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ВІД УКЛАДАЧІВ 

Бібліографічний покажчик з історії Національного університету “Львівська 
політехніка” відображає 170-річну історію  одного з найстаріших технічних 
університетів Східної Європи й одного з найбільших вищих навчальних закладів 
України.  У покажчику зібрано історіографічну та джерелознавчу інформацію на 
основі публікацій у періодичних та книжкових виданнях, які висвітлюють 
найважливіші етапи діяльності університету. 

Метою бібліографічного покажчика є узагальнення та систематизація 
численних публікацій про історію розвитку навчального закладу та його вчених. 

Покажчик складається з двох частин.  
Перша частина “Історія Львівської політехніки” висвітлює історію 

університету з 1844 до 2013 року і складається з шести розділів: 
1. Львівська політехніка (1844–1939).  
2. Львівський політехнічний  інститут (1939–1941).  
3. Львівська політехніка в роки Другої світової війни. Технічні фахові курси 

(1941–1944). 
4. Львівський політехнічний  інститут (1944–1991).  
5. Державний університет “Львівська політехніка” (1991–2000). 
6. Національний університет “Львівська політехніка” (2001–2013). 
Матеріал у покажчику розташовано за систематичним принципом. Кожний 

розділ висвітлює історію університету в певний період. У розділах зібрано 
матеріали загального характеру, офіційні документи, література з історії 
факультетів, кафедр, наукових інститутів, товариств і науково-допоміжних 
закладів. Висвітлюється культурне життя університету, діяльність різних 
громадських товариств і об’єднань. 

У другій частині “Працівники Львівської політехніки” зібрано бібліогра-
фічні описи публікацій про професорів та визначних особистостей університету 
за весь період діяльності навчального закладу. 

Матеріали у розділах розташовано у хронологічному порядку. У межах 
одного року – за алфавітом. Бібліографічний опис складено з дотриманням вимог 
ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. У скороченні слів дотримано вимог ДСТУ 3582-97 
“Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі” та ГОСТ 7.12.93 
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“Библиографическая запись. Сокращения слов на русском языке. Общие 
требования и правила”. При складанні бібліографічного опису іноземною мовою 
враховано вимоги ГОСТ 7.11.78 “Сокращение слов и словосочетаний на 
иностранных языках в библиографическом описании произведений печати”. Усі 
публікації переглянуто de visu. До більшості описів подано коротку анотацію.  

У виданні наведено список використаної літератури, список прийнятих 
скорочень, список абревіатур. 

Покажчик рекомендується всім, хто цікавиться історією та діяльністю 
Національного університету “Львівська політехніка”, розвитком вищої освіти 
України, становленням і розвитком технічної думки в Україні. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


