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ОСНОВНІ ЕТАПИ УКЛАДАННЯ БІБЛІОГРАФІЧНОГО 
ПОКАЖЧИКА “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА В ПУБЛІКАЦІЯХ” 
ТА ПОШУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ У ЛЬВІВСЬКІЙ ПЕРІОДИЦІ 

Галина БЕЛЯВСЬКА, Надія КОЗЕЛ 

Національний університет “Львівська політехніка”, Науково-технічна бібліотека, 
вул. Професорська, 1, м. Львів, 79013, Україна, тел.: (032) 258-22-11 

Розглянуто формування та етапи укладання бібліографічного покажчика “Львівська полі-
техніка в публікаціях”, присвяченого дослідженню історії Національного університету “Львів-
ська політехніка”. Він надає можливість представити і узагальнити доступні численні дру-
ковані публікації про історію університету та науковий доробок його працівників. Особливу 
увагу звернуто на періодичні видання, які стали основним джерелом для наповнення покаж-
чика. Проаналізовано специфіку публікацій про університет у таких часописах: “Gazeta Lwow-
ska”, “Kurjer Lwowski”, “Życie Technickie”, “Czasopiśmo Techniczne”, “Аудиторія”. 

Ключові слова: Національний університет “Львівська політехніка”, бібліографічний 
покажчик, методика укладання покажчика, історія вищої освіти, публікації в періодичних 
виданнях, преса.  

Серед проектів, які реалізує Науково-технічна бібліотека Національного універ-
ситету “Львівська політехніка” є видання бібліографічного покажчика, присвяченого 
історії університету. Це видання характеризує науково-педагогічну діяльність ВНЗ, 
розкриває внесок вчених університету в розвиток тих чи інших галузей знань та має 
велике значення для створення праць з його історії. 

У листопаді 2014 р. виповнилося 170 років з дня заснування Національного уні-
верситету “Львівська політехніка”, важливого навчального та науково-дослідниць-
кого закладу на західноукраїнських землях, який за роки свого існування став потуж-
ним інтелектуальним центром наукової та освітньої думки, осередком національної 
культури. Львівська політехніка здійснила вагомий внесок у світову науку і техніку, 
збагативши її низкою наукових відкриттів і досліджень, вихованням молоді у кращих 
традиціях та досягненнях світової цивілізації.  

Урочисте відкриття Цісарсько-королівської Технічної академії, яке відбулося 
4 листопада 1844 р., засвідчило те, що Галичина є невід’ємною частиною Європи не 
тільки політично, а й в економічній, в освітній сферах. З другої половини ХІХ ст. 
політехнічна школа стала центром модерного розвитку технічних наук. 

До визначної ювілейної дати “Львівської політехніки” вирішено зібрати, уза-
гальнити та систематизувати доступні численні друковані публікації про історію 
розвитку навчального закладу та працю його викладачів. Виданням цього покажчика 
укладачі намагалися очима сучасників комплексно охопити панораму інтелектуаль-
них ідей, наукових досягнень і здобутків Львівської політехніки як інституції, міцно 
вкоріненої в суспільній свідомості та уяві українців, поляків та інших національнос-
тей Галичини часів імперії Габсбурґів. Мета – донести до читачів необхідну історіо-
графічну та джерелознавчу інформацію. Покажчик дає можливість не лише відстежи-
ти яскраві сторінки життя університету, а й проаналізувати наукові здобутки вчених, 
їхню науково-дослідну роботу, навчальний процес, спортивні досягнення, культурне 
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життя, становлення і розвиток бібліотеки та інших підрозділів навчального закладу. 
Укладачами ювілейного видання є працівники бібліотеки: І. О. Бєлоус, Г. К. Беляв-
ська, М. В. Загачевська, Н. В. Козел.  

Для покажчика використано попередні здобутки бібліотеки, а саме: тематичну 
картотеку “Історія Львівської політехніки”, яка ведеться з 1945 р., та бібліографічний 
покажчик “Львівська політехніка на сторінках періодичних видань (1950–1975)”, що 
вийшов друком у 1997 р. (укладач І. Ш. Ключенко). У цьому виданні відображено 
основні публікації про розвиток навчального закладу у львівській пресі. 

Видання наповнене ілюстративним матеріалом, який відображає найважливіші 
віхи та інтелектуальні здобутки університету. Полегшити використання згаданих ма-
теріалів – основна мета пропонованого покажчика. Саме цим і керувалися укладачі, 
готуючи його до друку. Видання має науково-допоміжний характер і призначене для 
широкого кола наукових, інженерно-технічних працівників, викладачів, істориків, 
аспірантів і студентів вищих навчальних закладів, а також для працівників бібліотек 
та інформаційних служб. Покажчик рекомендовано всім, хто цікавиться історією та 
діяльністю Національного університету “Львівська політехніка”, розвитком вищої 
освіти України, становленням і розвитком технічної думки в Україні. 

З 2009 р. за допомогою АБІС “УФД/Бібліотека” паралельно ведеться бібліогра-
фічна база даних “Історія Львівської політехніки”, з якою можна ознайомитися в ре-
жимі он-лайн. Електронна картотека зберігає усі зібрані матеріали, постійно попов-
нюється та зростає.  

Робота над покажчиком тривала близько п’яти років. Укладання покажчика та 
підготовка видання до друку проходило певні етапи.  

Перший етап – пошук та збір інформації. Багато зусиль віддано добору матеріа-
лів. Перед початком роботи було проведено значну підготовчу працю: відібрано необ-
хідні матеріали, окреслено коло джерел, переглянуто періодичні та книжкові видання 
у фондах Науково-технічної бібліотеки, Львівської обласної універсальної наукової 
бібліотеки (ЛОУНБ), Львівської національної наукової бібліотеки України (ЛННБУ) 
імені В. Стефаника, Наукової бібліотеки Львівського національного університету 
імені Івана Франка, розподіл джерел за виконавцями та бібліографічне опрацювання 
документів. 

Другий етап – формування структури покажчика: перегляд періодичних та книж-
кових видань, відбір необхідних матеріалів, бібліографічне опрацювання документів. 
Довший час не було затверджено структуру покажчика, не було сталих розділів. Кон-
цепція постійно змінювалася. Все-таки робоча група дійшла згоди щодо хронологіч-
них меж кожного з періодів. Зрозуміло, що цей поділ умовний, дискусійний, попри 
все, по-своєму обґрунтований. Спершу матеріали здебільшого групували у розділи. 
У процесі накопичення інформації формувалася база даних публікацій, що впливало 
на збільшення обсягу й урізноманітнення тематики, формування структури покаж-
чика. До прикладу, в польських періодичних виданнях постійними рубриками були 
хронікальні замітки, офіційні документи та повідомлення, на основі яких можна 
простежити, як змінювалася та розширювалася структура і спектр спеціальностей у 
Політехніці упродовж років. Окрім того, майже всі документи є важливими не лише 
для вивчення історії університету, а й для дослідження історії Галичини. 

Третій етап – створення довідково-пошукового апарату до видання та бібліогра-
фічне редагування. 

Четвертий етап – підготовка до друку та підбір ілюстрацій. 
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Покажчик складається з двох частин. Перша частина, “Історія Львівської полі-
техніки”, висвітлює історію університету від 1844 до 2013 року та ділиться на шість 
розділів. Кожний розділ висвітлює історію університету певного періоду, зокрема: 

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). 
У розділах зібрано матеріали загального характеру, офіційні документи, публі-

кації з історії факультетів, кафедр, наукових інститутів, товариств і науково-допоміж-
них закладів, про культурне життя університету.  

У покажчику зібрано історіографічну та джерелознавчу інформацію на основі 
публікацій в періодичних та довідкових виданнях. Джерельною базою дослідження 
стали каталоги бібліотеки та фонд видань НТБ Національного університету “Львів-
ська політехніка”, а також періодичні видання із фондів ЛННБУ ім. В. Стефаника та 
мережі Інтернет. Насамперед опрацьовували видання, що знаходяться в НТБ універ-
ситету. Переглянуто низку інформаційно-бібліографічних видань, зокрема “Летописи 
Книжной палаты”, “Літописи Книжкової палати”, а також вісники університету, 
збірники праць, матеріали конференцій тощо.  

До покажчика відібрано бібліографічні описи довідників, методичні матеріали, 
матеріали наукових конференцій, статті з наукових журналів та збірників, описи 
науково-популярних газетних статей, навчальні програми та рецензії, інавгураційні 
промови ректорів кінця ХІХ – початку ХХ ст. тощо.  

Окрему групу складають польськомовні періодичні видання, без яких дослідник 
історії університету як початку ХХ ст., так і міжвоєнних років, не може обійтися. 
Це професійні часописи: “Dźwignia”, “Czasopiśmo Techniczne”, “Przegląd Techniczny”, 
“Inżуnierja i Budownictwo”, що мають науково-технічне спрямування; щоденні газети 
“Gazeta Lwowska”, “Kurjer Lwowski”, “Ilustrowany Kuryer Codzienny”, які були серед 
популярних галицьких польських газет, мали інформаційно-політичне спрямування 
та висвітлювали поточні події з різних сфер суспільного життя краю. На сторінках 
цих видань можна зустріти матеріали інформаційного характеру про важливі події, 
що відбувалися в поточному житті Львівської політехніки: науково-дослідну роботу 
вчених, навчальний процес, громадську діяльність викладачів та студентів, мате-
ріально-технічну забезпеченість, культурне життя в усіх його проявах та інші аспекти 
з життя навчального закладу. Разом з тим траплялися ґрунтовні аналітичні статті. 
Більшу частину матеріалів подано у пізнавальній формі. Тому знайдена інформація є 
цікавою і заслуговує на пильну увагу дослідника.  

Так, першу згадку про Технічну академію знаходимо в номері 115 “Gazety 
Lwowskiej” за 1844 рік, в якій йдеться про перший вступний рік до Технічної академії 
та вимоги зарахування до вищої школи1. Інше, не менш важливе повідомлення, міс-
тить постанову про призначення на посаду директора Технічної академії у Львові 
Флоріана Шиндлера2. 
                                                                          

1 Uwiadomienie c. k. Akademii technicznej // Gazeta Lwowska. – 1844. – № 115 (28 wrzesnia). – S. 1 
(Wiadomości Krajowe).  

2 Z Wiednia // Ibidem. – № 143 (3 grudnia). – S. 1 (Wiadomości Krajowe). 
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Можна виділити дві важливі проблеми, які найчастіше порушували на сторінках 
“Gazety Lwowskiej” і стосувалися слабкої матеріально-технічної забезпеченості вишу: 
брак приміщень та брак місця для студентів. Поряд із цим висвітлювали тему запро-
вадження у вищих навчальних закладах, зокрема у Львівській політехніці “Numerus 
klausus” (обмеження прийому студентів національних меншин). Це нововведення 
торкалося факультетів, що були особливо популярними серед абітурієнтів.  

Заслуговує на увагу проект ІІ Дому техніків, будівництво якого розпочалося у 
квітні 1922 р. і досить часто висвітлювалося на шпальтах газет. Із перших статей на 
цю тему стає зрозуміло, що студенти Політехніки самі стали ідейними ініціаторами 
проекту3. Звітуючи публічно перед громадськістю міста в 1932 р., комітет будови 
ІІ Дому техніків, який був створений з ініціативи громадськості та тієї ж таки техніч-
ної молоді, розписав усі видатки на будівництво. У статті зазначається, що ініціатив-
ний та прогресивний дух технічної молоді Львова і самовіддана праця громадськості 
у такий важкий час – це чинники, які втілили в життя звичайний та водночас непрос-
тий для того часу задум. Ця будівля стала черговою візитною карткою тогочасного 
Львова4. 

Дізнаємося про внутрішню роботу та діяльність окремих відділів. У цих статтях 
містилося чимало інформації про історію їх виникнення. Зазвичай, такі матеріали пуб-
лікувалися до “круглих дат” і приурочені вони певним видатним подіям чи окремому 
зібранню, з’їзду тощо5. Спеціальні курси лекцій та технічні виклади, які організову-
вали та впроваджували насамперед для студентів відділу інженерії та будівництва, 
знайомили з найновішими досягненнями в галузі техніки: зокрема, з особливостями 
житлового будівництва та прокладання доріг6. 

В окремий розділ увійшли повідомлення про наукові з’їзди, звіти, зібрання, кон-
курси, оголошення, здебільшого загальнопольського значення. Цікаву інформацію 
подають матеріали міжнародних з’їздів інженерів та техніків; виступи професорів та 
студентів, виголошення промов7. У замітках подано відомості про перелік відділень 
(факультетів) Львівської політехніки, також вказували розпорядок записів на кожне 
відділення окремо, місце і термін складання кваліфікаційного іспиту. 

Окремо історія Львівської політехніки відображена в інавгураційних промовах 
ректорів. Виголошуючи своє слово, керівники європейського навчального закладу 
зосереджували увагу на актуальних проблемах розвитку науки та техніки, техноло-
гій, наголошували на питаннях політичних та національних пріоритетів, на значенні 
вищої освіти у суспільстві, трансформації її завдань тощо8. 
                                                                          

3 Budowa II. Domu Technikόw // Kurjer Lwowski. – 1922. – № 101 (10 maja). – S. 5. 
4 Sprawozdanie komitetu budowy II. Domu Technikόw // Gazeta Lwowska. – 1932. – № 181 (10 sierpnia). – 

S. 5. 
5 Koło Chemików studentόw politechniki lwowskiej obchodzić będzie niebawem trzydziestoletie swej 

niezwykle pożytecznej działalności // Ibidem. – 1929. – № 257 (8 listopada). – S. 5 (Kronika); Kurs inżynierski 
z zakresu gospodarkі cieplnej urządzony na Połitechnice lwowskiej przez Wydział mechaniczny na skutek starań 
Komitetu Towarystwa politechnicznogo we Lwowie // Kurjer Lwowski. – 1922. – № 85 (21 kwietnia). – S. 5 
(Kronika). 

6 Kurs wykładów technicznych we Lwowie // Gazeta Lwowska. – 1930. – № 182 (9 sierpnia). – S. 4; Cykl 
wykładów technicznych z okazji Targów Wschodnich we Lwowie // Ibidem. – № 194 (24 sierpnia). – S. 3; Stara-
niem Koła Pań Politechniki Lwowskiej odbędzie się wykład prof. dra Benedykta Fulińskiego pt. “O powstawaniu 
płci” // Ibidem. – № 12 (16 stycznia). – S. 5 (Kronika). 

7 Zjazd Inżynierów Mechaniców Połskich we Lwowie // Ibidem. – 1935. – № 158 (9 czerwca). – S. 15. 
8 Mowa inauguracyjna rektora Politechniki, dr. I. N. Frankego // Ibidem. – 1880. – № 238 (15 paździer-

nika). – S. 4; № 239 (16 października). – S. 3 – 4; Przemówienie dra Władysława Zajączkowskiego, rektora Szkoły 
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Львівська політехніка видавала свій фаховий часопис “Życie Technickie” як 
орган громадських та наукових об’єднань студентів Львівської політехніки та вищих 
технічних закладів Речі Посполитої. Журнал інформував про новітні технічні прийо-
ми та технічні винаходи. Як зазначалося у його першому номері, це наукове та тех-
нічне видання сотворили, аби інформувати студентів про громадське життя у Львів-
ській Політехніці9. Часопис містив рубрики “Рецензії”, “Новини”, працював офіцій-
ний відділ, в якому друкувалися повідомлення із секретаріату Політехніки. Тут зна-
ходилося місце для поточних новин з інженерного світу, технічних новинок, нотаток 
про студентські відрядження, висвітлювали проблеми Львівської політехніки (бу-
дівництво нових корпусів, організація науки та навчання). Трохи пізніше “Życie 
Technickie” на своїх шпальтах порушувало різноманітні актуальні питання: фінансові 
труднощі, матеріальну забезпеченість, культурне та громадське життя у різних това-
риствах: спорт, мистецтво, молодіжні рухи. Цікаво, що самі студенти та викладачі 
навчального закладу (здебільшого, відділення архітектури) допомагали та брали ак-
тивну участь у підготовці до друку та у художньому оформленні видання. Журнал 
друкували регулярно: протягом перших двох років (1922–1923 рр.) видання з’явилося 
по шість номерів, згодом щорічно по дев’ять номерів лише з тримісячною перервою 
на літні вакації. Видання часопису “Życie Technickie” неодноразово ставало темою 
наукових досліджень10. 

Одним із найвідоміших часописів загальнотехнічного профілю в Австро-Угор-
щині, був друкований орган Політехнічного товариства у Львові – “Czasopiśmo 
Techniczne”. Його друкували безперервно від 1877 до 1939 рр., спочатку під назвою 
“Dźwignia”. Публікувались у ньому матеріали поточних засідань технічних товариств 
з Львівської політехніки, статути, повідомлення зі з’їздів інженерів та архітекторів, 
оголошення про архітектурні конкурси та їх підсумки, проекти тощо. Серед авторів 
публікацій були викладачі Львівської політехніки. Колекція примірників “Czasopiśma 
Technicznego” зберігається у відділі книгозберігання НТБ НУ “Львівська політех-
ніка”. 

Своєрідним щоденником діяльності університету в радянський період були 
тижневики “Радянський студент”, “Львівський політехнік”, що виходили друком у 
Львівській політехніці з 1946 р. Як і всі періодичні видання, вони відображали того-
часну політичну систему. Попри те газета залишалася передусім студентською, осві-
тянською. 

Студентський тижневик “Аудиторія”, що виходить тепер, має загальнодержавну 
сферу розповсюдження і читачів в усіх регіонах України. Під його пильною увагою 
залишається не тільки студентське життя і навчання, але і діяльність студентського 
самоврядування, Студентського братства, життя студмістечка, питання здоров’я і 
дозвілля молоді. Тут же знаходимо інформацію про розвиток матеріально-технічної 

                                                                                                                            
Politechnicznej we Lwowie przy rozpoczęciu roku szkolnego 1885/6 // Czasopiśmo Techniczne. – 1885. – Rocz. 
3, № 10. – S. 122– 125. 

9 “Życie Technicke” organ Stow. asystentόw, Tow. Bratniej pomocy, Kόl i Związkόw naukow; studentόw 
Politechniki Lwowskiej // Kurjer Lwowski. – 1922. – № 109 (19 maja). – S. 7 (Zapiski).  

10 Самотий Р. С. Джерелознавчі студії фонду цінних видань Науково-технічної бібліотеки Націо-
нального університету “Львівська політехніка” (“Życie Technickie” – історія видавання часопису) // Сучасні 
проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства: матеріали 3-ї Науково-практичної 
конференції з міжнародною участю, 29 вересня 2011 року, Львів / Національний університет “Львівська 
політехніка”, Науково-технічна бібліотека; [редкол.: Шишка О. В., Кунанець Н. Е., Тарасов Д. О. та ін.]. – 
Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2011. – С. 240–249. 
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бази університету, відкриття нових кафедр, спеціальностей та лабораторій, про орга-
нізацію навчального процесу та провідних науковців чи студентів-відмінників. 

Деякі публікації у цих періодичних виданнях мають тенденційний характер, 
особливо щодо міжнаціональних відносин, політичних орієнтацій, культурних взаємо-
впливів тощо. Попри це, незмінно пріоритетною залишається студентська та освітня 
тематика, важливі та актуальні події культурного життя Політехніки, підтримка 
тісних зв’язків з різними підрозділами університету. 

До другої частини бібліографічного покажчика “Працівники Львівської політех-
ніки” увійшли бібліографічні описи публікацій про професорів та визначних особис-
тостей різних епох і різних національностей, які формували академічні традиції універ-
ситету, завдяки яким він утверджувався і розвивав свій науково-технічний потенціал. 
У зв’язку з розширенням навчального закладу, утворенням нових кафедр, зростала 
кількість викладацького складу, що мало позитивний вплив на якість підготовки інже-
нерних кадрів, збільшення кількості науковців. Знаходимо матеріали, в яких міститься 
інформація про отримання та присвоєння ступенів докторів технічних наук. За особ-
ливі заслуги було присвоєно почесні звання докторів технічних наук професорам 
І. Мосціцькому, К. Скібінському та багатьом іншим працівникам закладу11. Ці видат-
ні представники університету стали науковими авторитетами європейського масштабу. 
У міжвоєнний період ректорами Львівської політехніки обирали 15 осіб. Серед най-
відоміших були: у 1921/1922 н. р. професор М. Губер, в 1929/1930 н. р. – К. Вайґель, 
1930/1931 н. р. – проф. К. Бартель, в 1931/1932 – проф. Г. Сокольницький, прізвища 
яких неодноразово зустрічаються на сторінках часописів12. Завдяки ученим, які збага-
тили світову науку новими відкриттями, у міжвоєнний період Львівська політехніка 
зміцнила свої позиції як центр інтелектуального життя й наукової думки європей-
ського рівня. Політиками національного масштабу стали професори Львівської полі-
техніки Казімєж Бартель, який у 1926–1930 рр. тричі був прем’єр-міністром Польщі, 
та Іґнаци Мосціцький, який у 1926–1939 рр. був президентом Польської держави13.  

Аби найповніше розкрити наукові досягнення видатних вчених Львівської 
політехніки, було використано започатковану у 1996 р. серію “Біобібліографія вчених 
Львівської політехніки”, в межах якої на сьогодні видано понад 50 випусків. Основне 
завдання цієї серії – сприяти розкриттю та популяризації наукового та педагогічного 
доробку наукових шкіл університету, формувати позитивний імідж навчального 
закладу, зберегти пам’ять про видатних вчених для прийдешніх поколінь14.  

                                                                          
11 Prof. Skibiński doktorem nauk technicznych // Kurjer Lwowski. – 1922. – № 25 (29 stycznia). – S. 4 

(Kronika); Z Politechniki Lwowskiej // Gazeta Lwowska. – 1931. – № 268 (19 listopada). – S. 5 (Kronika). 
12 Rektorem Politechniki Lwowskiej na rok 1921/1922 wybrany został Dr. M. Huber // Gazeta Lwowska. – 

1921. – № 132 (16 czerwca). – S. 2 (Kronika); Rezygnacja prof. Bartla ze stanowiska rektora Politechniki 
Lwowskiej // Ibidem. – 1930. – № 227 (2 października). – S. 4; Życiorys tegorocznego rektora Politechniki. J. M 
Rektor Dr. Weigel // Lwowski Kurjer Poranny. – 1929. – № 355 (14 czerwca). – S. 4; Sukces prof. K. Weigla w 
Lizbonie // Gazeta Lwowska. – 1933. – № 317 (17 listopada). – S. 6; Nowy rektor Politechniki. Rektorem 
Politechniki Lwowskiej na rok akademicki 1931/1932 został wybrany inż. Gabrjel Sokolnicki, zwyczajny profesor 
urządzeń elektrycznych // Ibidem. – 1931. – № 133 (12 czerwca). – S. 1. 

13 Przyjazd dr. prof. Bartla do Lwowa // Ibidem. – 1929. – № 216 (20 września). – S. 5 (Kronika). 
14 Бібліографічні покажчики, видані бібліотекою // Бєлоус І. О., Шишка О. В., Тарасов Д. О. Науково-

технічна бібліотека Національного університету “Львівська політехніка”: [монографія] / за ред. А. Г. За-
городнього. – Львів: Вид-во Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2009. – С. 170–182. 
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Узагальнення 

Важливим аспектом діяльності університету, який плекає свої наукові й педаго-
гічні традиції, є переосмислення та узагальнення організаційного та науково-освіт-
нього досвіду. За час свого існування університет “Львівська політехніка” переживав 
різні історичні періоди, що структурно відображено у покажчику. Це насамперед своє-
рідний літопис діяльності навчального закладу з усіма його здобутками за 170 років. 

Систематичне опрацювання періодичних видань, які знаходяться у фондах бібліо-
теки, а також в інших наукових закладах, дозволило бібліографам та іншим працівни-
кам НТБ НУ “Львівська політехніка” підготувати низку наукових досліджень різної 
тематики. Це стосується і розкриття фондів бібліотеки “Львівської політехніки”, і 
дослідження її історії. Вдалося також розкрити цікаві й маловідомі сторінки минулого 
університету. Серед них, зокрема, діяльність Авіаційної спілки студентів Львівської 
політехніки, яка займалася поглибленням знань з теорії авіації та проводила навчально-
практичні тренування на моделях у час, коли світова авіація робила свої перші кроки 
в експериментально-дослідницькому напрямку; розвиток у Львівській політехніці 
нового навчального та наукового напряму – фотографічного тощо15. 

Сьогодні Національний університет “Львівська політехніка” – це університет 
провідних наукових шкіл із загальновизнаним міжнародним авторитетом, універси-
тет світового стандарту, в якому поєднуються фундаментальні, гуманітарні та техно-
логічні напрями підготовки фахівців з глибокими науковими дослідженнями в цих 
напрямах. Окрім того, це один із небагатьох вищих навчальних закладів України, 
який завжди сміливо й послідовно намагався впроваджувати освітні інновації щодо 
зміни змісту та структури навчальних програм, щодо відкриття нових напрямів і 
спеціальностей. 
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The article covers the formation and the stages of compilation of the bibliographical 
index “Lviv Polytechnic Institute in Publications” dedicated to the research of the history 
of the National University “Lviv Polytechnic.” It provides an opportunity to present 
and summarize numerous available printed publications about the history of the university 
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