ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
БАЗА ДАНИХ

«ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ»
(дисципліна)
(у складі електронного каталогу)
База даних (БД) «ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ» (дисципліна) 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 понад
7 900 записів. Протягом року БД включає близько 420
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 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 “Універсальна десяткова класифікація” та “Бібліотечнобібліографічна класифікація”. Тематично БД охоплює публікації, які належать до
розділів класифікації та баз даних у складі електронного каталогу:
ББК-Теми: Ж Техніка.Технічні науки в цілому
Ж Техніка.Технічні науки в цілому
Жн6 Техніка безпеки
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
Рц4 Здоровоохоронні стандарти
С55.44 Соціологія праці,професії та заняття
С55.44я73 Соціологія праці,професії та заняття. Навчальні посібники для
вузів
У24 Економіка праці
У242 Організація праці. Нормування праці
У247 Охорона праці
У24р Вивчення та викладання охорони праці
У24я73 Економіка праці. Навчальні посібники для вузів

У27 Страхування. Соціальне страхування. Соціальне забезпечення
У27я73 Страхування. Соціальне страхування. Соціальне забезпечення. Соціальна
допомога. Навчальні посібники для вузів
Х Держава і право. Юридичні науки
Х011.02 Держава та особа
Х300.32 Основні права і свободи громадян
Х300.328 Права громадян в умовах надзвичайного стану
Х301.154 Управління в галузі охорони здоров'я
Х304.212.1 Державне страхування
Х305 Трудове право і право соціального забезпечення
Х305.1-32 Трудове законодавство
Х305.100 Правове регулювання соціального партнерства
Х305.115 Правове регулювання охорони праці
Х305.115.1 Організація охорони праці на підприємстві, в організації
Х305.116 Правове регулювання дисципліни праці і відповідальність за
трудовим правом
Х305.116.1 Методи забезпечення дисципліни праці
Х9(4Укр)305.115 Правове регулювання охорони праці
Х9(4Укр)305.115.1 Організація охорони праці на підприємстві, в організації
Х9(4Укр)305.115.5 Нагляд за дотриманням трудового законодавства
Х9(4Укр)305.116 Правове регулювання дисципліни праці
Хя2 Довідкові видання з питань права
Х76 Адвокатура. Юридична клініка
Х761 Юридична служба на підприємстві
Ц69р Вивчення та викладання безпеки життєдіяльності
Ц69я73 Навчальні посібники з безпеки життєдіяльності
Ч426.52 Методика викладання валеології у СШ
Ч426.52-21 Методика викладання валеології. Програми. Підручники для СШ
Ч426.53 Методика викладання безпеки життєдіяльності у СШ
Ч486.52 Методика викладання валеології у вузі
Ч486.53 Методика викладання безпеки життєдіяльності у вузі
Ю663 Філософське обгрунтування соціальної екології. Суспільство і природа.
Глобалістика
Ю663.2 Філософія безпеки життєдіяльності
Ю665 Охорона здоров'я. Здоров'я суспільства
УДК-Теми: 33 Економiка. Економiчна наука
331 Праця. Працевлаштування. Робота. Економiка працi. Органiзацiя працi
331.1 Теорія організації роботи. Стосунки між адміністрацією та
працівниками
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

331.42 Робочі приміщення. Робочі території. Робочі місця. Кімнати для
персоналу. Кімнати для відпочинку
331.424 Місця загального користування та засоби гігієни
331.43 Перебування працівників в умовах негативного впливу механічних та
хімічних чинників. Робота в особливих умовах
331.435 Перебування в умовах радіації
331.436 Робота з шкідливими та небезпечними матеріалами
331.438 Робота в інших важких умовах
331.45 Засоби захисту на виробництві. Промислова безпека (Охорона праці)
331.451 Гігієна та медичне обслуговування на виробництві
331.452 Попередження нещасних випадків
331.453 Заходи щодо безпеки праці для різних типів робіт
331.454 Заходи щодо безпеки праці для запобігання різним нещасним
випадкам
331.456 Правила безпеки праці за межами робочого місця
331.458 Правила безпеки праці на робочому місці
331.46 Нещасні випадки на виробництві
331.464.2 Нещасні випадки внаслідок технічної несправності
331.464.3 Людська помилка як причина нещасних випадків
331.464.36 Нещасні випадки внаслідок нехтування правилами
безпеки праці
331.465 Нещасні випадки у зв'язку з типом роботи
331.466 Нещасні випадки відповідно до місця
331.467 Вивчення та визначення причини нещасного випадку
331.468 Відповідальність за нещасні випадки
331.47 Охорона здоров'я в промисловості. Охорона здоров'я за професійною
ознакою
331.471 Стан та умови гігієни на виробництві
331.472 Професійні захворювання. Захворювання працюючих у
промисловості
331.48 Заходи на виробництві, спрямовані на покращення умов праці
робітників
331.482 Техніка безпеки в промисловості та контроль за станом
здоров'я
331.483 Охорона здоров'я в промисловості, за професійною ознакою
331.483.8 Розподілення завдань системи охорони здоров'я в
промисловості
УДК-Теми: 34 Право. Юриспруденцiя
342 Державне право. Конституцiйне право. Адмiнiстративне право
349.2 Трудове право
349.23 Умови праці, умови трудової угоди
349.24 Умови праці
349.243 Санітарно-гігієнічні умови
369 Соціальне страхування
369.062 Непрацездатність внаслідок хвороби або нещасного випадку
369.2 Страхування на випадок непрацездатності

369.21 Причини непрацездатності
369.22 Страхування здоров'я
369.221 Предмет, зміст страхування здоров'я
369.221.2 Непрофесійне захворювання
369.221.3 Професійне захворювання
369.221.4 Профілактичні огляди
369.26 Страхування на випадок непрацездатності з інших причин
613 Гiгiєна в цiлому. Особисте здоров'я та гiгiєна
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
613.62 Професійні захворювання в цілому
66 Хімічна технологія. Хімічна промисловість й споріднені галузі
66.013.8 Охорона праці. Санітарний контроль. Інші допоміжні служби
Бази даних:
«Праці викладачів та співробітників ЗНУ»
Факультети: Всі
«Автореферати дисертацій»
05.26.00 - безпека життєдіяльності
05.26.01 - охорона праці
«Краєзнавство»
к51.1 Соціальна гігієна і організація охорони здоров’я в краї.
к51.101 Безпека життєдіяльності населення
Електронні ресурси:
Електронна бібліотека. Матеріали для навчального процесу
Електронні ресурси віддаленого доступу
Електронні ресурси, які використовуються у навчальному процесі
Тематичні добірки інтернет-ресурсів
Охорона праці, Безпека життєдіяльності
«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 Охорони праці 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 фахівців та наукових досліджень у
Запорізькому національному університеті.
Виробник – Наукова бібліотека Запорізького національного університету.
Програмне забезпечення – «УФД/ Бібліотека».

