Приклади оформлення бібліографічного опису у списку:
Книги одного автора
Терський C. В. Княже місто Володимир / С. В. Терський ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів :
Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2010. – 320 с. : іл. – Бібліогр.: с. 275–298.
Tymkiv Ya. Ukraina wobec problemów i instytucjonalizacji bezpieczeństwa europejskiego /
Ya. Tymkiv. – Toruń : Wyd-wo Adam Marszałek, 2009. – 346 s. – Bibliogr.: s. 284–346.
Книги двох і трьох авторів
Бородіна А. І. Бібліографічний словник діячів у галузі математики / Бородіна А. І., Бугай А. С. ; за
ред. І. І. Гіхман. – Київ : Рад. шк., 1979. – 606 с. відомості про авторів за косою записують у тій
формі і в тій послідовності, у якій вони вказані у джерелі інформації.
Рильніков Б. С. Кафедра інженерного матеріалознавства та прикладної фізики : до 135-річчя
заснування / Б. С. Рильніков, С. Г. Швачко ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Вид-во Нац. ун-ту
"Львів. політехніка", 2007. – 108 с.
Костюк П. Г. Іони кальцію у функції мозку – від фізіології до патології / Костюк П. Г., Костюк О. П.,
Лук'янець О. О. ; НАН України, Ін-т фізіології ім. О. О. Богомольця. – Київ : Наук. думка, 2005. – 197 с. –
Бібліогр.: с. 195 (22 назви).
Книги чoтирьох і більше авторів
Архітектура Львова. Час і стилі XIII–XXI ст. / М. Бевз [та ін.] ; Ін-т архіт. Нац. ун-ту "Львів.
політехніка", Громад. орг. "Ін-ти Львова". – Львів : Центр Європи, 2008. – 720 с. – Бібліогр.: с. 698–714.
у бібліографічному описі можуть бути наведені відомості про всіх авторів, але при необхідності їх
кількість можна обмежити до вказівки першого і додати у квадратних дужках [та ін.]
Спілкуємося англійською мовою (середній рівень) = Getting on in English (intermediate) : підруч.
для студ. вищ. навч. закл. / [І. М. Байбакова та ін.]. – Вид. 3-тє (відредаг. і доповн.). – Львів : Бескид
Біт, 2008. – 252 с. усі відомості, які не відображені на титульній сторінці документа, або відомості
про документ від автора бібліографічного опису потрібно брати у квадратні дужки
Збірники праць та періодичні видання, серійні видання
Геодезія, картографія і аерофотознімання : укр. міжвід. наук.-техн. зб. / Нац. ун-т "Львів.
політехніка" ; [відп. ред. К. Р. Третяк]. – Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2008. – Вип. 70. –
88 с.: іл.
Населення України, 1998 рік : демогр. щорічник / Держ. ком. статистики України, Упр. статистики
населення ; [Л. М. Стельмах (відп. за вип.)]. – Київ : [б. в.], 1999. – 466 с.
Технічні вісті = Technical news : наук.-соц. часопис / Укр. інж. т-во у Львові. – Львів, 2009. – № 1/2.
– 160 с.
Бобало Юрій Ярославович : біобібліогр. покажч. : до 70-річчя від дня народж. / Нац. ун-т "Львів.
політехніка", Наук.-техн. б-ка ; [уклад. О. Б. Ніколюк ; бібліогр. редагування І. О. Бєлоус]. – Львів : Видво Львів. політехніки, 2015. – 80 с. : іл., портр. – (Біобібліографія вчених Львівської політехніки ; вип.
56). назву серії вказують в кінці бібліографічного опису
Не серія, а частина назви :
Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Теорія і практика будівництва
: зб. наук. пр. – 2015. – № 823. – 359 с. : іл.
Матеріали конференцій
Комп'ютерні науки та інформаційні технології : матеріали 4-ої Міжнар. наук.-техн. конф.
СSIT' 2009, 15–17 жовт. 2009, Львів, Україна / Нац. ун-т "Львів. політехніка", Ін-т комп'ют. наук та
інформ. технологій – Львів, 2009. – 510 с. – Парал. тит. арк. англ.

Дванадцята відкрита науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу Інституту
телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки з проблем електроніки : тези доп., 7–9 квіт.
2009 р., Львів / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2009. –
72 с.
Фізика і технологія тонких плівок та наносистем : матеріали XV Міжнар. конф., 11–16 трав. 2015
р., Івано-Франківськ, Україна / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2015.
– 108 с. – Парал. тит. арк. англ.
Багатотомні видання
Франко І. Я. Твори : в 2 т. / Іван Якович Франко. – Київ : Дніпро, 1981. – Т. 2 : Оповідання. – 259 с.
Брик М. Т. Енциклопедія мембран = Encyclopedia of Membranes : у 2 т. / М. Т. Брик. – Київ :
Видавн. дім "Києво-Могил. акад.", 2005. – Т. 1. – 700 с.
Історія Львова : у 3 т. / НАН України, Ін-т українознав. ; ред.: О. Шишка, Ю. Бірюльов. – Львів :
Центр Європи, 2007. – Т. 3 : Листопад 1918 – поч. XXI ст. – 575 с.
Большой англо-русский словарь = New English-Russian dictionary : в 2-х т. : ок. 150000 слов / [сост.:
Н. Н. Амосова и др.] ; под общ. рук. И. Р. Гальперина. – 3-е изд., стер. – М. : Рус. яз., 1979. – Т. 1 : A–L.
– 822 с. – Библиогр.: с. 32–33. – Парал. тит. л. англ.
Дисертації
Баштанник В. В. Державне управління в системі владно-партійної взаємодії : дис. … канд. наук з
держ. упр. : 07.00.02 : захищена 28.01.02 : затв. 15.07.02 / Баштанник Володимир Васильович ; Укр.
акад. держ. упр. при президентові України. – Київ, 2002. – 220 с. – 04200201565.
Верес З. Є. Методи та засоби масштабування рухомих та нерухомих зображень : дис. ... канд.
техн. наук : 05.13.23 / Верес Зеновій Євгенович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів.
політехніка". – Львів, 2015. – 236 с. : іл. – Бібліогр.: с. 130–140 (103 назви).
Автореферати дисертацій
Кірсенко М. В. Чеські землі в міжнародних відносинах Центральної Європи 1918–1920 років
(політико-дипломатична історія з доби становлення Чехословацької республіки) : автореф. дис. … дра іст. наук : 07.00.02 / Кірсенко М. В. ; НАН України. – Київ, 1998. – 36 с.
Башта Б. Б.Хімічна модифікація карбоксилвмісних олігоестерів епоксидними сполуками :
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : 02.00.06 / Богдана Богданівна Башта ; М-во
освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – 21 с. : іл., табл., граф., формули,
схеми. – Бібліогр.: с. 17–19 (21 назва).
Законодавчі та нормативні документи, стандарти
Конституція України. Закон України "Про внесення змін до Конституції України" № 2222-IV від
8.12.2004 р. : прийнята на п'ятій сесії Верхов. Ради України 28 черв. 1996 р. – Київ : Велес, 2005. –
48 с. – (Серія видань "Офіційний документ").
Збірник нормативних документів Національного університету "Львівська політехніка" / Нац. ун-т
"Львів. політехніка" ; [редкол.: А. Г. Загородній та ін. ; відп. ред. Ю. Я. Бобало]. – Львів : Вид-во Нац.
ун-ту "Львів. політехніка", 2009. – 468 с.
ГСВО МОНУ. Галузевий стандарт вищої освіти України. Засоби діагностики якості вищої освіти
рівня спеціаліст напряму підготовки 0502 «Менеджмент» за спеціальністю 7.050201 «Менеджмент
організацій» кваліфікації «Спеціаліст з менеджменту у галузі діяльності, менеджер-економіст». – Вид.
офіц. – Київ, 2003. – 35 с.
ГСВО МОНУ. Галузевий стандарт вищої освіти України. Освітньо-кваліфікаційна характеристика
магістра спеціальності 8.000014 «Управління інноваційною діяльністю» напряму підготовки
«Специфічні категорії». – Вид. офіц. тимчас. – Київ, 2007. – 37 с.
ГОСТ Р 517721–2001. Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Входные и выходные параметры
и типы соединений. Технические. требования. – Введ. 2002–01–01. – М. : Изд.-во стандартов, 2001. –
IV, 27 с. : ил.

або : Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Входные и выходные параметры и типы
соединений. Технические. требования : ГОСТ Р 517721–2001. – Введ. 2002–01–01. – М. : Изд.-во
стандартов, 2001. – IV, 27 с. : ил.
Авторські свідоцтва та патенти
6

Пат. 43976 Україна, МПК G01L 7/02. Оптоелектронний пристрій для вимірювання тиску /
П. Г. Столярчук, Р. І. Байцар, В. С. Рак, М. П. Гінгін ; власник Нац. ун-т «Львів. політехніка». –
№ 2000105737 ; заявл. 10.10.2000 ; опублік. 15.01.2002, Бюл. № 1. – 2 с.
6

або : Оптоелектронний пристрій для вимірювання тиску : пат. 43976 Україна : МПК G01L 7/02 /
П. Г. Столярчук, Р. І. Байцар, В. С. Рак, М. П. Гінгін. – № 2000105737 ; заявл. 10.10.2000 ; опублік.
15.01.2002, Бюл. № 1. – 2 с.
4

А. с. 1747944 СССР, МКИ G01К 5/56, 7/32. Устройство для измерения температуры /
В. А. Воронин, Е. П. Красноженов, Р. И. Байцар, А. В. Родионов, А. Н. Жирков, Н. Л. Маковский. –
№ 478566/10 ; заявл. 23.01.90 ; опублик. 15.07.92, Бюл. № 26.
4

або : Устройство для измерения температуры : а. с. 1747944 СССР, МКИ G01К 5/56, 7/32 /
В. А. Воронин, Е. П. Красноженов, Р. И. Байцар, А. В. Родионов, А. Н. Жирков, Н. Л. Маковский. –
№ 478566/10 ; заявл. 23.01.90 ; опублик. 15.07.92, Бюл. № 26.
7

Заявка 1095735 Российская Федерация, МКП В 64 G 1/00. Одноразовая ракета-носитель /
Тэрнэр Э. В. (США) ; заявитель Спейс Системз/Лорал, инк. ; пат. поверенный Егорова Г. Б. –
№ 2000108705/28 ; заявл. 07.04.00 ; опублик. 10.03.01, Бюл. № 7 (I ч) ; приоритет 09.04.99, № 09/289,
037 (США).
7

або : Одноразоавя ракета-носитель : заявка 1095735 Рос. Федерация : МКП В 64 G 1/00 /
Тэрнэр Э. В. (США) ; заявитель Спейс Системз/Лорал, инк. ; пат. поверенный Егорова Г. Б. –
№ 2000108705/28 ; заявл. 07.04.00 ; опублик. 10.03.01, Бюл. № 7 (I ч) ; приоритет 09.04.99, № 09/289,
037 (США).
Препринти
Панасюк М. І. Про точність визначення активності твердих радіоактивних відходів гаммаметодами / Панасюк М. І., Скорбун А. Д., Сплошной Б. М. – Чорнобиль, 2006. – 7, [1] с. – (Препринт /
НАН України, Ін-т пробл. безпеки АЕС ; 06-1).
Шиляев Б. А. Расчеты параметров радиационного повреждения материалов нейтронами
источника ННЦ ХФТИ/ANL USA с подкритической сборкой, управляемой ускорителем електронов /
Шиляев Б. А., Воєводин В. Н. – Xарьков, 2006. – 19 с. – (Препринт / НАН Украины, Нац. науч. центр
«Харьк. физ.-техн. ин-т» ; 2006-4).
Депоновані наукові праці
Разумовский В. А. Управление маркетинговыми исследованиями в регионе / В. А. Разумовский,
Д. А. Андреев ; Ин-т экономики города. – М., 2002. – 210 с. : схемы. – Библиогр.: с. 208–209. – Деп. в
ИНИОН Рос. акад. наук 15.02.02, № 139876.
Социологические исследования малых групп населения / В. И. Иванов и [др.] ; М-во образования
Рос. Федерации, Финансовая академия. – М., 2002. – 110 с. – Библиогр.: с. 108–109. – Деп. в ВИНИТИ
13.06.02, № 145432.
Методичні матеріали
Методичні вказівки до виконання магістерської кваліфікаційної роботи для студентів спеціальності
8.05130111 “Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів” / М-во освіти і науки України,
Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2015. – 2015.
Планування малого міста : метод. рек. до викон. курс. роботи для студентів спец. "Міськ. госп-во" /
Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; уклад.: Є. І. Король, А. В. Гоблик. – Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львів.
політехніка", 2009. – 48 с. : іл. – Бібліогр.: с. 34 (7 назв).
Методика реставраційного процесу : метод. вказівки до лекц. курсу для студентів баз. напряму
7.12001 "Архітектура", спец. 7.120101 "Архітектура будівель і споруд", спеціалізації 7.120101.01
"Реконструкція та реставрація архітектур. об'єктів" / Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; [уклад.:

Р. Б. Гнідець, В. М. Петрик, Л. Я. Чень]. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2014. – 28 с. : іл. – Бібліогр.:
с. 26–27 (18 назв).
або : Методика реставраційного процесу : метод. вказівки до лекц. курсу для студентів баз. напряму
7.12001 "Архітектура", спец. 7.120101 "Архітектура будівель і споруд", спеціалізації 7.120101.01
"Реконструкція та реставрація архітектур. об'єктів" / Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; [уклад.:
Р. Б. Гнідець та ін.]. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2014. – 28 с. : іл. – Бібліогр.: с. 26–27 (18
назв). за косою можна вказувати всіх укладачів, а можна лише пршого [та ін.]
Архівні матеріали (позатекстові посилання)
Скорочення, прийняті в архівних документах : фонд – ф., опис – оп., справа – спр., аркуш – арк.
Протоколи засідання комісій по утворенню Української національної бібліотеки. Чернетки, 1918 р. //
Центральний державний історичний архів України. Ф. 1235. Оп. 1. Спр. 1055. 4 арк.
або, скорочена форма :
Протоколи засідання комісій по утворенню Української національної бібліотеки. Чернетки, 1918 р. //
ЦДІАК України. Ф. 1235. Оп. 1. Спр. 1055. 4 арк.
Діяльність історичної секції при ВУАН та зв’язаних з нею історичних установ академії в 1929–1930 рр.
// Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. Ф. 10. Оп. 9. Спр. 1686.
Арк. 30.
або, скорочена форма :
Діяльність історичної секції при ВУАН та зв’язаних з нею історичних установ академії в 1929–
1930 рр. // ІР НБУВ. Ф. 10. Оп. 9. Спр. 1686. Арк. 30

Аналітичний опис:
Статті та розділи з книг
Шишка О. Іконографія Львова / Олександр Шишка // Енциклопедія Львова : [у 6 т.] / за ред.
А. Козицького. – Львів : Літопис, 2008. – Т. 2 : Д–Й. – С. 525–530.
Tymkiv Ya. Mechanizmy wspуlpracy i instytucjonalizacja stosunkуw Ukraina – UE / Ya. Tymkiv //
Polityka bezpieczeństwa narodowego państw obszaru WNP: wybrane problemy / pod red. W. Baluka. –
Toruń : Wyd-wo Adam Marszałek, 2009. – S. 207–224. – Bibliogr.: 59 nazw.
Румунія // Історія Центрально-Східної Європи : посіб. для студ. іст. і гуманіт. ф-тів ун-тів / Львів.
нац. ун-т ім. І. Франка ; ред. Л. Зашкільник. – Львів, 2001. – Розд. 10, § 6 . – С. 549–552.
Абат (Абатиса) // Енциклопедія історії України : у 5 т. / НАН України, Ін-т історії України ; [редкол.:
В. А. Смолій та ін.]. – Київ : Наук. думка, 2003. – Т. 1. – С. 9–10.
Статті із журналів та збірників
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