ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
БАЗА ДАНИХ
«НАУКА. НАУКОЗНАВСТВО»
(у складі електронного каталогу)
База даних (БД) «Наука. Наукознавство» (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, 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 01.11.2014 року
становить близько 9 550 записів. Протягом року БД включає більше 800
бібліографічних відомостей 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 авторів, ключові слова, взяті з назви публікації,
рік видання, мова, вид та 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: Ч21 Наука. Наукознавство
Ч21 Наука. Наукознавство
Ч210 Загальні проблеми науки
Ч213 Історія науки
Ч213(4Укр) Історія науки України
Ч214 Організація науки
Ч214(0) Міжнародне наукове співробітництво
Ч214(4Укр) Організація науки в Україні
Ч214(4Укр)27 Премії та нагороди. Почесні звання України
Ч214(4Укр)7 Академії наук України
Ч214.7 Мережа наукових закладів. Типи наукових закладів та організацій.
Ч214.73 Вищі учбові заклади як науково-дослідні
Ч214.75 Наукові товариства та об'єднання
Ч215 Науково-дослідна робота
Ч215.2 Організація роботи наукового працівника
Ч215.7 Методика написання наукових праць
Ч216 Вчені. Наукові працівники
Ч216(0) Вчені світу
Ч216(0)27 Премії та нагородження. Нобелівська премія
Ч216(4Укр) Вчені України
Ч216.2 Атестація наукових працівників

Ч216.2(4Укр) Атестація наукових працівників України
Ч216.24 Підготовка наукових працівників
Ч216.24.1 Аспірантура
Ч216.24.2 Докторантура
Ч216.24.3 Дисертації
Ч216.24.5 Вчені ступені та звання
Ч21б Законодавчі матеріали по розвитку науки
Ч21р Вивчення та викладання наукознавства
Ч21я2 Наука. Наукознавство. Довідкові видання
С55.562 Соціологія науки
У9(4Укр)497.002 Економіка науки України
Х9(4Укр)301.152 Управління в галузі науки та культури
Э212 Релігія та наука. Протилежність релігійного та наукового світогляду
Ю25 Філософія та методологія науки
Ю667.2 Наука та суспільство. Метасоціологія науки
Ю715.3 Мораль та наука
Ю945.3 Психологія наукової та науково-технічної діяльності
Ю959.5 Соціально-психологічні проблеми науки та мистецтва
УДК-Теми: 001 Наукознавство. Органiзацiя iнтелектуальної праці
378.12 Професорсько - викладацький склад та науковий персонал
378.147.89 Наукова робота
Бази даних:
«Ключові слова» наука, science, stiinta, Wissenschaft
«Краєзнавство» к72 Наукове життя краю
«Рідкісна книга» Наука. Наукознавство
«Праці викладачів та співробітників ЗНУ»
«Праці студентів ЗНУ»
«Автореферати дисертацій»
«Бібліографічні довідки» Наука. Наука у ВНЗ
«Електронні ресурси»
Електронна бібліотека
«Книгозабезпеченність навчальних дисциплін» Основи наукових
досліджень
Електронні ресурси віддаленого доступу. На допомогу науковцю
Електронні ресурси локального доступу. На допомогу аспіранту
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 науки в Україні 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 науковців та організації
наукових досліджень у Запорізькому національному університеті.
Виробник – Наукова бібліотека Запорізького національного університету.
Програмне забезпечення – «УФД/ Бібліотека».

