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ПЕРЕДМОВА 

Додаток до «Друкованих праць Національного університету «Львівська полі-
техніка» за 2010 рік» містить бібліографічні описи праць, які з різних причин не увійшли 
до покажчика «Друковані праці Національного університету «Львівська політехніка» за 
2010 рік». Публікації згруповано за інститутами університету. У розділах матеріал розта-
шовано за алфавітом прізвищ авторів. У середині авторського комплексу праці кожного 
автора розміщено за назвами публікацій відповідно до зведеного українсько-російського 
алфавіту, а далі – латинського. 

Склад авторів відображено в допоміжному авторському покажчику. 
Бібліографічний опис документів оформлено згідно зі стандартом з бібліографічного 

опису документів ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. При скороченні слів дотримано вимог ДСТУ 3582-97 
«Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі» та ГОСТ 7.12.93 «Библио-
графическая запись. Сокращения слов на русском языке. Общие требования и правила». 
У створенні бібліографічного опису іноземною мовою враховано вимоги ГОСТ 7.11-78 
«Сокращение слов и словосочетаний на иностранных языках в библиографическом 
описании произведений печати».  

Бібліографічні описи складено de visu, безпосередньо за оригіналами видань. 
 


