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Цей покажчик містить відомості про друковані праці професорськовикладацького складу та аспірантів Львівського державного університету
фізичної культури, опубліковані 2007 року. Він є продовженням щорічної
роботи бібліотеки ЛДУФК, започаткованої 1985 року для збереження
інформації про науковий доробок університету. З 1997 року щорічні покажчики
мають друкований та електронний варіанти.
Покажчик укладено в алфавітному порядку кафедр ЛДУФК. У межах
кожної кафедри описи праць розташовані за алфавітом прізвищ авторів. На
прізвище автора наведені спочатку публікації, виконані як окремі видання
(посібники, автореферати, свідоцтва про право власності тощо), потім статті в
журналах і збірниках. Друковані праці, виконані у співавторстві, наведені у
покажчику на прізвище кожного зі співавторів. Прізвища викладачів виділені
жирним шрифтом, прізвища аспірантів – курсивом.
Довідник буде корисний усім, хто цікавиться науковою роботою
Львівського державного університету фізичної культури.
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