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У наш час, в умовах швидкого технічного і культурного розвитку, 

неможливо уявити собі життя без різних типів довідкової літератури, 
починаючи від інструкцій з експлуатації і закінчуючи багатотомними 
енциклопедіями. Надаючи в стислій формі грунтовну інформацію, довідкові 
видання стають незамінними при вирішенні наукових, професійних питань, 
при самоосвіті або ж для задоволення допитливості читача. Особливістю 
такого видання є його мета: допомогти швидко  знайти потрібну інформацію в 
лабіринті полиць, мудрих книжок та інтернету. 

Багато сучасних вчених досліджують особливості, структуру та основні 
види довідкових видань: Добко Т.В. [1], Комова М.В. [3],  Лісіна С.О. [4-6], 
Черниш Н.І. [10] та інші.  

Довідкові видання – це твори друку, що містять короткі відомості наукового, 
науково-популярного або прикладного характеру, викладені, оформлені та 
розміщені так, щоб їх можна було швидко знайти [9].  

Створення довідкового видання про Національний університет «Львівська 
політехніка» стало успішним короком для поширення інформаії про 
університет [7]. Видання презентує історичний шлях найдавнішого технічного 
університету України і Східної Європи та містить багатий і унікальний 
матеріал про його вагомі освітні і наукові досягнення упродовж більш ніж 165 
років існування. 

Структурно видання складається з трьох розділів:  хронологія подій 1843-
2010 років і нагороди та відзнаки працівників Львівської політехніки; наука, 
наукові школи; літопис випускників. Цікавим моментом у виданні стали 
численні замальовки про знаних випускників Львівської політехніки. Зокрема, 
тут вміщені розповіді про легендарного вітчизняного геолога, 
першовідкривача знаменитого Штокманівського родовища вуглеводнів у 
Арктиці, випускника геологорозвідувального факультету 1953 року, Остапа 
Шеремету. Щодо оформлення, то книга, створена з високоякісного паперу, є 
добре структурованою та гарно оформленою. Шмуцтитули перед кожним 
розділом додають інормативності та вишуканості  виданню.  

Недоліком друкованої книги про Львівську політехніку є те, що вона фіксує 
події лише до 2010 року, проте, більш сучасну інформацію можна знайти в 
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електронній енциклопедії Львівської політехніки, яка постійно оновлюється 
[8]. Електронна енциклопедія ВНЗ містить такі рубрикатори (класифікатори): 
структурованість університету; повсякденне життя закладу; людський ресурс; 
види діяльності (навчальні та наукові напрями / спеціальності); будівлі 
закладу; публікації про установу (газетні та інтернет-публікації) та додатково 
– словник спеціалізованих термінів для інформування користувачів із того чи 
іншого питання з можливістю переходу на статтю для детальнішого 
ознайомлення [2]. 

   Довідкове видання про Львівську політехніку надзвичайно важливе 
видання, яке презентує вищий навчальний заклад, повно відтворює його 
історію, подає перелік викладацького та професорського колективу за всі роки 
існування. Також книга дозволяє дізнатися про видатних людей, які навчалися 
в цьому закладі і досягли слави та визнання. Вона знайомить абітурієнтів із 
традиціями та новітніми технологіями у навчанні Львівської політехніки і 
представляє університет не тільки, як  технічний, а також і гуманітарний ВНЗ.  
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