ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
БАЗА ДАНИХ

«ВІЛ-СНІД»
(у складі електронного каталогу)
База даних (БД) „ВІЛ - СНІД" у складі електронного каталогу існує з
01.01.2000 року і містить бібліографічну інформацію, яка є результатом науковоаналітичної 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 01.01.2014 року
становить близько 2 230 записів. Протягом року БД включає майже
бібліографічних 135 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:
УДК-Теми:
57 Біологічні науки в цілому
578 Вірусологія
579 Мікробіологія
61 Медичні науки
613.7 Здоров'я і гігієна дозвілля, відпочинку та сну
613.83 Наркотики
613.88 Сексуальна гігієна. Сексуальна освіта. Статеве життя
613.881 Статеві надмірності. Розпуста, розбещенність, випадкові статеві
стосунки 613.885 Статева двоїстість (амбівалентність).
Інтерсексуальність.
Гомосексуальність 616.97Венеричні
захворювання. Венерологія
ББК-Теми:
Е Біологічні науки Р Охорона
здоров'я. Медичні науки Р1(4Укр)
Медичні науки в Україні Р11
Охорона здоров'я

Р11(2) Валеологія
РИрО Вивчення та викладання валеології
Р11(4Укр) Охорона здоров'я в Україні
Р11(4Укр)л9я2 Охорона здоров'я в України Інші заклади та організації.
Словники
Р11(4Укр)я72 Охорона здоров'я в України Навчальні посібники для СШ
Р194.81 СНІД
4426 Методика викладання навчальних дисциплін
4426.52 Методика викладання валеології
4426.52-29 Активні форми викладання валеології
Х308.1 Кримінальне право, особлива частина
Х308.1.6 Злочини проти життя, здоров'я, тілесної гідності особи
Х9(4Укр) Держава та право України
Х9(4Укр)308.1.6 Злочини проти життя, здоров'я, тілесної гідності
особи
Бази даних:
«Праиі викладачів та співробітників ЗНУ»
Факультет: Біологічний
«Автореферати дисертацій» 14
Медичні науки
14.01.13 - інфекційні хвороби
«Краєзнавство»
к51.1 Соціальна гігієна і організація охорони здоров 'я в краї
к51.121.014.4 Центр профілактики СНІДу к55.14 Інфекційні хвороби
К55.141 СНІД к51.9 Захворювання інфекційними та паразитарними
/інвазійними/
хворобами в краї
к51.93 Проблеми боротьби зі СНІДом
«Ключові слова» СНІД, ВІЛ, СПИД
«Електронні ресурси»
«Книгозабезпеченність навчальних дисциплін»
Дисципліна: Основи валеології
Безпека життєдіяльності
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 запобігання ВІЛ-СНІДу, дає відомості про
напрямки наукових досліджень у цій галузі.
БД дозволяє ефективно використовувати накопичений інформаційний
ресурс з метою підготовки та неперервної освіти фахівців, є інформаційною базою
для наукових досліджень у Запорізькому національному університеті.
Виробник - Наукова бібліотека Запорізького національного університету.
Програмне забезпечення - УФД/Бібліотека.

