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Згідно з Указом Держкомітету України з питань технічного 
регулювання і споживчої політики від 10.11.2006 р. № 322 з 1 лип-
ня 2007 року в Україні діє міждержавний стандарт ДСТУ 7.1:2006 
“Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої 
справи. Бібліографічний запис, бібліографічний опис. Загальні 
вимоги та правила складання”. 

Нововведений стандарт відповідає ГОСТові 7.1-2003 і є базо-
вим для складання бібліографічного опису всіх видів документів. 

Цей стандарт вводиться замість п’яти попередніх стандартів 
опису нотних, картографічних та образотворчих видань, аудіовізу-
альних матеріалів, друкованих та електронних видів документів 
(ГОСТ 7.1-84, ГОСТ 7.16-79, ГОСТ 7.18-79, ГОСТ 7.34-81, 
ГОСТ 7.40-82). 

Пропоновані рекомендації, розроблені на основі ДСТУ ГОСТ 
7.1:2006, мають фрагментарний характер: розглядають лише сут-
тєві відмінності між діючим і вищезгаданими стандартами. 

Основні відмінності у новому стандарті стосуються зони 
назви і відомостей про відповідальність, зокрема, загального 
позначення матеріалу, зони видання, зони специфічних відомостей 
та деяких елементів інших зон опису. 

За новими правилами для розрізнення граматичної і при-
писаної пунктуації (тобто розділових знаків між зонами бібліо-
графічного опису та їх елементами) застосовують проміжок в 
один друкований знак до і після приписаного знака. Виняток 
становлять: крапка і кома – проміжки ставлять тільки після них, а 
також квадратні і круглі дужки, які виділяються проміжками лише 
ззовні, напр.: 

[та ін.] 
(Життя славетних) 
У новому стандарті змінено правила вживання великої та 

малої літер. Їхнє вживання визначається не лише граматичними 
нормами, а й розділенням зон бібліографічного опису. Перші сло-
ва відомостей, що відносяться до зони назви та відомостей про 
відповідальність, записуються з малої літери, якщо вони не є 
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власними назвами, першими словами назви чи цитатами. Ви-
нятком є загальне позначення матеріалу та будь-які назви у всіх 
зонах опису, напр.:  

Українські Січові Стрільці [Текст] / [Наук. т-во ім. Шевченка у 
Львові]. – [Репр. вид. за оригіналом ювіл. вид. 1935 р. / ред. нового 
вид. Олег Романів]. – Львів : НТШ, 2005. – 160 с. : фотогр. – ISBN 906-
7155-95-4.  

З великої літери розпочинається кожна зона опису, яка 
виділяється крапкою й тире. Перед елементами всередині зони 
зазначається відповідний їм приписаний знак. У разі повторення 
окремих елементів він також повторюється, за винятком знака “на-
вскісна лінія”, який застосовується в аналітичному описі. В кінці 
бібліографічного опису ставиться крапка. 

У ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 розширився набір обов’язкових еле-
ментів бібліографічного опису. Статусу обов’язкових набули:  

– перші відомості про відповідальність в усіх зонах (зоні 
назви та відомостей про відповідальність, зоні видання, серії);  
– додаткові відомості про видання;  
– ім’я видавця, розповсюджувача тощо;  
– основна назва серії та підсерії; 
– міжнародний стандартний номер серійного видання, що 
був наданий серії чи підсерії (ISSN);  
– номер випуску серії чи підсерії;  
– окремі примітки в описі певних видів документів  
(в описі електронних ресурсів – примітки про джерело основ-
ної назви).  
Джерелом інформації для складання бібліографічного опису є 

документ в цілому. Головним джерелом інформації є елемент доку-
мента, який уміщує основні вихідні відомості – титульний аркуш, 
титульний екран, етикетка, наклейка тощо.  

Необхідність застосування та набір факультативних елементів 
визначається установою, яка здійснює бібліографічні записи.  

До зони назви і відомостей про відповідальність уперше 
введено новий факультативний елемент – загальне позначення 
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матеріалу, який доцільно подавати в описі документів різних видів, 
напр.:  

[Електронний ресурс], [Рукопис], [Образотворчий матеріал], 
[Ноти], [Карти].  

Якщо в конкретному інформаційному масиві переважають 
документи одного виду, загальне позначення матеріалу може бути 
випущеним, напр.: 

[Текст] – в описах текстових видань.  

Особливу увагу слід звернути на зміни у відомостях про 
відповідальність. У новому стандарті, за міжнародною практикою 
бібліографічних записів, у заголовках творів одного, двох і трьох 
авторів зазначається ім’я першої особи без слів “та ін.” Причому, 
воно обов’язково повторюється у зоні відповідальності за видання 
у точності до форми запису на титульному аркуші. Бібліогра-
фічний опис повинен відображати повну інформацію про авторів і 
вказувати на ступінь їхньої відповідальності за документ. 

У відповідності до ISBD заголовок запису – факультативний 
елемент, а відомості про відповідальність – обов’язковий елемент 
опису. 

У зоні видання відомості про видання надаються у форму-
люванні і послідовності, зазначеній у джерелі інформації: поряд-
ковий номер не виноситься на перше місце, а додаткові відомості 
про видання (репринтне, стереотипне, доповнене, виправлене тощо) 
та перші відомості про відповідальність, що відносяться до кон-
кретного зміненого видання, є обов’язковими елементами, напр.:  

. – Вид. 3-тє, випр. / О. А. Юркевич 

. – 2-ге вид. допов.  

. – Репр. вид. 1925 р.  

Відомості, не зазначені на титулі, наводяться у квадрат-
них дужках (крім зони ISBN), напр.: 

 / [голов. ред. В. Пилипенко]  
[б. м.] (без місця)  
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Квадратні дужки застосовуються у межах однієї зони. Якщо 
суміжні елементи відносяться до різних зон, кожен елемент бе-
реться в квадратні дужки, напр.:  

Соціологія : підручник / [В. М. Васильченко, О. В. Федорчук]. – 
[2-ге вид. переробл., допов.]. 

Наступна зона специфічних відомостей є новою у переліку 
зон. Вона застосовується під час опису особливих видів документів 
(нотних, картографічних, серіальних* документів, стандартних і 
технічних умов, патентів, а також електронних ресурсів).  

За правилами нового стандарту у вихідних відомостях пода-
ється ім’я видавця (якщо такий елемент наведений у джерелі ін-
формації) та відтворюється в описі у тій же формі та відмінку, напр.:  

Львів : ПП Циганчук  
К. : Основи / Соломії Павличко  
Рік видання наводиться обов’язково, навіть тоді, коли відомо-

сті про нього відсутні. У такому випадку встановлюють приблизну 
дату і зазначають її в квадратних дужках зі знаком запитання, напр.:  

[1951?] 
Кількісну характеристику подають тими цифрами (римськи-

ми чи арабськими), які використані у документі. Невраховані арку-
ші перераховують і записують арабськими цифрами у квадратних 
дужках після сторінок через кому, напр.: 

 . – ХXV, 190, [2] с. : іл.  
У зоні серії обов’язковими є назва серії та підсерії, Міжна-

родний стандартний номер серіального видання (ISSN), номер ви-
пуску серії та підсерії. За наявності декількох серій кожну з них 
беруть у круглі дужки і відокремлюють проміжком. 

Інформацію про документ, яка не була наведена в інших еле-
ментах опису, подають у зоні приміток. Бібліограф формулює її 
самостійно або запозичує з іншого джерела інформації. У зоні при-
міток квадратні дужки не застосовуються. 
                                                 

* До серіальних видань належать серії, періодичні видання (газети і 
журнали) та видання, що продовжуються (Кушнаренко Н. М. Наукова оброб-
ка документів : підручник / Н. М. Кушнаренко, В. К. Удалова. – 2-ге вид., 
випр. і допов. – К. : Знання, 2004. – С. 73–74).  
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Порядок наведення бібліографічних відомостей  
(з врахуванням вживання великої та малої літер) 

Заголовок опису. 

Основна назва [Загальне позначення матеріалу] = Пара-
лельна назва : відомості, які відносяться до назви / відомості про 
Авторство чи Відповідальність ; про інших Осіб. – Відомості про 
повторність видання / Відповідальність за видання. – Зона спе-
цифічних відомостей. – Місце видання : Вид-во, рік. – Фізична 
(кількісна) характеристика. – (Серія і підсерія ; №, т.). – Примітки 
(додаткова інформація від бібліографа, напр.: системні вимоги до 
електрон. ресурсів). – ISBN.  

Аналітичний бібліографічний опис 

Об’єктом аналітичного бібліографічного опису є складова 
частина документа, для її ідентифікації та пошуку необхідні відо-
мості про документ, в якому вона розміщена. До складових частин 
документа відносяться: самостійні твори; частина твору, що має 
самостійну назву; частина твору, що не має назви, але виділена для 
бібліографічної ідентифікації.  

Джерелами інформації про складову частину документа є 
перша, остання та інші сторінки складової частини, якщо вони міс-
тять відомості про заголовок основної частини, її авторів, інших 
осіб та (чи) організацій, які брали участь у створенні, публікації, 
виготовленні складової частини документа; колонтитул, який від-
носиться до основної частини; зміст ідентифікуючого документа, 
якщо він містить відомості про складову частину; наклейки, встав-
ки та інші супроводжуючі матеріали.  

Аналітичний бібліографічний опис складається із зон та еле-
ментів, зазначених у такій послідовності: 

Відомості про складову частину документа // Відомості 
про ідентифікуючий документ. – Відомості про місцезна-
ходження складової частини в документі. – Примітки. 
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На складову частину, опубліковану як самостійний документ, 
складають однорівневий бібліографічний опис. 

При описі частини документа, що не має назви, основна назва 
може бути сформована на основі аналізу документа і наведена у 
квадратних дужках. 

Якщо відомості про відповідальність складової частини доку-
мента збігаються із заголовком запису, їх можна не повторювати у 
зоні назви і відомостей про відповідальність. Серію видання також 
можна не зазначати, якщо вона не є необхідною для ідентифікації 
документа. 

Якщо складова частина вміщена у двох і більше томах (ви-
пусках, номерах) серіального (багатотомного чи серійного) доку-
мента, тоді відомості про її місцезнаходження у кожному із томів 
(випусків, номерів) відділяють крапкою з комою (;). 

Приклади бібліографічного запису 

За назвою 1. З фольклорної криниці Франкового села. Народ-
ні пісні, перекази, спогади / записи Олекси Ошур-
кевича ; розшифр. і нотація мелодій Мирослава 
Стефанишина, Юрія Рибака. – Луцьк : Волин. кни-
га, 2007. – 167 с. : ноти. – ISBN 978-966-361-187-7. 
– ISBN 978-966-361-128-8. 

 2. Володимир Винниченко – художник = Volody-
myr Vynnychenko the Artist : альбом / [упорядкув. 
та комент. : Гальченко С., Маслянчук Т.]. – К. : 
Мистецтво, 2007. – 224 с. : іл. – Переднє слово і 
текст парал. англ., резюме і перелік іл. рос. та фр. – 
ISBN 978-966-577-073-2. 

 3. “Дванадцятка”: Наймолодша львівська літера-
турна богема 30-х років ХХ століття : антологія 
урбаністичної прози / авт. проекту Василь Ґабор. – 
Львів : Піраміда, 2006. – 344 с. : іл. – (Українська 
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Літературна Спадщина). – До 750-ліття Львова. – 
Видавничий проект “Приватна колекція”. – ISBN 
966-8522-70-2. 

збірник без 
загальної назви 

4. Зразки процесуальних документів : (заяви, по-
зовні заяви, скарги, клопотання) / уклад. : 
М. М. Лядецький, М. І. Хавронюк. Стратегія і так-
тика цивільного процесу : практ. посіб. / 
В. М. Кравчук. – К. : Атіка, 2007. – 352 с. – ISBN 
966-326-076-9. 

 5. Новітня українська суспільна географія : хресто-
матія для студ. геогр., екон. і фак. міжн. відн. / 
упоряд. Олег Шаблій. – Львів : ВЦ ЛНУ 
ім. І. Франка, 2007. – 1008 с. : іл. – Парал. тит. арк. 
англ. – ISBN 978-966-613-542-4. 

 6. Античная мифология : энциклопедия / [сост., 
ред. и предисл. К. Королева]. – М. ; СПб : Эксмо : 
Мидгард, 2005. – 768 с. : ил. – ISBN 5-699-07260-8. 

багаторівневий 
опис 

7. Апокрифи і легенди з українських рукописів :  
[у 5 т.] / зібрав, упоряд. і пояснив Іван Франко ; 
[передм. Я. Мельник]. – Репр. вид. – Львів : [ЛНУ 
ім. І. Франка], 2006–    . – До 150-ліття від дня 
народження Івана Франка. – На обкл. : Апокріфи і 
лєґенди з українських рукописів. – ISBN 966-613-
411-Х. 
Т. 1 : Апокрифи старозавітні. – Репр. вид. 1896 р. 

– 2006. – 512 с. – ISBN 966-613-421-7.  
Т. 2 : Апокрифи новозавітні. А. Апокрифічні 

євангелія. – Репр. вид. 1899 р. – 2006. – 532 с. – 
ISBN 966-613-439-Х. 

однорівневий 
опис 

8. Збірник текстів з курсу “Педагогіка”. У 3 ч. Ч. 1. 
Дидактика : навч.-метод. посіб. / за заг. ред. Л. Ко-
вальчук. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2007. – 
120 с. – ISBN 978-966-613-552-3. 
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 9. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Zesz. 
nr 10. Gospodarka oparta na wiedzy / [red. Michał 
Gabriel] ; Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Teorii 
Ekonomii. – Rzeszów : [b. w.], 2007. – 626 s. – ISBN 
978-83-7338-309-8. 

1 автор 1. Барабаш Юрій Якович. Вибрані студії. Сково-
рода. Гоголь. Шевченко / Юрій Барабаш ; передм. 
Панченка Володимира. – К. : ВД “Києво-Могилян. 
акад.”, 2007. – 744 с. : покажч. імен с. 723–741. – 
(Б-ка Шевченків. комітету / [Загребельний П. А. 
(голова вид. ради), Дзюба І. М., Лубків-
ський Р. М.]. – ISBN 966-01-0320-4 (серія). – ISBN 
966-518-382-6. 

 2. Блум Гарольд. Західний канон: книги на тлі 
епох : пер. з англ. / Гарольд Блум ; [заг. ред. Рости-
слава Семківа]. – К. : Факт, 2007. – 720 с. – (“Висо-
ка полиця”). – ISBN 978-966-359-205-3. – ISBN 
966-359-091-0 (серія). 

 3. Вовк Володимир Михайлович. Математичні ме-
тоди дослідження операцій в економіко-виробни-
чих системах : монографія / В. М. Вовк. – Львів : 
ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2007. – 584 с. – ISBN 979-
966-613-532-5. 

 4. Еко Умберто. Роль читача : дослідження з семіо-
тики текстів / Умберто Еко ; пер. з англ. Мар’яна 
Гірняк ; [наук. ред. Марія Зубрицька ; ред. Ірина 
Фаріон]. – Львів : Літопис, 2004. – 384 с. – ISBN 
966-7007-107-3. 

 5. Кондратович Олександра Павлівна. Українські 
звичаї: Народини. Коса ж моя... / Олександра 
Кондратович. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2007. – 
240 с. : ноти. – ISBN 978-966-361-220-1. 
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 6. Шевченко Тарас. Усі твори в одному томі / Тарас 
Шевченко ; [вступ. ст. І. Франка, квітень 1914 р.]. 
– К. : Ірпінь, 2007. – 824 с. : іл. – (Літературні 
класики України) (Поетична поличка “Перуна” / 
вид. В’ячеслав Бусел). – ISBN 966-569-218-6. 

Аналітичний 
опис 

7. Войтович Л. Доля і недоля міста Роздолу / 
Л. Войтович // Миколаївщина : зб. наук. ст. / Ін-т 
українознав. ім. І. Крип’якевича НАН України ; 
[редкол. : Л. Войтович (відп. ред.), О. Головко, 
М. Литвин та ін.]. – Львів, 2006. – Т. 3. – С. 177–
223. – ISBN 966-02-1224-0. 

 8. Грицак Ярослав. Малий епізод до великої історії, 
або Ще раз про коло ідей “Руської Трійці” / 
Я. Грицак // Україна: культурна спадщина, націо-
нальна свідомість, державність / НАН України, 
Ін-т українознав. ім. І. Крип’якевича ; [редкол. : 
Я. Ісаєвич (голова), О. Аркуша (відп. ред.), В. Го-
ринь та ін.]. – Львів : Ін-т українознав. ім. І. Кри-
п’якевича, 2001. – Вип. 9 : Ювілейний збірник на 
пошану Феодосія Стеблія. – С. 139–143. – ISBN 
966-02-2209-2. 

 9. Губерначук С. У гербах української шляхти / 
С. Губерначук // Українська культура. – 2008. – 
№ 8. – С. 32–33. 

 10. Ісаєвич Я. Українське книгознавство: етапи 
розвитку / Ярослав Ісаєвич // Вісник Львівського 
університету. Серія : книгознавство, бібліотеко-
знавство, інформаційні технології. – Львів : ЛНУ 
ім. І. Франка, 2006. – Вип. 1. – С. 7–19. – ISSN 
0201-758X. – ISSN 0460-0509. 

 11. Мудрий М. Національно-політичні орієнтації в 
українському суспільстві Галичини австрійського 
періоду у висвітленні сучасної історіографії / 
М. Мудрий // Вісник Львівського університету. 
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Серія історична. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка,  
2002. – Вип. 37, ч. 1 : Статті та повідомлення. – 
С. 465–500. 

 12. Hrytsak Y. Історія одного імені / Y. Hrytsak // 
States, Societies, Cultures : East and West : Essays in 
Honor of Jaroslaw Pelenski = Держави, суспільства, 
культури : Схід і Захід : зб. на пошану Ярослава 
Пеленського / National Academy of Sciences of 
Ukraine, European Research Institute, W. K. Ly-
pynsky East European Research Institute ; ed. by : 
J. Duzinkiewicz (Editor-in-Chief), M. Popovych, 
V. Verstiuk, N. Jakovenko. – New York : Ross, 2004. 
– P. 351–368. – ISBN 0-88354-181-5. 

2 автори 1. Крижановська Оксана Олегівна. Історія середніх 
віків. Вступ до історії західноєвропейського Се-
редньовіччя : курс лекцій : навч. посіб. для студ. 
ВНЗ / О. О. Крижановська, О. П. Крижановський. 
– Вид. 2-ге, стер. – К. : Либідь, 2006. – 368 с. – 
ISBN 966-06-0412-2. 

 2. Попова Ирина Николаевна. Грамматика фран-
цузского языка. Практический курс Le Français : 
учеб. для студ. вузов / И. Н. Попова, Ж. А. Каза-
кова. – Изд. 12-е стер. – М. : Нестор Академик 
Паблишерз, 2003. – 480 с. – ISBN – . 

 3. Савчин Володимир Павлович. Електронне пере-
несення в напівпровідникових структурах : навч. 
посіб. для студ. ВНЗ / В. П. Савчин, Р. Я. Шувар. – 
Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2008. – 688 с. – 
ISBN 978-966-613-569-1. 

Аналітичний 
опис 

4. Каленюк І. Економічні часописи, технологічні 
уклади і прогнози майбутнього / Ірина Каленюк, 
Костянтин Корсак // Наук. світ. – 2008. – № 9. – 
С. 3–5. 
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 5. Кондратюк К. Українське національне відрод-
ження XIX – початку XX століть у сучасній віт-
чизняній історіографії / Костянтин Кондратюк, 
Віктор Мандзяк // Українська історіографія на зла-
мі XX і XXI століть: здобутки і проблеми : колект. 
моногр. / за ред. Л. Зашкільняка ; М-во освіти і 
науки України ; ЛНУ ім. І. Франка. – Львів : [ЛНУ 
ім. І. Франка], 2004. – 406 с. – ISBN 966-613-185-4. 

3 автори 1. Воробель Яніна Максимівна. Англійська мова : 
навч. посіб. / Яніна Максимівна Воробель, Ольга 
Анатоліївна Шумська, Михайло Зенонович Гам-
кало. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2006. – 
106 с. : іл. – ISBN –. 

 2. Гайский Виталий Александрович. Применение 
функций Уолша в системах автоматизации науч-
ных исследований / В. А. Гайский, Н. Д. Егупов, 
Ю. П. Корнюшин. – К. : Наук. думка, 1993. – 212 с. 
– ISBN 5-12-003076-9. 

 3. Глинський Ярослав Миколайович. Паскаль. Tur-
bo Paskal i Delphi : навч. посіб. / Глинський Я. М., 
Анохін В. Є., Ряжська В. А. – 4-те вид. – Львів : 
[Деол, СПД Глинський], 2003. – 144 с. – ISBN 966-
7449-17-3. 

Аналітичний 
опис 

4. Шевченко О. Відлітають сірим шнуром... : [поет 
А. Могильний : некролог] / Олесь Шевченко, 
Василій Соловей, Станіслав Вишенський // Літ. 
Україна. – 2008. – 11 верес. 

4 автори 1. Історія світової та української культури : підруч. 
для студ. ВНЗ / В. Греченко, І. Чорний, В. Кушне-
рук, В. Режко. – К. : Літера, [2005]. – 464 с. – ISBN 
966-95287-8-Х. 
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 2. Український орфографічний словник : близько 
170 000 слів / за ред. В. М. Русанівського ; [укла-
ли : В. В. Чумак, І. В. Шевченко, Л. Л. Шевченко, 
Г. М. Ярун] ; НАН України ; Укр. мовно-інформ. 
фонд ; Ін-т мовознав. ім. О. О. Потебні. – Вид. 
6-те, переробл. і допов. – К. : Довіра, 2006. – 960 с. 
– (Словники України). – ISBN 966-507-206-4. 

Аналітичний 
опис 

3. Використання техногенної сировини для виго-
товлення кераміки / І. С. Субота, Т. І. Булка, 
О. А. Шмельова, Р. А. Шугайло // Буд-во України. 
– 2008. – № 2. – С. 22–23. 

 4. Реальны ли перспективы энергетического разви-
тия Украины? / А. И. Амошина, В. В. Федоренко, 
Н. Г. Белопольский, Д. К. Турченко // Економіка та 
держава. – 2007. – № 10. – С. 4. 

5 авторів і 
більше 

1. Кириличні рукописні книги у фондах Львівської 
наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН Украї-
ни : каталог. Т. 1. ХІ–ХVІ ст. / [уклад. : 
М. М. Кольбух (голов. ред.), Т. М. Гуцаленко, 
О. О. Дзьобан та ін.]. – Львів : Оріяна-Нова, 2007. 
– 522 с. : іл. – ISBN 978-966-02-2334-Х. –  
ISBN 978-966-2128-05-5. 

 2. Новітня історія країн Західної Європи та Північ-
ної Америки, 1918–1945 рр. : навч. посіб. для студ. 
ВНЗ / Баран З. А., Кипаренко Г. М., Мовчан С. П. 
[та ін.] ; за ред. М. Швагуляка. – Львів : Афіша, 
2005. – 288 с. – ISBN 966-325-052-6. 

 3. Правова статистика : підручник / [авт. кол. : 
Моісєєв Є. М., Джужа О. М., Василевич В. В.  
та ін.]. – К. : Атіка, 2008. – 392 с. – ISBN 978-966-
326-262-8. 
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 4. Вища математика : навч. посіб. для студ. ВНЗ. 
У 2 ч. / Лиман Федір Миколайович, Власенко Ві-
талій Федорович, Петренко Світлана Віталіївна та 
ін.]. – Суми : Університет. книга, 2006. – 624 с. – 
ISBN 966-680-230-9. 

Аналітичний 
опис 

5. Нейтронні дослідження взаємодії молекул по-
верхнево-активних речовин в неполярному роз-
чиннику / В. І. Петренко, Л. А. Булавін, М. В. Ав-
дєєв [та ін.] // Укр. фіз. журнал. – 2008. – № 3. – 
С. 229–234. – Резюме рос., англ. – Бібліогр. : 
с. 233. 

Газета 1. Урядовий кур’єр : газ. центр. органів виконав. 
влади України / засн. Кабінет Міністрів України ; 
голов. ред. Алла Ковтун. – 1990–    . – К. : Преса 
України, 2008–    . – Виходить у вівт., сер., четв., 
п’ятн. та суботу. 

2008, 25 листоп., № 221 (3881). 

Журнал 1. Вища школа : наук.-практ. журн. / засн. М-во 
освіти і науки України ; голов. ред. І. О. Вакарчук. 
– 2001–    . – К. : Знання, 2008–    . – Щомісяч. – 
ISSN 1682-2366. 

2008, № 8–10. 

Дисертація 1. Панчишин Тарас Володимирович. Інвестиційна 
діяльність в умовах ринкової трансформації еконо-
міки України : дис. ... канд. екон. наук : 08.01.01 / 
Панчишин Тарас Володимирович. – Львів, 2005. – 
214 с. – Бібліогр. : с. 192–205. 

 2. Мацевко Ірина Іванівна. Неославізм у суспільно-
політичному житті Галичини (1908–1914 рр.) : 
дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Мацевко Ірина 
Іванівна. – Львів, 2001. – 200 с. – Бібліогр. :  
с. 171–200. 
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Автореф. 1. Мацюк Г. П. Кодифікація української мови в га-
лицьких граматиках першої половини ХІХ ст. : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. 
наук : спец. 10.02.01 “Українська мова” / Мацюк 
Галина Петрівна ; Ін-т мовознав. ім. О. О. Потебні 
НАН України. – К., 2002. – 32 с. 

 2. Авраменко О. В. Стан сильного душевного хви-
лювання: кримінально-правові та психологічні 
аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 “Кримін. право та 
кримінологія; кримін.-викон. право” / Авраменко 
Олексій Володимирович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана 
Франка. – Львів, 2008. – 19 с. 

Рецензія 
(аналітичний 
опис) 

1. Ющенко О. Перша авторська енциклопедія / 
Олекса Ющенко // Літ. Україна. – 2008. – 11 верес. 
– Рец. на кн. : Україна : енциклопед. словник / 
О. Сліпушко. – К. : Аконіт, 2008. – 324 c. 

Інтерв’ю 
(аналітичний 
опис) 

1. Павлюк І. Ігор Павлюк: “Письменник – це літо-
писець ласки і болю” : [інтерв’ю з поетом, письм. 
Ігорем Павлюком] / спілкувався Сергій Соловйов 
// Березіль. – 2008. – № 7–8. – С. 102–106. 

Нотні видання 1. Кирило Стеценко. Кантати і хори [Ноти] : [зб. 
хорових творів] / [упоряд. М. С. Юрченко ; вступ. 
ст. Л. О. Пархоменко ; худож. оформ. Ю. Г. Кудь]. 
– К. : Муз. Україна, 2008. – 324 с. : ноти : с. 11–
320. – До 125-ти річчя від дня народж. класика 
укр. музики. – У зб. вперше друкується богослуж-
бовий цикл “Панахида”. – ISMN M 707502-85-3. 

 2. Барвінський Василь. Прелюдії [Ноти] : для фор-
тепяна = Wassyl Barwinskyj. Praeludien : für klavier 
/ Василь Барвінський. – К. ; Ляйпціґ : Укр. наклад-
ня, 1918. – 27 с. : ноти. – (Видавництво “Україна”). 
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– Укр. муз. фест., Торонто = Ukrainian Music 
Festival, Toronto. 

 3. Педагогический репертуар [Ноты] : для форте-
пьяно : учеб. для детск. муз. школ : 5-й кл. – М. : 
Гос. муз. изд-во, 1958. – 23 с. : ноты. – Содерж. : 
Прощальный вальс ; Мазурка ; Хор волшебных 
дев / М. Глинка. Рондо / Д. Бортнянський. Две пре-
людии / Л. Гурилев и др. 

Картографічні 
видання 

1. Історичний атлас Галичини [Карти] : карти, схе-
ми, автентичні гравюри і печатки з праісторичних 
часів до ХХ ст. / уклад. Володимир Грабовецький. 
– Івано-Франківськ : [б. в.], 1996. – 49 с. : іл., 
карти, схеми. – ISBN –. 

 2. Львів [Карти] : панорама історичного центру : 
довідник-путівник / [Р. Атоян ; відп. за вип. І. Чу-
мак]. – 3-тє вид., випр. та допов. – 1 : 80. – Львів : 
[Укрпол / М. Чумак], 2008. – 1 к. : кольор. ма-
льов. ; 48×69/12 см. – Тексти : Хронологія Львова : 
етапи. Площа Ринок. 

Електронні 
ресурси 

1. Наш Львів [Електронний ресурс] = Lwow = 
Lemberg = Leopolis : [фільм з субтитр.]. – 4 ГB. – 
К. : Студія “Талан” : СТ “Укрмюзік”, 2007. – 
1 електрон. опт. диск (DVD-ROM) ; 12 см. – 
Систем. вимоги: Pentium 324 MHz ; 256 Mb RAM ; 
128 Mb Video ; від 4-х до 56-х DVD-ROM ; 
Windows 98/МЕ/XP/2000. – Назва з контейнера. 

 2. Атлас мира [Электронный ресурс] : мощные те-
матич. карты регионов, истор. справки и путеводи-
тели, экономич. обзоры, масштабирование любой 
точки планеты. – 80 Min / 700 MB. – [К.] : Ком-
проект / ТОВ “Фортресс Паблішинг”, 2004. – 
1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. – (Master 
Soft ; Делаем знания доступными). – Систем. 
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вимоги: Pentium 100 MHz ; 32 Mb RAM ; 8 Mb 
Video ; від 2-х до 32-х CD-ROM ; Windows 
95/98/МЕ/ XP/2000. – Назва з контейнера. 

 3. Бібліотека і доступність інформації у сучасному 
світі [Електронний ресурс] : електронні ресурси в 
науці, культурі та освіті : підсумки 10-ї Міжнар. 
конф. “Крим-2003” / Л. Й. Костенко, А. О. Чекма-
рьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний 
вісник. – 2003. – № 4. – С. 43. – Режим  доступу до 
журн. : 
http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm 
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