладання соціальної педагогіки» 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 01.01.2011 року
становить близько 2 883 записів. Протягом року БД включає близько 240
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: Ч30 Педагогічні науки в цілому
Ч30б Педагогічні науки в цілому.Офіційні документи та матеріали
Ч30р Вивчення та викладання педагогіки
Ч30я73 Педагогічні науки в цілому. Навчальні посібники для вузів
Ч31 Загальна педагогіка
Ч31я73 Навчальні посібники із загальної педагогіки
Ч32 Спеціалізовані галузі педагогіки
Ч321 Соціальна педагогіка, етнопедагогіка, народна педагогіка
Ч42 Загальноосвітня школа. Шкільна педагогіка
Ч421.26 Організаційні форми навчання
Ч421.42.423 Соціальний педагог
Ч426.61 Методика викладання психології
Ч426.63 Методика викладання педагогічних дисціплін
Ч426.63-29 Активні форми викладання педагогічних дисциплін
Ч481 Педагогіка вищої школи
Ч481.26 Організаційні форми навчання

Ч481.26-29 Активні форми викладання
Ч481.266.36я73 Виробнича практика. Педагогічна практика. Навчальні
посібники для вузів
Ч486 Методика викладання учбових предметів у вищих навчальних закладах
Ч486.61 Методика викладання психології
Ч486.63 Методика викладання педагогіки
Ч489.518 Окремі галузі вищої педагогічної освіти. Професійна підготовка
соціального педагога та практичного психолога
Ю95 Соціальна психологія
Ю952я73 Особистість як соціально-психологічне явище. Диференційована
психологія. Навчальні посібники для вузів
Ю9р Вивчення та викладання психології
Ю9я73 Навчальні посібники по загальній психології
УДК-Теми: 364.442.2 Соціальна робота. Соціальні консультації
37.013 Загальна теорія виховання та освіти. Принципи педагогічної
діяльності. Практична педагогіка
37.013.42 Соціальна педагогіка
Бази даних:
«Праці викладачів та співробітників ЗНУ»
Факультет соціальної педагогіки і психології
«Автореферати дисертацій»
13.00.05 - соціальна педагогіка
«Краєзнавство. Запорізький край»
к74 Освіта в краї
«Ключові слова»
соціальна педагогіка
соціальний педагог
Електронні ресурси
Електронна бібліотека. Матеріали для навчального процесу
Факультет соціальної педагогіки та психології. Матеріали для навчального
процесу
«Книгозабезпеченність навчальних дисциплін»
Факультет: Соціальної педагогіки і психології
Спеціальність: Соціальна педагогіка
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 соціальної педагогіки 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».

