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України 
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класифікація 
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упор. – упорядник   
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ПЕРЕДМОВА 

 
 

Словники виконують важливу роль у навчанні, науково-

дослідній діяльності та науково-методичній роботі в сучасній 

системі освіти України. Їх значення як «зберігача» інформації 

пов’язане з реалізацією процесу зміцнення знань, що служить 

досягненню інформаційної довершеності. На тлі широкого потоку 

інформації у процесі прогресивного розвитку людства словники не 

втрачають і не втратять важливості й актуальності. Основне 

завдання довідкових видань – надати конкретні відповіді на 

актуальні питання, у зв’язку з чим закладений у них матеріал          

є всебічно відкритим для пошуку. 

У цьому словнику подано 225 термінів, які стосуються різних 

напрямів розробки, рецензування, форматування, редагування та 

виготовлення навчальної літератури в Україні. Видання має 

науковий характер та певну методичну цінність: містить статті,      

у яких подано унормовані та сформульовані тлумачення як 

відомих термінів, так і тих, що виникли протягом останнього часу. 

 Матеріали словника знайомлять читачів як із новітніми 

дослідженнями проблем навчальної літератури, так і                         

з основоположними досягненнями науки, які мають вагоме 

значення для системи освіти в сучасних умовах. За 

функціональним призначенням і характером інформації це 

видання відноситься до галузевих словників.  

Словник складається зі статей, розташованих в алфавітному 

порядку. Терміни, що виражені словосполученнями, слід шукати 

за першою літерою ключового слова (іменника). Наприклад, 

визначення терміна «бібліографічний покажчик»  подається у 

статті «Покажчик бібліографічний». Винятками є усталені 

терміни: «навчальна література», «навчальне словникарство», 

«навчальна програма», «навчально-методичний комплекс», 

«універсальна десяткова класифікація» тощо. 

Джерелами змісту статей є закони та державні стандарти 

України, постанови Кабінету Міністрів України, накази 

Міністерства освіти і науки України та інших відомств, словники, 

результати досліджень укладача, праці інших дослідників. 

 



6 
 

А 

 

Анáлі  навча льної літератури – метод наукового дослідження 

навчальної літератури для закладів загальної середньої освіти як 

явища шляхом розкладу, розчленування її у думці на складові 

частини, виокремлення головних і другорядних її частин, ознак, 

властивостей [16]. 

Анти и  ри іна і йна е  перти а пі ручни а – перевірка та 

оцінювання якості рукопису підручника, що здійснюються з 

метою віднайти у текстових та позатекстових (ілюстрації, 

методичний апарат, апарат орієнтування) матеріалах підручника 

вияви дискримінації за захищеними  ознаками  (раса, колір шкіри, 

політичні, релігійні та інші переконання, стать, вік, інвалідність, 

етнічне та соціальне походження, мова та ін.) у формі стереотипів, 

ксенофобії, ейджизму, андро- та етноцентризму, сексизму тощо та 

надати рекомендації щодо їх усунення [14]. 

Апарáт ви а ння – сукупність елементів видання, які дають 

можливість читачам ідентифікувати видання серед інших, 

сприяють опрацьовуванню видання у процесі наукової та/або 

навчальної діяльності, допомагають читачам ефективно 

користуватися виданням. До А. в. відносяться: вихідні відомості, 

таблиця змісту, рубрики, колонтитули, покажчики, передмова, 

післямова, коментарі, посилання і примітки, бібліографічні 

посилання, бібліографічні списки, бібліографічні покажчики. А. в. 

має таку структуру: А. в. розпізнавальний (вихідні відомості – 

службова частина апарату видання) і А. в. допоміжний (апарат 

орієнтування, довідково-допоміжний, довідково-пошуковий, 

довідково-пояснювальний, науково-допоміжний, довідково-

бібліографічний. У навчальному виданні також є А. в. 

дидактичний [28].  

Апро á ія   ільно ї навча льної літерату ри – процес перевірки 

якості навчальної літератури, який має на меті схвалення 

(відхилення) навчальних видань як таких, що відповідають (не 

відповідають) вимогам Державного стандарту загальної середньої 

освіти, основним принципам навчання, віковим особливостям 

учнів. До апробації мають залучатися досвідчені вчителі (як 

правило, вчителі-методисти), які  володіють прийомами 

дослідницької роботи [30]. З 2016 року А. ш. н. л. не здійснюється. 
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Áтла  – картографічне чи аркушеве видання, що містить об’єднані 

загальною темою карти (мапи) або зображення. Види А.: 

анатомічний, астрономічний, ботанічний, географічний, 

зоологічний, лінгвістичний, медичний тощо. За матеріальною 

конструкцією А. може бути книжковим чи комплектним виданням. 

А. видається як засіб навчання або використання у професійній 

діяльності [9].  

Ау іови áння – видання, випущене на звуковому носії, яке може 

мати супровідно-пояснювальний текст (зображення) на паперовому 

носії. А. призначене для прослуховування широким колом          

людей [9]. 

 

Б 

 

Бáн   а них – сукупність будь-якої інформації, класифікованої і 

сконцентрованої у певний спосіб у певному місці. Б. д. формується 

спеціалістами для використання у науковій (творчій) та практичній 

діяльності. Напр., у закладах післядипломної педагогічної освіти 

створюють Б. д. про вчителів вищої категорії, які можуть брати 

участь в експертизі проєктів підручників [13; 28]. 

Бі ліогрáфія (грец. biblion – книга і graphô – пишу) – 1. 

 Науковий, систематизований опис видань. 2. Наука про способи 

систематизованого опису і обліку складання списків видань. 

Підрозділи Б.: державна (національна),  рекомендаційна, науково-

допоміжна, галузева, краєзнавча; видавничо-книготоргова, 

поточна і ретроспективна, Б. бібліографії. Для визначення 

наукової дисципліни, що вивчає теорію, історію і методику Б., 

застосовується термін «бібліографознавство» [28; 38]. 

Бу вáр – підручник для початкового навчання грамоти. Синонім – 

Азбука [9]. 

Бу лéт –  видання на одному аркуші, який складається 

паралельними згинами й не потребує розрізування під час         

читання [9]. 

 

В 

 

Ви   ви ань – сукупність видань, об’єднаних за однією чи кількома 

головними типологічними ознаками: цільовим призначенням 
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(наукові, навчальні, довідкові, художні, рекламні та ін.); матеріаль-

ною конструкцією (книжкові, аркушеві та ін.); знаковою природою 

інформації (текст, видання брайлівським шрифтом, нотне видання 

та ін.); читацькою адресою; періодичністю; видами носіїв 

інформації (паперові, електронні) [28]. 

Ви áння – 1. Окремий друкований твір, збірка тощо, що відповідає 

вимогам державних стандартів, інших нормативних документів. 2. 

Сукупність тотожних примірників твору, виданих одночасно [4; 

39]. 

Ви áння  итя че – видання, зорієнтоване на дитячу аудиторію. 

Уся друкована продукція для дітей, яка виробляється в Україні або 

імпортується в Україну, підлягає державній санітарно-

епідеміологічній експертизі. Рекомендується відрізняти В. д. від 

видань для дитячого читання, які мають більш широку читацьку 

адресу, але можуть бути сприйняті й дітьми. 

Класифікація видань для дітей. Видання залежно від вікової 

категорії читачів розподіляють на чотири групи: І. Видання для 

дітей дошкільного віку (до 6 років). 2. Видання для дітей 

молодшого шкільного віку (6-10 років включно), учнів початкових 

класів. 3. Видання для дітей середнього шкільного віку (11-14 

років включно), учнів V–VIII класів. 4. Видання для дітей 

старшого шкільного віку, підлітків (15-18 років включно), учнів 

IX–XII класів. Видання для абітурієнтів слід відносити до 

четвертої вікової групи.  

МОЗ установило гігієнічні вимоги для кожного елемента видання: 

розмір і тип шрифту, відстань між рядками, колір літер і фону, 

спосіб скріплення листків, у розмальовках – ширина контурних 

ліній тощо. У виданнях для дітей усіх вікових груп необхідно 

використовувати непрозорий папір,  який забезпечує непрозорість 

друкованих елементів із зворотного боку сторінки не менше 90%, 

що попереджує пов’язані з цим можливі порушення зору. 

Друкувати видання на газетному папері заборонено. Білість 

паперу, залежно  від номера, марки та сорту, повинна складати 70-

88%. Поверхня паперу повинна бути гладкою, без засміченості, без 

глянцю. Загальна вага підручників із розрахунку на один 

навчальний день у комплекті з шкільним приладдям, без ваги 

ранця або портфеля, не повинна перевищувати допустимих 

гігієнічних норм перенесення учнями ваги на відстань до 3 км: 1-2 
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класи – 1,5 – 2,0 кг; 3-4 класи – 2,0 – 2,3 кг; 5-6 класи – 2,3 – 3,0 кг;                      

7-8 класи – 3,0 – 3,5 кг; 9-11(12) класи – 3,5 – 4,5 кг. Вага кожного 

підручника не повинна перевищувати: для 1-2 класів – 300 г; 3-4 

класів – 350 г; 5-6 класів – 450 г; 7-10 класів – 500 г; 11-12 класів – 

600 г. Збільшення ваги підручника можливе, але не більше ніж на 

20%. Не рекомендується випускати підручники, які розраховані на  

декілька  років  навчання або суміщення програм різних років 

навчання. Для видань першої та другої групи забороняється 

використовувати друкарську фарбу із сплаву на основі свинцю. 

Заборонено використовувати в підручниках та навчальних 

посібниках для всіх вікових груп: безшовне клейове скріплення 

блоку; розміщувати текст на 3-х і більше шпальтах; у робочих 

зошитах і прописах – кольоровий або сірий фон; для основного 

тексту використання кольорової фарби або використання 

виворітного шрифту. Зазначені обмеження не розповсюджуються 

на навчальну літературу, що призначена для домашнього    

читання [9; 28]. 

Ви áння навча льне – видання, що містить систематизовані 

відомості наукового чи прикладного характеру, подані у формі, 

зручній для викладання й самостійного вивчення. Сучасне В. н. – 

складний комплекс, що складається з текстового і позатекстового 

структурних компонентів, які добираються і розташовуються в 

окремих темах відповідно до особливостей навчального матеріалу.  

Ви  ново  е  пе ртний – документ, що містить висновки щодо 

якості рукопису підручника. Заповнюється та підписується 

експертом за результатами аналізу рукопису. Кожна оцінка в 

експертному висновку має бути прокоментована й аргументована. 

Крім зазначеного в оцінному листі, експерт може відзначати й інші 

позитивні або негативні особливості рукопису, які, на його думку, 

суттєво впливають на якість рукопису. В. е. має закінчуватися 

загальною оцінкою рукопису із зазначенням його переваг або 

недоліків у порівнянні з іншими рукописами та висновків щодо 

доцільності його використання у закладах освіти. В. е. та оцінні 

листи з рейтинговими таблицями за результатами експертизи 

засвідчуються підписом експерта. Експерт письмово оформлює 

результати проведеної ним експертизи у вигляді експертного 

висновку на проєкт (оригінал-макет) підручника. Основні вимоги 

до В. е.: науковість, об’єктивність, недвозначність  у  висвітленні  
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думок,  доброзичливість,  обґрунтованість  висновків [13]. 

Вí о о ті про ви а ння – дані про видання, сформульовані 

відповідно до поданих у виданні відомостей або за допомогою 

бібліографічної служби [28]. 

Влá ни  а втор ь их прав – фізична чи юридична особа, яка 

володіє первинними авторськими правами на твір. В. а. п. можуть 

бути автори, співавтори, укладачі (упорядники), автори похідних 

творів (перекладів, переробок, атаптадій), видавці укладених творів 

(газет, журналів, енциклопедій тощо) [28]. 

В туп – початкова частина твору, що передує основному       

тексту [7; 39]. 
 

Г 
 

Гіперпо ила ння – формалізований відповідно до стандартів 

мережі Інтернет запис адреси веб-сайту або його частини (веб-

сторінки, даних). У разі якщо Г. адресує до частини веб-сайту 

(веб-сторінки), то, крім домену і (або) числової адреси за Інтернет-

протоколом, воно може містити додаткові записи про каталоги або 

виклики і умови доступу до веб-сторінки, що може бути 

відтворена або збережена на пристроях, які можуть зчитувати та 

відтворювати електронну (цифрову) інформацію з використанням 

мережі Інтернет [20]. 

Гло áрій (від лат. glossarium – словник) – словник до тексту, що 

пояснює маловідомі або застарілі слова [39]. 

Грифувáння навча льної літерату ри та навча льних програ   – 

визначені Міністерством освіти і науки України процедури для 

виявлення відповідності об’єктів грифування Базовому 

компоненту дошкільної освіти, державним стандартам загальної 

середньої освіти, типовій освітній програмі закладу позашкільної 

освіти, стандартам спеціалізованої освіти, державним стандартам 

професійної (професійно-технічної) освіти, засадам державної 

політики у сфері освіти та принципам освітньої діяльності, 

визначених частиною першою статті 6 Закону України «Про 

освіту»; віковим та психофізіологічним особливостям розвитку 

(сприймання, пам’ять, увага, мислення, мотивація) здобувачів 

освіти, навчально-пізнавальної діяльності, професійно-практичній 

спрямованості.  
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Види грифів: «Рекомендовано Міністерством освіти і науки 

України» та «Схвалено для використання в освітньому процесі». 

Надання грифа об’єктам грифування є рекомендацією для 

використання їх в освітньому процесі закладів освіти, що 

забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти, закладів 

дошкільної, позашкільної, спеціалізованої та професійної 

(професійно-технічної) освіти. До навчальної літератури 

Міністерство освіти і науки відносить електронні підручники та 

навчальні посібники, підручники, навчальні та навчально-

методичні посібники; до навчальних програм – програму у сфері 

дошкільної освіти, навчальну програму у сфері повної загальної 

середньої освіти, навчальну програму з позашкільної освіти, 

програму з психолого-педагогічної та корекційно-розвиткової 

роботи. 

Гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» 

надається: 

- електронним підручникам – електронним навчальним виданням 

із систематизованим викладом навчального матеріалу, що 

відповідає освітній програмі, містить цифрові об’єкти різних 

форматів та забезпечує інтерактивну взаємодію; 

- підручникам – друкованим навчальним виданням із 

систематизованим викладом навчального матеріалу, що 

відповідають модельним навчальним програмам у сфері повної 

загальної середньої освіти, освітнім програмам з професійно-

практичної підготовки. До підручників також належить Буквар; 

- програмам у сфері дошкільної освіти – навчальним виданням, що 

визначають єдиний комплекс освітніх компонентів, спланованих і 

організованих для набуття вихованцями компетентностей; 

- навчальним програмам у сфері повної загальної середньої      

освіти – навчальним виданням, що визначають орієнтовну 

послідовність досягнення очікуваних результатів навчання учнів, 

зміст навчального предмета та види навчальної діяльності учнів і 

можуть бути рекомендовані для використання в освітньому 

процесі як модельні відповідно до законодавства. 

Гриф «Схвалено для використання в освітньому процесі» 

надається: 

- електронним навчальним посібникам – електронним навчальним 

виданням, що доповнюють або частково замінюють підручники, 
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містять практичні завдання та/або вправи із певного навчального 

предмета (інтегрованого курсу); 

- навчальним посібникам – навчальним виданням, що доповнюють 

або частково замінюють підручники, містять практичні завдання 

та/або вправи із певного навчального предмета, професійно-

практичної підготовки, атласам та навчальним картам. До 

навчальних посібників також належать посібники серії «Шкільна 

бібліотека» та словники; 

- навчально-методичним посібникам – друкованим навчальним 

виданням, що містять матеріали з методик викладання, виховання, 

напрямів психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових 

послуг (допомоги); 

- програмам з психолого-педагогічної та корекційно-розвиткової 

роботи – навчальним виданням, що визначають напрями 

психолого-педагогічної та корекційно-розвиткової роботи, їх 

відповідне змістове наповнення з урахуванням особливостей 

психофізичного розвитку дітей з особливими освітніми потребами; 

- навчальним програмам у сфері повної загальної середньої    

освіти – навчальним виданням, розробленим не на основі 

модельних навчальних програм, що визначають послідовність 

досягнення результатів навчання учнів з навчального предмета 

(курсу за вибором), опис його змісту та видів навчальної 

діяльності учнів із зазначенням орієнтовної кількості годин, 

необхідних на їх провадження. 

МОН визначає одну або декілька установ, що належать до сфери 

його управління, якими готуються та вносяться пропозиції щодо 

надання грифа «Рекомендовано Міністерством освіти і науки 

України». Рішення щодо надання грифа приймається МОН та 

оформлюється наказом МОН. Пропозиції щодо надання грифа 

об’єктам грифування ухвалюють предметні (галузеві) експертні 

комісії (далі – Комісії) на підставі: 

експертних висновків комплексної експертизи (далі – експертиза), 

що включає науково-методичну, психолого-педагогічну та 

антидискримінаційну складову, а також за рішенням Комісії може 

включати художньо-технічну складову; 

результатів перевірки щодо виявлення порушення авторських прав 

та/або академічної доброчесності у разі прийняття Комісіями 

рішення щодо її проведення. Датою надання грифа 
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«Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» є дата 

видання відповідного наказу МОН, а грифа «Схвалено для 

використання в освітньому процесі» – дата прийняття Комісією 

рішення про його надання. 

З метою обліку надання грифів об’єктам грифування ведеться 

Каталог надання грифів навчальній літературі та навчальним 

програмам, до якого вносяться відомості про об’єкт грифування, 

його назву, вид, автора (авторів), найменування видавця 

(виробника, постачальника), вид грифа та підставу його надання, 

строк дії грифа, призначення. Безоплатний і вільний доступ осіб до 

інформації, що міститься в Каталозі, здійснюється через вебсайти 

МОН та Установи. 

Для забезпечення надання грифів Установа: здійснює добір 

кандидатур до складу Комісій та подає пропозиції МОН для їх 

затвердження; організовує роботу Комісій та проведення 

експертизи; забезпечує надання об’єктам грифування грифів 

«Схвалено для використання в освітньому процесі» та формує 

Каталог; оприлюднює експертні висновки на вебсайті Установи 

та/або на спеціальному інформаційному ресурсі; здійснює 

технічну підтримку спеціалізованого програмного забезпечення. 

Гриф надається строком на п’ять років та спливає 01 липня 

відповідного року. За рішенням Комісії зазначений строк може 

бути: скорочено у разі внесення змін до стандартів освіти, 

навчальних програм, інших обґрунтованих причин, що впливають 

на зміст та подання навчального матеріалу (наприклад, зміни 

правопису, наукові відкриття тощо); продовжено строком до трьох 

років за умови отримання позитивної експертної оцінки, що об’єкт 

грифування відповідає змісту та очікуваним результатам навчання 

(виховання) стандартів освіти. Якщо строк дії грифа скорочено або 

продовжено, до Каталогу вносяться відповідні записи [35]. 
 

Д 
 

Дер áвний  тан áрт почат о вої  ага льної о ві ти  ля  іте й   

о о ливи  и о ві тні и потре  а и – документ, що визначає 

вимоги до рівня освіченості дітей з особливими освітніми 

потребами на рівні початкової загальної освіти. Д. с. визначає 

оптимальний зміст та обсяг навчального навантаження для дітей з 
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особливими освітніми потребами у поєднанні з відповідною 

корекційно-розвитковою роботою. В основу Д. с. покладено 

особистісно орієнтований, компетентнісний та соціокультурний 

підходи [24]. 

Дер а вні  аніта рні но р и і пра вила  Гігі ні чні ви о ги  о 

 ру о ваної про у   ії  ля  іте й» – обов’язковий для виконання 

суб'єктами видавничої справи незалежно від відомчої належності 

та форм власності документ, який регламентує вимоги щодо 

оформлення друкованої продукції за показниками безпеки для 

здоров’я дітей. Д. с. н. п. спрямовані на профілактику захворювань 

органів зору, опорно-рухового апарату, серцево-судинної системи, 

а також розладів нервово-психічної сфери організму в дітей та 

поширюються на видання газетні, журнальні, книжкові (у т.ч. 

навчальні видання, підручники, навчальні посібники), а також 

іншу друковану продукцію, призначену для використання  дітьми, 

що видаються в Україні із застосуванням шрифтів на кириличній 

графічній основі та латинській графічній основі або імпортуються 

в Україну. Порушення Д. с. н. п. тягне за собою дисциплінарну, 

адміністративну та кримінальну відповідальність згідно з чинним 

законодавством. Д. с. н. п. не поширюються на спеціальні видання 

для дітей з порушеннями слуху, зору, мовлення [11; 23]. 

Дер áвні  тан áрти  ага льної  ере  ньої о ві ти – документи, що 

визначають вимоги до обов’язкових результатів навчання та 

компетентностей здобувача загальної середньої освіти 

відповідного рівня. Д. с. визначають загальний обсяг навчального 

навантаження та форми державної атестації здобувачів освіти на 

відповідному рівні загальної середньої освіти, характеристики 

змісту навчання, принципи організації освітнього процесу, 

систему управління змістом освіти, змістові лінії та очікувані 

результати навчання за освітніми галузями. Д. с. розробляються на 

теоретичному і світоглядному фундаменті класичної та сучасної 

педагогіки України і світу, на основі аналізу впровадження 

провідних українських та світових інноваційних практик в освіті 

задля реалізації головної мети загальної середньої освіти. До Д. с. 

належать: Державний стандарт початкової загальної освіти, 

Державний стандарт базової середньої освіти, Державний стандарт 

профільної середньої освіти. 

Д. с. затверджується постановою Кабінету Міністрів України і 



15 
 

переглядаються не менше одного разу на 10 років. Зміна змісту й 

обсягу Державних стандартів загальної середньої освіти іншими 

органами виконавчої влади не допускається. 

Заклад загальної середньої освіти створює умови для досягнення 

здобувачами результатів навчання та забезпечує відповідність 

рівня загальної середньої освіти Д. с. На основі Д. с. 

розробляються: Базовий навчальний план (є складовою частиною 

стандарту), Типові освітні програми (затверджує МОН); 

Типові навчальні плани (затверджує МОН), Освітня програма 

(схвалюється педагогічною радою закладу освіти та 

затверджується його керівником у разі розробки документа на 

основі типових освітніх програм), Робочий навчальний план 

закладу освіти (схвалюється педагогічною радою закладу освіти та 

затверджується його керівником) [25]. 

Д ерéла тео рії   ільно ї навча льної літерату ри – основи, 

вихідні позиції, на яких базується теорія шкільної навчальної 

літератури, які містяться у виданнях або в архівних матеріалах 

(пам’ятки стародавньої писемності з питань освіти; архівні 

матеріали з питань розвитку писемності та навчальної літератури; 

опубліковані офіційні документи і матеріали з питань освіти 

(закони, проєкти, доповіді, звіти, інструкції, методичні 

рекомендації та ін.); підручники, навчальні посібники, програми, 

навчальні плани та інші матеріали, які характеризують роль і місце 

навчальної літератури в навчально-виховному процесі; результати 

наукових досліджень у галузі педагогіки, психології, 

книгознавства, бібліотекознавства, бібліографознавства, 

державного управління та ін.; твори видатних педагогів та 

книгознавців (науковців і практиків); періодична преса). Див. 

також Теорія шкільної навчальної літератури [18; 19]. 

До рочé ні ть а а е і чна – сукупність етичних принципів та 

визначених законом правил, якими мають керуватися автори 

навчальних видань, учасники освітнього процесу під час навчання, 

викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою 

забезпечення довіри до наукових (творчих) досягнень та/або 

результатів навчання. Дотримання А. д. передбачає: дотримання 

норм законодавства про авторське право і суміжні права; 

відсутність плагіату та самоплагіату, наведення бібліографічних 

посилань на джерела інформації у разі використання ідей, 
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розробок, тверджень, відомостей; надання достовірної інформації 

про методи і результати досліджень, джерела використаної 

інформації та власну наукову (науково-педагогічну, педагогічну, 

творчу) діяльність; об’єктивне та неупереджене оцінювання 

результатів наукової та іншої творчої діяльності; повагу до осіб, 

які беруть участь у науковій (науково-педагогічній, педагогічній, 

творчій) та видавничій діяльності, незалежно  від  віку,  статі,  

стану  здоров’я,  громадянства,  національності, ставлення до 

релігії, кольору шкіри, місця проживання, походження, а також 

інших обставин; уникнення приватного інтересу та конфлікту 

інтересів; відсутність фальсифікації наукових результатів [21]. 

Дові  ни  – 1. Видання прикладного характеру, яке має довідкову 

систематичну структуру чи побудоване за абеткою заголовків 

статей, призначене для швидкого пошуку певних відомостей.         

2. Видання, що містить узагальнені, стислі відомості певних 

галузей науки, освіти, культури тощо. 3. У системах обробки 

інформації – таблиця ідентифікаторів.  

Класифікація довідників – виокремлення особливостей певного 

типу довідників за ознаками: за цільовим призначенням; за 

характером інформації; за широтою охоплення інформації; за 

структурою основного тексту. 

Види Д.: за цільовим призначенням: науковий, науково-технічний, 

громадсько-політичний, виробничо-практичний, навчальний, 

популярний, побутовий тощо; за характером інформації: 

статистичний, біографічний, бібліографічний тощо; за широтою 

охоплення інформації: комплексні – містять відомості з певного 

розділу галузі або з усієї галузі в цілому чи інформацію 

міжгалузевого характеру; спеціалізовані – подають різноманітні 

відомості з теми чи з окремої проблеми галузі; за структурою 

основного тексту: абеткові; систематичні; номерні; хронологічні.  

Зміст Д. визначається його читацькою адресою: він може 

розраховуватися на спеціалістів (науковців і практиків у певній 

галузі) та на широке коло користувачів. 

Структура Д. Необхідним компонентом будь-якого Д. є його 

апарат. Це тексти, що доповнюють видання, які допомогають 

читачеві у користуванні ним (науково-довідковий апарат) і 

кращому розумінню його змісту (науково-допоміжний апарат). До 

науково-довідкового апарату можуть входити: вступна стаття або 



17 
 

передмова автора чи укладача (розповідає про мету створення, 

основні змістові напрями, структуру видання, джерела, основні 

правила користування тощо); післямова (коментарі чи примітки); 

бібліографічні списки та покажчики. Науково-допоміжний апарат 

може містити: списки скорочень; абревіатури; коментарі; 

ілюстрації; фотографії, схеми, карти, креслення, формули; 

посилання. 

Ілюстрації в довіднику можуть нести як функцію доповнення, 

уточнення та унаочнення текстового матеріалу, так і мати 

інформаційне навантаження на рівні з текстом.  

Для швидкої орієнтації в Д. дуже зручні графічні та композиційні 

виділення тексту. З їх допомогою текст ділиться на смислові і 

структурні одиниці, які під час перегляду сторінки «вхоплюються» 

оком. 

Довідкові видання мають систему посилань, які полегшують 

читачеві знаходження необхідної інформації. Посилання мають 

довідково-рекомендаційний характер і даються в тих випадках, 

коли доречно відіслати читача до інших статей для порівняння і 

уточнення інформації чи до інших джерел, які більш повно 

розкривають зміст проблеми. 

Д. розраховані на вибіркове читання і призначені для швидкого 

пошуку довідки. На відміну від енциклопедичних видань, Д. являє 

собою розробку окремого аспекту чи напряму певної проблеми 

(теми), має практичну спрямованість. Д. містить матеріал у 

стислому, концентрованому викладі, розташований у порядку, що 

полегшує швидкий пошук необхідних відомостей: в алфавітному, 

систематичному (за галузями знань), хронологічному тощо. Д. 

може забезпечуватися допоміжними покажчиками [9; 18]. 

Дові  ни  еле тро нний – електронне текстове довідкове видання. 

Синонім: словник електронний. Останніми роками кількість 

опублікованих електронних видань перевищила кількість 

паперових. З’являються нові електронні довідники і словники та 

відцифровуються друковані [9; 15].  

Дові  ни  навча льний – книжкове довідкове видання, адресоване 

учням (студентам) закладів освіти, яке містить фундаментальні 

дані з однієї або кількох навчальних предметів (дисциплін), 

побудоване в систематичному порядку (як правило) або за 

абеткою назв статей. Довідкова форма подання навчальної 
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інформації стимулює процес засвоєння і закріплення знань та 

розвитку вмінь [9]. 

До а то  – 1. Додаткові до основного тексту видання матеріали, 

які уточнюють, унаочнюють, поглиблюють, систематизують 

відомості, подані в основному тексті, з метою уникнення його Ці 

відомості є необхідними для повноти змісту видання, але 

долучення їх до основної частини тексту може змінити 

впорядковане й логічне уявлення про твір; не можуть бути 

послідовно розміщені в основній частині видання через великий 

обсяг або способи відтворення; є необхідними лише для фахівців 

конкретної галузі. Д. розміщують у порядку посилання на них у 

тексті звіту. Д. розміщуються у кінці видання під назвою 

«Додатки». Д. можуть бути документи, листи, статті, карти, схеми, 

словники тощо. Якщо додатки є продовженням тексту основної 

частини видання, нумерація сторінок додатків – це продовження 

нумерації сторінок видання. Кожний додаток повинен мати 

заголовок, який друкують вгорі малими літерами з першої великої 

симетрично до тексту сторінки. Над заголовком, але посередині 

рядка, друкують слово «ДОДАТОК» і відповідну велику літеру 

української абетки, крім літер Ґ, Є, З, І, І, Й, О, Ч, Ь, яка позначає 

додаток. Текст кожного додатка починають з наступної сторінки. 

Якщо у виданні як додаток наводять документ, що має самостійне 

значення (наприклад, патентні дослідження, технічні умови, 

технологічний регламент, атестовану методику проведення 

досліджень, стандарт тощо) та оформлений згідно з вимогами до 

цього документа, тоді в додатку вміщують його копію без будь-

яких змін. На копії цього документа праворуч у верхньому куті 

проставляють нумерацію сторінок звіту, як належить у разі 

нумерування сторінок додатка, а знизу зберігають нумерацію 

сторінок документа. У цьому разі на окремому аркуші друкують 

великими літерами слово «ДОДАТОК», відповідну велику літеру 

української абетки, що позначає додаток, а під ним, симетрично 

відносно сторінки, друкують назву документа малими літерами, 

починаючи з першої великої. Аркуш з цією інформацією також 

нумерують. Великі за обсягом сторінок додатки можна 

оформлювати як відокремлену самостійну частину із самостійним 

титульним аркушем, але без грифу затвердження (погодження) та 

підписів відповідальних осіб. Дату пріоритету автора та будь-які 
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спеціальні записи подають на розсуд автора(-ів) видання. 

Нумерація сторінок відокремленої самостійної частини є 

продовженням нумерації сторінок основної частини звіту. Д. 

можуть видаватися у вигляді окремого тому зі своєю нумерацією 

сторінок. 2. Видання, що має самостійне значення, поширюється 

разом з основним виданням чи без нього. Д. може бути 

неперіодичним (книга, брошура тощо, що додається до основного 

видання і поширюється разом із ним у комплекті) та періодичним 

(книга, брошура тощо, що додається до передплатного видання       

і разом з ним надсилається передплатникам). Д. до періодичного 

видання може мати самостійну назву, нумерацію та рік        

видання [8].  

 

Е 

 

Евол   ія навча льної літерату ри – процес зміни, розвитку цього 

явища в цілому та різних її компонентів. Е. н. л. пов’язана з 

певними політичними процесами в нашій країні, освітньо-

культурними потребами народу, станом літературної мови та ін. 

чинниками. Див. також: Навчальна література, Шкільна навчальна 

література [17]. 

Е  перти  а еле тро нного пі ру чни а (еле тронного  

по і ни а) – визначення якості електронного навчального 

видання та придатності його до використання в освітньому 

процесі.  

Експертам необхідно визначити: 1) мету і завдання розробленого 

електронного підручника; 2) структуру електронного підручника; 

3) особливості подання навчального матеріалу за розділами і 

темами в підручнику; 4) рівень програмного забезпечення;             

5) рівень дидактичного забезпечення. 

Вимоги до експертів. Змістову складову електронного підручника 

може оцінити досвідчений учитель, що має досвід викладання 

цього предмета. Оцінюючи зміст окремої теми, доцільно 

навчальний матеріал поділяти за ступенем складності сприймання 

та за ступенем складності пояснення. Оцінити керуючу та 

діагностичну функції електронного підручника краще зможуть 

учителі, які є фахівцями з двох навчальних предметів (наприклад, 

учитель математики та інформатики, фізики та інформатики).  
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Експерти повинні мати: 

- сформовані на достатньому рівні вміння працювати з 

операційною системою Windows, зокрема з текстовим, табличним 

процесорами; 

- знання та вміння щодо моделювання уроку з предмета з 
використанням електронного підручника; 

- знання правил використання комп’ютерних програм у закладах 
освіти, організації роботи в мультимедійній аудиторії, 

законодавства у сфері інтелектуальної власності [15]. 

Е  перти  а  о  ульно-ро вива льного пі ру чни а розглядається 

дослідниками як фахове з’ясування міри дотримання принципів, 

норм та правил проєктування його макрокомпонентів (зміст, 

оформлення, структура) з метою вироблення відповідних 

висновків, кількісного та порядкового оцінювання. 

Виокремлюють 4 основні етапи комплексної експертизи, кожен з 

яких має своє специфічне змістове наповнення: 

1. Аналіз теоретико-методологічного підґрунтя проектування, 

створення та експертизи модульно-розвивального підручника: 

− експертиза концепцій, теоретико-методологічних засад 

створення підручників; 

− експертиза підручникотворчого процесу як цілісного замкнутого 

циклу. 

2. Експертиза якості змісту і структури рукопису модульно-

розвивального підручника: 

− рефлексія автором вимог (експертної системи, нормативно-

регламентуючої документації, умов держзамовлення тощо); 

− експертиза-аналіз авторської концепції майбутнього підручника. 

3. Експериментальне дослідження ефективності використання 

модульно-розвивального підручника: 

− первинна експертиза рукопису як 4-ох різновидів змісту 

(навчально-предметного, психолого-педагогічного, управлінсько-

технологічного, методично-засобового); 

− експертиза готового примірника підручника; 

− експертиза модульно-розвивального підручника в системі 

навчально-книжкового комплексу. 

4. Апробація модульно-розвивального підручника в реальних 

умовах шкільної практики: 

− апробація: підготовка вчителів-дослідників та учнів до 
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використання МРП (за окремими пам’ятками), констатувальний і 

формувальний експерименти; 

− упровадження підручника в масову освітню практику. 

Критеріями оцінювання для кожного з презентованих етапів 

комплексної експертизи МРП є відповідно концептуальність, 

нормовідповідність, якість та ефективність [43]. 

Е  перти  а навча льної літерату ри – визначення якості різних 

видів навчальної літератури та їх придатності до використання в 

освітньому процесі [18]. 

Е  перти  а анти и  ри іна і йна – див. Антидискримінаційна 

експертиза. 

Е  перти  а нау о ва – діяльність, метою якої є дослідження, 

перевірка, аналіз та оцінка наукового рівня об’єктів експертизи і 

підготовка обґрунтованих висновків для прийняття рішень щодо 

таких об’єктів. Проводиться науково-дослідними установами, 

закладами вищої освіти та ін. юридичними і фізичними особами, 

які мають право на здійснення цього виду діяльності [18]. 

Е  перти  а про   ту пі ру чни а – перевірка та оцінювання 

якості проєкту підручника експертами, виявлення відповідності 

параметрів проєкту підручника (рукопису або оригінал-макету) 

психолого-педагогічним критеріям з метою визначення 

можливості використання підручника в освітньому процесі і 

доцільності надання йому грифу «Рекомендовано Міністерством 

освіти і науки України». Див. також Експертиза навчальної 

літератури [13]. 

Ен и лопé ія – наукове довідкове видання, що об'єднує 

найістотніші відомості з усіх галузей знань чи якої-небудь однієї 

галузі, розміщених в алфавітному або тематичному порядку. Види 

Е.: а) за читацькою адресою: Е. для дітей, фахівців, масового 

читача; б) за характером інформації: універсальні, спеціалізовані 

(галузеві, тематичні, персональні), регіональні; г) за форматом: 

настільні, портативні, кишенькові [9; 18]. 

Ергонό і а – наука, що вивчає допустимі фізичні, нервові та 

психічні навантаження на людину в процесі праці, проблеми 

оптимального пристосування навколишніх умов для ефективної 

праці та збереження здоров’я [39]. 
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Ж 

 

Жанр – 1. Вид творів у певній галузі мистецтва, який 

характеризується певними сюжетними та стилістичними ознаками. 

2. Спосіб щось зобразити, сукупність прийомів, стиль, манера [28]. 

Жанр літерату ри – вид творів, який характеризується чіткими 

ознаками змістово-тематичного наповнення, структури, мовно-

стилістичних характеристик, властивих для певних видів 

літератури [28]. 

 

З 

 

Зáпи   і ліографі чний – це елемент (компонент) бібліографічної 

інформації, що фіксує відомості про документ – об’єкт запису і 

дозволяє його ідентифікувати, розкрити його склад і зміст для 

бібліографічного пошуку. Основною частиною З. б. є 

бібліографічний опис – сукупність бібліографічних відомостей про 

документ, наведених за обумовленими правилами, що визначають 

порядок розташування й наповнення зон і елементів, призначених 

для ідентифікації та загальної характеристики документа. З. б. 

може містити також заголовок, терміни індексування 

(класифікаційні індекси і предметні рубрики), анотацію або 

реферат, шифри зберігання документа, довідки про додаткові 

бібліографічні записи, службові помітки та іншу додаткову 

інформацію про документ, яка забезпечує доступ до нього [6]. 

З íр а вправ – різновид практикуму; навчальне книжкове 

видання, у якому міститься спеціально підібраний комплекс вправ 

до навчального курсу на закріплення і поглиблення знань, 

розвиток певних умінь. З. в. переважно використовується як 

додаток до підручника [17].  Синонім – Збірник вправ.  

З íр а  а а ч – різновид практикуму; навчальне книжкове 

видання, у якому міститься спеціально підібраний комплекс задач 

до навчального курсу на закріплення і поглиблення знань, 

розвиток певних умінь. З. з. переважно використовується як 

додаток до підручника [17]. Синонім – Збірник задач. 

З íрни  (  і р а) – 1. Книжкове видання, що містить однорідні 

матеріали, документи тощо, розміщені у певному порядку.             

2. Книжкове видання, що містить у собі дібрані за яким-небудь 
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принципом твори одного або кількох авторів. За періодичністю 

розрізняють неперіодичний, періодичний і продовжуваний  

збірники [9]. 

Зі ра ння  тво рів  –  однотомне чи багатотомне видання творів 

одного або декількох авторів,  що  дає  уявлення  про його (їхню) 

творчість у цілому або за певним тематичним напрямом [9]. 

З і т – 1. Те, про що говориться, розповідається де-небудь, те, що 

описується, зображується (перев. у книзі, статті тощо). 2. Суть, 

внутрішня особливість чого-небудь. 3. Послідовний перелік 

розділів та ін. частин частин видання, переважно із зазначенням 

сторінок, де вони вміщені (таблиця змісту); частина довідково-

пошукового апарату видання [28]. 

Зна  ви но  и – мовна позначка у вигляді арабських цифр 

(порядкових номерів), літер чи астериска (зірочки), що 

використовують для пов’язування підрядкових і позатекстових 

бібліографічних посилань з частиною основного тексту твору [28]. 

 

І 

 

Іл  трати вні ть ви а ння – ступінь насиченості видання 

ілюстраціями [28]. 

Іл  тра  ія – зображення у книжковому або аркушевому виданні, 

що пояснює, відтворює, доповнює, уточнює або прикрашає його 

текст; малюнок, рисунок, світлина.  І. може супроводжуватися 

підписом, посиланням на неї в основному тексті. І. розміщують у 

тексті у відповідному абзаці або відразу після нього, або на 

наступній сторінці, але якнайближче до першого посилання на неї, 

а також, за потреби – у додатках до основного тексту            

видання  [9; 18]. 

Іл  тра  ія у навча льно у ви а нні – важливий структурний 

компонент підручника (посібника, практикуму, збірника задач 

тощо), який є наочною опорою розвитку мислення учнів та 

студентів, тісно пов’язаний зі змістом навчального матеріалу, є 

носієм певної інформації, а також важливим засобом виховного 

впливу. Види І.: провідні, рівнозначні з текстом і такі, що 

обслуговують його [18]. 

Ін тру   ія – офіційне чи нормативне виробничо-практичне 

видання правил регулювання виробничої та суспільної діяльності 
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або користування виробами та/або послугами [9]. 

Інтегро ваний  ур  – навчальна дисципліна, що містить матеріал 

двох або кількох навчальних предметів. Інтегроване навчання 

ґрунтується на комплексному підході. Інтеграція у змісті навчання 

реалізується як у межах однієї освітньої галузі, так і кількох [25]. 

 

К 

 

Кари ату ра – 1. Малюнок, що зображує кого-небудь чи  що-

небудь у навмисне спотвореному, смішному вигляді. К. 

використовують як ілюстрацію у тексті книжкового видання або 

як елемент аркушевого видання (плаката, листівки тощо). 2. Твір 

образотворчого мистецтва, який є творчою переробкою іншого 

правомірно оприлюдненого твору, в тому числі персонажу твору 

або імені персонажу твору, що за своїм змістом має комічний, 

сатиричний характер або спрямовується на висміювання певних 

осіб або подій [39]. 

Кáрта – картографічне аркушеве видання, що містить зменшене, 

побудоване в картографічній проєкції, узагальнене й виконане у 

певній системі умовних познак зображення поверхні Землі, іншого 

небесного тіла чи позаземного простору з розміщеними на них 

об’єктами реальної дійсності. Види К.: фізичні, політичні, 

топографічні, тематичні, спеціальні тощо [9]. Синонім – Мапа. 

Кла ифі á ія ви а нь – 1. Спосіб систематизації видань за їхнім 

змістом (галузями знань). У книжковій справі та бібліотечно-

бібліографічній діяльності України застосовують універсальну 

десяткову класифікацію. 2. Процес пошуку та визначення 

класифікаційних індексів певної класифікаційної системи 

виданням чи документам для забезпечення їх індексування та           

впорядкування [28]. 

Кни га  ля чита ння – різновид хрестоматії, навчальне видання у 

вигляді збірника творів чи вибраних із них уривків. К. д. ч. 

використовується як засіб поглиблення знань учнів та розвитку 

вмінь самостійного читання [9]. 

Ко ентáр – 1. Пояснення, тлумачення до якого-небудь тексту.     

2. Частина науково-довідкового апарату видання. Основні види К.: 

історико-літературний – розкриває смисл, ідейний зміст, художні 

особливості твору, його значення і місце у творчій біографії 
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письменника, в критичній рецепції та літературному процесі, 

вплив на суспільство; реально-історичний – наводить відомості 

про факти, події та історичних осіб, що згадуються у творі,             

а також посилання на джерела цитат, алюзій тощо; 

текстологічний – розкриває історію створення та вивчення тексту 

твору, порівнює різні його варіанти (рукописний і друкований); 

лінгвістичний – пояснює слова й звороти мови; редакційно-

видавничий – повідомляє про особливості підготовки твору до 

друку, першу та інші найважливіші його публікації тощо [9; 39]. 

Ко ентарí по торін о ві – коментарі до окремих фрагментів 

тексту твору [28]. 

Ко í ія апеля і йна – колегіальний орган, уповноважений  

розглядати апеляції учасників конкурсу підручників/посібників з 

приводу порушення процедури його проведення та інформувати 

МОН про свою позицію щодо обґрунтованості поданих апеляцій. 

Склад К. а., які не є учасниками конкурсу, членами інших комісій, 

представниками видавництв, їх об’єднань та особами, які мають 

конфлікт інтересів, затверджується наказом МОН до закінчення 

строку подання комплектів конкурсних матеріалів та 

оприлюднюється на вебсайті конкурсної установи наступного дня 

після завершення її роботи. У складі К. а. обов’язково повинно 

бути не менше одного фахівця з художньо-технічного 

редагування. Голова К. а. обирається з числа членів цієї комісії на 

першому її засіданні. Секретарем К. а. без права голосу є 

працівник конкурсної установи [18]. 

Ко í ія   ху о  ньо-техні чного ре агува ння – орган, який 

здійснює оцінювання дотримання авторами навчальних видань 

санітарно-гігієнічних вимог до художнього оформлення та 

поліграфічного виготовлення підручника/посібника. Склад         

К. х-т. р. формується із фахівців, які не є учасниками конкурсу 

підручників/посібників, та є особами, які не мають конфлікту 

інтересів, затверджується наказом МОН до закінчення строку 

подання комплектів конкурсних матеріалів та оприлюднюється на 

вебсайті конкурсної установи наступного дня після завершення її 

роботи. Членами К. х-т. р. можуть бути науковці, науково-

педагогічні працівники кафедр закладів вищої освіти, які готують 

фахівців у галузі образотворчого мистецтва, графічного дизайну, 

дизайну авторської книги, мистецтва книги, та дизайнери, які 
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мають досвід роботи з оформлення навчальних видань. Членами 

К. х-т. р. не можуть бути працівники МОН та конкурсної установи, 

особи, які під час здійснення експертизи матимуть конфлікт 

інтересів, автори (співавтори) підручників/посібників, поданих на 

конкурс, учасники конкурсу. Голова К. х-т. р. обирається з числа 

членів цієї комісії на першому її засіданні. Секретарем К. х-т. р. 

без права голосу є працівник конкурсної установи [33]. 

Ко í ія е  пе ртна  – орган, що здійснює експертизу рукописів 

підручників у комплекті з фрагментами оригіналів-макетів. До 

складу експертної комісії входять науково-педагогічні працівники, 

вчителі відповідного фаху, практичні психологи. До складу Е. к. не 

можуть входити працівники МОН, Інституту модернізації змісту 

освіти, а також автори (співавтори) рукописів, поданих на конкурс, 

працівники видавництв [33]. 

Ко í ія  о н ур на – орган, що розглядає результати експертизи 

комплектів конкурсних матеріалів з усіх навчальних предметів, 

виконані предметними експертними комісіями, НАН України і 

НАПН України, перевіряє правильність оформлення протоколів, 

експертних висновків і оцінних листів, їх відповідність зведеному 

обліку балів та рейтингів і встановлює підсумкові рейтинги 

кожного рукопису підручника, поданого на конкурс. Склад К. к. 

формується із осіб, які не залучені до роботи інших комісій, не є 

учасниками конкурсу або особами, які мають конфлікт інтересів, 

затверджується наказом МОН до закінчення строку подання 

комплектів конкурсних матеріалів та оприлюднюється на вебсайті 

конкурсної установи. Членами К. к. можуть бути працівники 

МОН, конкурсної установи, науково-педагогічні працівники 

закладів вищої та післядипломної педагогічної освіти, наукові 

працівники Національної академії наук України та Національної 

академії педагогічних наук України, педагогічні працівники, 

представники асоціацій і спілок учителів, громадських об’єднань 

(за їх          згодою) [33]. 

Ко пете нті ний пі хі   в о віті – спрямованість освітнього 

процесу на формування ключових і предметних компетентностей 

особистості [24]. 

Ко пете нтні ть – набута здатність особи успішно 

соціалізуватися, провадити професійну та/або подальшу навчальну 

діяльність), яка виникає на основі динамічної комбінації знань, 
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умінь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, інших 

особистих якостей [3; 4]. 

Ко пете н ія – динамічна комбінація знань, умінь, навичок, 

способів мислення, поглядів, цінностей, інших особистих якостей, 

що визначає здатність особи успішно соціалізуватися, провадити 

професійну та/або подальшу навчальну діяльність [3; 4]. 

Ко піля  ія – твір, підготовлений шляхом відбору і розташування 

раніше існуючого матеріалу або відомостей таким чином, що 

одержаний творчий результат становить собою оргинінальний 

авторський твір. Колективний твір є одним з різновидів К. 

Компілятивний характер більшою або меншою мірою мають, 

напр., хрестоматії, словники, довідники, енциклопедії, 

узагальнювальні наукові праці, деякі науково-популярні видання, 

підручники, навчальні посібники тощо. Авторське право стосовно 

компіляційного твору поширюється лише на матеріал, поданий 

його автором/упорядником, і не поширюється на раніше існуючий 

матеріал, використаний у творі [20]. 

Кόн ур  пі ру чни ів по і  ни ів – конкурсний відбір 

підручників (крім електронних) та посібників для здобувачів 

повної загальної середньої освіти та педагогічних працівників, 

який проводиться відповідно до Законів України «Про 

освіту», «Про повну загальну середню освіту», Порядку 

забезпечення підручниками та посібниками здобувачів повної 

загальної середньої освіти і педагогічних працівників, Положення 

про Міністерство освіти і науки України. Порядок організації 

конкурсу не поширюється на конкурсний відбір 

підручників/посібників для осіб з особливими освітніми 

потребами (окрім осіб з порушеннями зору) і педагогічних 

працівників, які працюють з такими особами [33]. 

Кόн ур  пі ру чни ів по і  ни ів  ля о і    о о ли ви и 

о ві тні и потре  а и – конкурсний відбір підручників та 

посібників (крім електронних) для осіб з особливими освітніми 

потребами, здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти i 

посібників для здобувачів повної загальної середньої освіти та 

педагогічних працівників, який проводиться відповідно до Законів 

України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», 

Порядку забезпечення підручниками та посібниками здобувачів 

повної загальної середньої освіти і педагогічних 
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працівників, Положення про Міністерство освіти і науки України 

та згідно з переліком підручників/посібників, у виданні яких за 

кошти державного бюджету є потреба, який затверджується 

наказом МОН [34]. 

Кон пé т ле   ій – навчальне видання (як правило, у вигляді 

брошури) стислого викладу курсу лекцій або окремих розділів 

навчальної дисципліни [9]. 

Конфлí т інтере  ів – наявність у особи приватного інтересу                

у сфері, у якій  вона виконує свої службові чи представницькі 

повноваження, що може вплинути  на  об’єктивність  чи  

неупередженість  прийняття  нею рішень,  або  вчинення  чи  не 

вчинення дій під час виконання зазначених повноважень.                      

У видавничий справі може виникати К. і., наприклад, у членів 

конкурсних (апеляційних) комісій, працівників МОН та інших 

державних органів, які беруть участь у процесі експертизи, 

відбору та грифування різних видів навчальної літератури [14; 33]. 

Кре и т  вропе й ь ої  ре и тної тра н ферно-на опи чувальної 

 и те  и ( КТС) – одиниця вимірювання обсягу навчального 

навантаження здобувача вищої освіти, необхідного для досягнення 

визначених (очікуваних) результатів навчання. Обсяг одного 

кредиту ЄКТС становить 30 годин [21]. 

Кур   и тан і йного навча ння – дидактична інформаційна 

система, яка є достатньою для вивчення окремих навчальних 

дисциплін за допомогою опосередкованої взаємодії віддалених 

один від одного учасників навчального процесу у 

спеціалізованому освітньому середовищі, яке функціонує на базі 

сучасних психологопедагогічних та інформаційно-комунікаційних 

технологій [31]. 

Ку р  ле   ій – навчальне книжкове видання, яке містить повний 

виклад тем навчальної дисципліни згідно з програмою [9]. 

 

Л 

 

Ле  и огрáфія – теорія і практика укладання довідкових видань, 

розділ мовознавства. Л. виникла з потреби пояснення незрозумілих 

слів, яке спочатку здійснювалося у вигляді глос [39]. Синонім – 

Словникарство. 
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Ли  т о íнний – документ, що містить показники та критерії 

оцінювання рукопису підручника за бальною шкалою, 

розроблений МОН спільно з НАПН. Експерт, що здійснює 

експертизу рукописів підручників, несе персональну 

відповідальність за конфіденційність, вірогідність і повноту 

аналізу рукопису, об’єктивність та обґрунтованість зроблених 

висновків [16]. 

Літерату ра – сукупність творів писемності в опублікованій або 

неопублікованій формах. Види Л.: за віковою ознакою: для 

дорослих і дитяча; за мовною ознакою: оригінальна та перекладна; 

за читацькою адресою: наукова, науково-популярна, виробнича, 

навчальна, довідкова, рекламна, публіцистична, художня, 

мемуарна, релігійна, інформаційна, політична. До Л. відносяться 

також політичні та правові першоджерела [28; 39]. 

 

М 

 

Мал  но  – 1. Зображення предмета на площині, зроблене 

олівцем, пером, фарбами тощо. 2. Ілюстрація у виданні. Синонім – 

Рисунок. У навчальних виданнях ілюстрації підписуються як 

«малюнок» або «рисунок», у наукових виданнях допускається 

лише підпис «рисунок» [39]. 

Матеріáли  онферен ії ( ’ї  у,  и по іу у) – наукове видання, 

що містить тексти доповідей (повідомлень), рекомендації та 

рішення, які відображають підсумки наукового заходу; 

неперіодичний збірник [9]. 

Мето и чні ре о ен а  ії ( ето и чні в а і в и) – навчальне або 

виробничо-практичне видання роз’яснень з певної теми, розділу 

або питання навчальної дисципліни, роду практичної діяльності, з 

методикою виконання окремих завдань, певного виду робіт, а 

також заходів. М. р. можуть розроблятися для учнів, студентів, 

викладачів закладів вищої освіти, а також учителів у системі 

післядипломної педагогічної освіти [9]. 

Мо е льна навча льна програ  а – навчальне видання, що 

визначає орієнтовну послідовність досягнення очікуваних 

результатів навчання учнів, зміст навчального предмета 

(інтегрованого курсу) та види навчальної діяльності учнів, 

рекомендоване для використання в освітньому процесі закладу 
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загальної середньої освіти як модельної відповідно до 

законодавства [25].  

Монітόринг я  о ті   ільни х пі ру чни ів – дослідження 

підручників, що затверджені МОН та використовуються в 

освітньому процесі як основні. 

Мета моніторингового дослідження підручників – визначення 

якості та відбір таких видань, які найкраще сприяють засвоєнню 

учнями теоретичних знань, формуванню загальнонавчальних 

умінь та навичок, розвитку пізнавальних інтересів. Дослідження 

спрямоване на з’ясування громадської та педагогічної думки 

стосовно якості структури, змісту, рівня науковості та 

доступності, виховного впливу на учнів навчального матеріалу 

новостворених підручників, рекомендованих МОН для закладів 

загальної середньої освіти. Моніторингове дослідження 

здійснюється методом опитування вчителів, учнів і батьків учнів 

за спеціально розробленими анкетами. Точність отриманих 

результатів опитування залежить від об’єктивності та відвертості 

відповідей респондентів, чіткої організації й оперативності 

процедури збору, обробки та відправки інформації [27]. 
 

Н 
 

Навча льна ле  и огра фія – наукова дисципліна, яка займається 

розробкою теоретичних проблем укладання словників і довідників 

для вищої та загальної середньої освіти, упорядкуванням та 

описом різного роду словникових матеріалів, необхідних для 

створення якісного навчального словника (довідника) [18]. 

Синонім – Навчáльне словникарство. 

Навчáльна літерату ра – 1. Сукупність електронних та паперових 

видань, що створені для забезпечення освітнього процесу та 

містять наукову, навчальну, методичну та/або практичну 

інформацію, спрямовану на досягнення здобувачами освіти 

визначених результатів навчання, яка існує в окремій країні в 

певний проміжок часу та обслуговує певні моделі освіти, що 

склалися в цій країні. 2. Педагогічне, книгознавче та соціальне 

явище. Види Н. л.: Н. л. для дошкільної, загальної початкової та 

середньої освіти; Н. л. з позашкільної освіти; Н. л. для вищої 

освіти [16; 18].  
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Навчáльна літерату ра  ля  ага льної почат о вої та  ере  ньої 

о ві ти – див. Шкільна навчальна література. 

Навча льна літерату ра  ля у чнів   о о ли ви и о ві тні и 

потре  а и – сукупність електронних та паперових видань, що 

спеціально розроблені для учнів з психофізичними порушеннями 

та використовуються в освітньому процесі спеціальних закладів 

загальної середньої освіти [29; 34]. 

Навча льна літерату ра   по а  ільно ї о ві ти – навчальні, 

навчально-методичні, методичні, навчально-наочні посібники, 

методичні комплекси (методичні рекомендації, навчальна 

програма та розробки занять до неї), хрестоматії, зібрання творів, 

словники (тлумачні, термінологічні тощо), енциклопедії, 

довідники, альбоми, атласи, які призначені для практичного 

використання в навчально-виховному процесі позашкільних 

навчальних закладів [26]. 

Навчáльна програ  а – навчальне видання, що визначає зміст, 

обсяг, вимоги до результатів навчання, порядок вивчення й 

викладання певного навчального предмета (інтегрованого курсу, 

курсу за вибором). Система викладу змісту навчального матеріалу 

в навчальній програмі може бути:  а) лінійною – безперервна 

послідовність матеріалу від простого до складного відповідно до 

принципів наступності, систематичності й доступності;                  

б) спіральною – неперервне розширення і поглиблення знань з 

певної проблеми; в) концентричною – повторне вивчення певних 

розділів, тем для глибшого проникнення в сутність явищ і 

процесів; г) змішаною – комбінація різних систем викладу змісту 

навчального матеріалу. Навчальні програми повинні мати високий 

науковий рівень з урахуванням досягнень науково-технічного 

прогресу, втілювати виховний потенціал, генералізувати 

навчальний матеріал на основі фундаментальних положень 

сучасної науки, групувати його навколо провідних ідей і наукових 

теорій, не містити надто ускладненого і другорядного матеріалу, 

реалізовувати міжпредметні зв'язки й ідею взаємозв’язку науки, 

практики та виробництва, формувати вміння і навички учнів з 

кожного предмета. До навчальних програм додають пояснювальні 

записки, що розкривають основні завдання викладання предмета, 

особливості організації й методів навчальної діяльності, форми 

зв'язку класної та позакласної роботи, зміст практичних і 
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лабораторних занять, систему вироблення вмінь і навичок як 

результат викладання предмета. Програма має передбачати резерв 

навчального часу, який використовується на розсуд учителя для 

реалізації змісту, що відображає його регіональні особливості, а 

також для  вивчення окремих тем, повторення, узагальнення та 

систематизації знань на початку або в кінці семестру, навчального 

року, задоволення індивідуальних потреб учнів. Види Н. п.: 

програма у сфері дошкільної освіти, навчальна програма у сфері 

повної загальної середньої освіти, навчальна програма з 

позашкільної освіти, програма з психолого-педагогічної та 

корекційно-розвиткової роботи [18; 35]. 

Навча льна програ  а   по а  ільно ї о ві ти – навчальне 

видання, що визначає мету, завдання, зміст, обсяг, способи 

організації освітнього процесу та вимоги до його результатів за 

напрямами позашкільної освіти. Основними завданнями 

організації та планування освітнього процесу в гуртках,         

секціях, студіях та інших творчих об’єднаннях має бути     

реалізація компетентнісного методологічного підходу та 

формування пізнавальної, практичної, творчої та соціальної     

компетентностей [35].  

Навчáльна програ  а у  фе рі по вної  ага льної  ере  ньої   

о ві ти – навчальне видання, розроблене не на основі модельних 

навчальних програм, що визначає послідовність досягнення 

результатів навчання учнів з навчального предмета (курсу за 

вибором), опис його змісту та видів навчальної діяльності учнів із 

зазначенням орієнтовної кількості годин, необхідних на їх 

провадження [35]. 

Навчáльний пре  éт – педагогічно адаптована сукупність знань і 

вмінь із якої-небудь окремої галузі науки і сфери дійсності та 

відповідної їм діяльності щодо засвоєння та застосування цих 

знань і вмінь у процесі навчальної взаємодії. У закладах вищої 

освіти – навчальна дисципліна. Види Н. п.: обов’язкові 

(інваріантна складова навчального плану) та за вибором 

(варіативна складова навчального плану) [24; 25].  

Навчáльно- ето и чний  о  пле   – система різних видів 

шкільної навчальної літератури, утворена для навчально-

методичного забезпечення якісного та результативного 

викладання навчального предмета. Сучасний Н.-м. к можна 



33 
 

розділити на дві частини: книжкову (навчально-книжковий 

комплекс) й некнижкову (комплекс навчально-наочних 

посібників) [16]. 

Навча льно- ето и чний  о  пле   еле тро нний – цілісний блок 

навчально-методичного забезпечення, що складається з 

електронних ресурсів різних типів, створений для організації 

індивідуальної самостійної роботи здобувача вищої освіти з 

навчальної дисципліни у межах освітнього середовища закладу 

вищої освіти [37; 38]. 

Навча льно- ето и чний  о  пле   навча льної  и  иплі ни 
(НМК НД) – система дидактичних матеріалів й освітнього 

контенту з конкретної навчальної дисципліни, метою якої є 

сприяння виконанню освітніх і соціальних завдань, 

сформульованих програмою навчальною дисципліни, 

забезпечення оволодіння компетентностями й досягнення 

результатів навчання здобувачами вищої освіти. НМК НД містить: 

програму навчальної дисципліни; робочу програму навчальної 

дисципліни; силабус навчальної дисципліни; підручник; 

навчально-методичні посібники; конспект лекцій; плани 

практичних (семінарських, лабораторних) занять; методичні 

рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів для 

вивчення навчальної дисципліни; тематику курсових робіт; 

питання (завдання) до поточного контролю з навчальної 

дисципліни для іспитів, заліків, диференційованих заліків; тестові 

завдання; матеріали до підсумкового контролю; критерії 

оцінювання навчальних досягнень студентів тощо. Інший освітній 

контент НМК НД визначається кафедрами закладу вищої освіти 

(банки тестів, система програмного забезпечення навчальної 

дисципліни, електронний web-ресурс (офіційний сайт кафедри, 

викладача тощо), мультимедіа й інтерактивні матеріали, матеріали 

нормативного або довідкового характеру, список рекомендованої 

навчальної, наукової, фахової літератури тощо) [32; 37; 40]. 

На  ла  – див. Тираж. 
 

О 
 

О  а н – надання завідомо неправдивої інформації щодо власної 

наукової, (освітньої, творчої), видавничої діяльності. Основні 
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форми О.: академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, 

фальсифікація, списування [20; 21]. 

Óглав – 1. Таблиця змісту, покажчик заголовків, що увиразнює 

побудову твору частина довідково-пошукового апарату видання. 

Термін О. використовується переважно у моновиданні. Див. також 

Зміст. 2. Заголовок [28]. 

Óпи   і ліографі чний – основна частина бібліографічного 

запису; множина записаних бібліографічних даних, що описують 

та ідентифікують документ [6]. 

Оригінáл- а éт пі ру чни а по і  ни а – оригінал підручника / 

посібника, кожна сторінка якого тотожна відповідній сторінці 

майбутнього підручника/посібника; шпальти майбутнього 

підручника/посібника [33]. 

О ві тній про е   – 1. Система науково-методичних і педагогічних 

заходів, спрямованих на розвиток особистості шляхом формування 

та застосування її компетентностей. 2. Інтелектуальна, творча 

діяльність у сфері вищої освіти і науки, що провадиться у закладі 

вищої освіти (науковій установі) через систему науково-

методичних і педагогічних заходів та спрямована на передачу, 

засвоєння, примноження і використання знань, умінь та інших 

компетентностей у осіб, які навчаються, а також на формування 

гармонійно розвиненої особистості [24; 25]. 

О вíтня прогрá а – єдиний комплекс освітніх компонентів, 

спланованих і організованих закладом загальної середньої освіти 

для досягнення учнями результатів навчання. Основою для 

розроблення освітньої програми є Державний стандарт загальної 

середньої освіти відповідного рівня. 

Освітня програма має містити: загальний обсяг навчального 

навантаження та очікувані результати навчання здобувачів освіти; 

вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за програмою; 

перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх галузей та/або 

предметів, дисциплін тощо, логічну послідовність їх вивчення; 

форми організації освітнього процесу; опис та інструменти 

системи внутрішнього забезпечення якості освіти; інші освітні 

компоненти (за рішенням закладу загальної середньої освіти). О. п. 

схвалюється педагогічною радою закладу освіти та затверджується 

його керівником. 
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МОН затверджує типові освітні програми, які спрямовані на 

реалізацію мети та завдань освітньої галузі. Заклади загальної 

середньої освіти можуть використовувати типові або інші освітні 

програми. Освітні програми, що розробляються на основі типових 

освітніх програм, не потребують окремого затвердження 

центральним органом забезпечення якості освіти. Навчальні 

програми предметів та курсів створюють вчителі (самостійно або 

об'єднавшись) на основі Стандарту, або за зразком типової 

(модельної) навчальної програми [25]. 

О вíтня (о ві тньо-профе і йна, о ві тньо-нау о ва, о ві тньо-

тво рча) прогрá а – єдиний комплекс освітніх компонентів вищої 

освіти (навчальних дисциплін, індивідуальних завдань, практик, 

контрольних заходів тощо), спрямованих на досягнення 

передбачених такою програмою результатів навчання, що дає 

право на отримання визначеної освітньої або освітньої та 

професійної (професійних) кваліфікації (кваліфікацій). Освітня 

програма може визначати єдину в її межах спеціалізацію або не 

передбачати спеціалізації [21]. 

О íн а е  пе ртна ру о пи у пі ру чни а – експертне судження 

про рукопис підручника, висловлене в кількісній і якісній     

формах [13]. 

О íн вання нео ’  ти вне – свідоме завищення або заниження 

оцінки результатів наукової, навчальної, видавничої та інших 

видів діяльності. У видавничій справі О. н. може мати місце, 

зокрема, у процесі експертизи, відбору та грифування різних видів 

навчальної літератури [21; 33]. 

 

П 

 

Парáграф (від грец. Παράγραφος – написане поряд) – 

частина тексту всередині розділу книги, статті або документа, яку 

виокремлюють задля більш чіткого структурування твору або у 

випадках, коли обсяг розділу достатньо великий. П. має 

самостійне значення. Як правило, позначається знаком §  з 

порядковим номером, наприклад, § 2 або у множині скороченням 

пп. Зазвичай на параграфи діляться розділи в навчальних, 

наукових та виробничих виданнях [28; 39]. 
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Пере  о ва – вступна стаття довидання, написана самим автором 

або кимсь іншим, яка містить попередні пояснення і 

зауваження; елемент довідково-допоміжного апарату видання [28]. 

Перéлі    ере л по ила ння – перелік джерел, на які є посилання у 

тексті книги (брошури, статті тощо). У П. д. п. бібліографічні 

описи подаються у порядку, за яким джерела вперше згадують у 

тексті або в алфавітному порядку. Порядкові номери 

бібліографічних описів у П. д. п. мають відповідати посиланням на 

них у тексті звіту (номерні посилання). П. д. п. оформлюється 

відповідно до вимог ДСТУ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. 

Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила             

складання» [6; 28]. 

Перéлі  навча льної літерату ри, ре о ен о ваної  о 

ви ори та ння у  а  ла ах о ві ти – перелік навчальних програм, 

підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих 

МОН для використання в початковій, основній і старшій школі 

закладів освіти різних типів, різних форм власності з навчанням 

українською мовою та мовами національних меншин. 

Затверджується наказом Міністерства освіти і науки України, що 

видається щорічно [18; 33]. 

Перéлі  навча льної літерату ри, ре о ен о ваної  о 

ви ори та ння  ля навча ння  іте й   о о ли ви и о ві тні и 

потре  а и – перелік навчальних програм, підручників та 

навчально-методичних посібників, рекомендованих МОН для 

використання в закладах освіти для навчання дітей з особливими 

освітніми потребами (за нозологіями). Затверджується наказом 

Міністерства освіти і науки України, що видається щорічно        

[34; 44]. 

Пі готόв а вчи теля  о е  перти  и   ільно ї навча льної 

літерату ри – комплекс взаємопов’язаних елементів освітнього 

процесу в системі післядипломної освіти, які забезпечують 

досягнення педагогічного результату – формування в учителів 

системи якостей, знань та вмінь, необхідних для успішного 

здійснення експертизи та апробації шкільної навчальної 

літератури [18]. 

Пі ру чни  – навчальне видання з систематизованим викладом 

навчального матеріалу, що відповідає модельній навчальній 

програмі у сфері повної загальної середньої освіти, освітній 
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програми з професійно-практичної підготовки. До підручників 

також належить Буквар. Див. також Підру чник для вищої освіти. 

Вимоги до підручника – система показників, що мають забезпечити 

якість підручника та можливість його використання в навчально-

виховному процесі загальноосвітнього навчального закладу. 

Виокремлюють три групи вимог: 1) вимоги до змісту підручника; 

2) вимоги до структури підручника; 3) вимоги до навчально-

методичного апарату підручника [5; 18]. 

Пі ру чни -га е та – заст. навчальне видання для використання у 

закладах загальної середньої, професійно-технічної та політичної 

освіти в УРСР та СРСР у 1920-х – 1930-х роках у формі газети.    

П.-г. – періодичне видання, яке виконувало певні функції 

підручника [16]. 

Пі ру чни - ові  ни  – заст. навчальне видання для використання 

у закладах загальної середньої, професійно-технічної та вищої 

освіти, який виник та набув поширення у 1920-х – 1930-х роках, 

існує і сьогодні. П.-д. – довідкове видання, побудоване за 

алфавітною або тематичною ознакою, яке використовується в 

освітньому процесі [16]. 

Пі ру чни - урна л – заст. навчальне видання для використання 

у закладах загальної середньої, професійно-технічної та політичної 

освіти в УРСР та СРСР у 1920-х – 1930-х роках у формі часопису. 

П.-ж. – періодичне видання, яке виконувало певні функції 

підручника [16]. 

Пі ру чни  альтернати вний – заст. 1. Підручник, автори якого, 

дотримуючись основних вимог та змістових ліній, поданих у 

навчальній програмі, суттєво відходять від структури програми та 

черговості викладу навчальних тем, а також мають особливі 

погляди на обсяг і характер навчально-методичного апарату 

підручника. Такий підручник мав гриф «Рекомендовано 

Міністерством освіти і науки України» і проходив апробацію.        

2. Підручник, що мав місце як явище у 1940-х – 1980-х роках, 

зміст та структура якого суттєво відрізнялися від навчальної 

програми радянської школи, її офіційних вимог та підходів до 

обсягу й характеру навчального матеріалу. Альтернативні 

підручники і посібники видавалися у два способи: нелегально 

органами освіти ОУН-УПА для використання в системі освітньо-

пропагандистської діяльності (1940-ві – кінець 1950-х років); 
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легально органами освіти УРСР, переважно як пробні для їх 

використання в процесі педагогічного експерименту (кін. 1940-х–

кін. 1980-х років) [16]. 

Пі ру чни  варіати вний – заст. підручник, який відрізняється від 

інших певними підходами до розкриття навчального матеріалу, а 

також глибиною його висвітлення [16]. 

Пі ру чни   ля ви  ої о ві ти – навчальне видання з 

систематизованим викладом навчальної дисципліни (її розділу, 

частини), що відповідає навчальній програмі та затверджене в 

установленому порядку. П. д. в. о. є основою методичного 

забезпечення навчальної дисципліни в кредитно-модульній 

системі організації освітнього процесу (КМСООП). Навколо нього 

формується інше методичне забезпечення. Європейська практика 

розрізняє підручники, орієнтовані на: початковий рівень (1-2 роки 

навчання); середній рівень (3-4 роки навчання); вищий рівень 

(магістерська підготовка). Узагальнення європейського досвіду 

свідчить про те, що при КМСООП розділ, що охоплює одну тему 

підручника, повинен мати такий зміст: назва розділу; короткий 

опис його ідеї; мета вивчення розділу; вступ до розділу; текстова 

частина; висновки та узагальнення; перелік запитань 

гарантованого рівня знань; завдання; контрольні тести; список 

рекомендованої літератури (основної та додаткової). Обсяг 

підручника обмежений і залежить від кількості кредитів (годин), 

визначених навчальним планом на вивчення дисципліни.    

Зазвичай – це 90-100 друкованих аркушів на один кредит. За 

наявності підручників з певної навчальної дисципліни 

розробляються навчальні посібники (для доповнення змісту або 

заміни на основі нових наукових і методичних підходів окремих 

частин підручника). Створення навчальної літератури, 

орієнтованої на активізацію самостійної творчої роботи студента, 

формування і розвиток умінь і навичок, дозволяє забезпечити 

необхідні умови для успішної навчальної діяльності [1; 12].  

Пі ру чни   о ат о вий – заст. підручник, що за підсумками 

апробації отримав гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і 

науки України» і може використовуватися вчителем у процесі 

викладання певного предмета як допоміжний [16]. 

Пі ру чни  о новни й ( та і льний) – заст. підручник, якому 

присвоєно гриф «Затверджено Міністерством освіти і науки 
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України» і який у переліку навчальної літератури, рекомендованої 

до використання, віднесений до розділу «Основні підручники та 

навчальні посібники». У системі освіти України в 1930-х – 1980-х 

роках ХХ століття існувала практика підготовки і видання єдиного 

та безальтернативного підручника для кожного предмета. Із 

середини 1990-х років видається та затверджується кілька 

основних підручників для певного предмета. У сучасній 

нормативній базі цей термін не використовується [18]. 

Пі ру чни  парале льний – заст. різновид варіативного 

підручника [16]. 

Пі ру чни  еле тро нний – електронне навчальне видання з 

систематизованим викладом навчального матеріалу, що відповідає 

освітній програмі, містить цифрові об’єкти різних форматів та 

забезпечує інтерактивну взаємодію; комплекс інформаційних, 

графічних, методичних і програмних засобів автоматизованого 

навчання з певного предмета. П. е. – завершений, як правило, 

мультимедійний матеріал, розроблений на одній із мов 

програмування, або мові гіпертекстової розмітки, або у форматі 

pdf для можливих двох варіантів використання – як віддалений 

ресурс безпосередньо через мережу (on-line) або як локальний 

ресурс на персональному робочому місці без використання мережі 

(off-line) з урахуванням специфіки сприйняття навчального 

матеріалу з екрану монітора і завантаження у мережі (невеликі 

розділи, структурування матеріалу на основний та додатковий з 

відповідним візуальним виділенням тощо). Ці вимоги 

поширюються і на електронні навчальні посібники [18; 35]. 

Пі ру чни  про  ний (е  пери ента льний) – заст. навчальне 

видання для загальноосвітньої школи, що має альтернативні до 

стабільного підручника зміст, структуру та навчально-методичний 

апарат і є спеціально підготовленим для експериментальної 

перевірки в умовах навчально-виховного процесу. Такий термін 

переважно використовувався у 1960-х – 1990-х рр. ХХ ст. [16]. 

Пі ру чни  ро  ипни й – вид навчальної літератури в УРСР та 

СРСР у 1920-х – 1930-х роках; книжкове навчальне видання, в 

якому викладалися теоретичні засади навчального предмета та/або 

методика його викладання, що складалося з окремих блоків, які 

можна було від’єднувати від книги [16]. 
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Пі ручни о на в тво – 1. Наукова дисципліна, яка розвивається 

на стику історії педагогіки (дослідження процесів реформування 

освіти, розвитку дидактики та методики викладання); 

книгознавства (наука про книгу як явище культури та предмет 

виробництва, її походження, історію друкування, розповсюдження 

і зберігання); підручникотворення (теорія і технологія розроблення 

та експертизи підручників і навчальних посібників); педагогіки і 

психології (дидактичні, фізіологічні, гігієнічні, психологічні 

вимоги до підручників і навчальних посібників та методика їх 

використання в освітньому процесі). 2. Галузь наукового 

дослідження, що вивчає психолого-педагогічні, дидактико-

методичні аспекти навчальних програм; психолого-педагогічні, 

дидактико-методичні, фізіологічні, гігієнічні та ергономічні 

аспекти навчальних видань [19]. 

Сучасне підручникознавство має дві головні гілки: 

1. Шкільне підручникознавство (вивчає процеси створення, 

перевірки якості та впровадження навчальної літератури для 

закладів загальної середньої освіти). 

2. Підручникознавство вищої освіти (вивчає процеси створення, 

перевірки якості та впровадження навчальної літератури для 

закладів вищої освіти). 

Структура підручникознавства [19]: 

1) загальне підручникознавство (вивчає загальні проблеми якості 

навчальної літератури);  

2) спеціальне (часткове) підручникознавство (вивчає проблеми 

якості, ролі й місця навчальної літератури в окремій освітній галузі 

або окремій навчальній дисципліні). 

Пі ля όва – заключне роз’яснення, повідомлення автора, видавця 

тощо, що стоїть у кінці видання; додатковий текст, що допомагає 

осмислити викладене в основному тексті та подає додаткові 

відомості про автора і його твір. Розрізняють П. авторську та 

видавничу [28]. 

Плагіáт – свідоме привласнення твору (або його частини), 

написаного іншим автором (без посилання на нього). П. є 

порушенням авторського права, передбачає відповідальність 

згідно з чинним законодавством [20]. 

Плагіáт а а е і чний − оприлюднення (частково або повністю) 

наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як 
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результатів власного дослідження (творчості) та/або відтворення 

опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших 

авторів без зазначення авторства. П. а. є порушенням норм 

академічної доброчесності, передбачає відповідальність згідно з 

чинним законодавством [24]. 

Пла áт – 1. Аркушеве видання, задруковане з одного або з обох 

боків аркуша встановленого формату та призначене для 

експонування. П. зазвичай крім зображення містить і короткий 

текст (як правило, у формі гасла). 2. Різновид графіки, твір 

мистецтва; лаконічне, помітне, найчастіше кольорове зображення з 

коротким текстом, виконане, як правило, на аркуші паперу 

великого формату (А1, А2, А3), виготовляється з рекламною, 

інформаційною, навчальною, політичною тощо метою. Основні 

вимоги до П: повинен сприйматися з великої відстані, бути 

помітним на тлі інших засобів візуальної інформації [9]. 

По á чи  – 1. Пошуковий компонент апарату видання, 

розташований у кінці видання. П. містить список згадуваних в 

основному тексті термінів, власних назв, дат із посиланням на 

сторінки. Види П.: а) за змістом: предметні (термінологічні), 

іменні, іменні авторські, бібліографічні, дат, назв (рослин, сполук, 

мінералів, географічних об’єктів); б) за способом розташування 

матеріалу: алфавітні, систематичні, хронологічні, комбіновані 

(гніздові); в) за структурою запису: прості (глухі) – список 

ключових слів; аналітичні (анотовані) – до ключових слів даються 

довідки або пояснення. Синонім: Покажчик допоміжний.                

2. Елемент даних, який вказує на розташування іншого елемента. 

3. Частина бібліографічного посібника, що відображає відомості 

про документи в іншому аспекті, ніж в основному тексті 

посібника, з покликанням на відповідні бібліографічні записи [28]. 

По а ни и  ергоно і чні навча льної літерату ри – система 

показників даного виду навчальної літератури, які регулюють 

допустимі фізичні, нервові та психічні навантаження на учня в 

процесі роботи з ним та забезпечують: якість поліграфічного 

виконання навчальної книги, якість виготовлення і друкування 

наочно-ілюстративного матеріалу, дотримання санітарно-

гігієнічних вимог (розмір шрифту, якість паперу, підбір кольорів, 

вага навчальної книги тощо) [18]. 
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По ли áння – від дієслова «покликатися» – вказувати на кого-, 

що-небудь для підтвердження або виправдання чогось; наводити 

що-небудь як доказ; посилатися [39]. Таке вживання цього терміна 

спирається на традицію, зафіксовану в розмовному, художньому 

та публіцистичному стилях української літературної мови.              

У державних стандартах використовується термін «посилання» 

(напр., бібліографічне посилання, гіпер-посилання) [10]. 

По илáння – 1. Запис, наведений під одним заголовком для 

пошуку іншого заголовка. 2. Словесна та/або цифрова позначка, 

що адресує читача до іншого фрагмента тексту чи до джерела, 

звідки взяті автором певні відомості, факти, цитати тощо; 

інструмент апарату видання. Види П.: на ілюстрації, таблиці, 

формули, примітки, одиниці композиції тощо. Подаються П. за 

допомогою слів («див.», «див. також», «порівняй»), цифр, 

символів (*), дужок. 3. Зв’язка між електронними сторінками         

в гіпертекстових документах. Сьогодні органічнішими для 

української мови у згаданих значеннях вважаються іменник 

«покликання» та дієслово «покликатися», проте в державних 

стандартах використовуються слова «посилання», «посилатися» 

[10; 39]. 

По илáння  і ліографі чне – сукупність бібліографічних 

відомостей про документ(и), який цитують, згадують або 

розглядають в основному тексті, необхідних і достатніх для 

його загальної характеристики, ідентифікування та пошуку; 

елемент бібліографічного апарату документа; вид приміток, які 

містять лише бібліографічні відомості. 

У П. б. наводять відомості, які дають можливість ідентифікувати 

його та визначити місцезнаходження в архіві, музеї, бібліотеці 

тощо. Пошукові дані архівного документа містять відомості про 

назву архіву; номер архівного фонду; номер опису; номер справи 

(одиниці зберігання) за описом; місцезнаходження об'єкта 

посилання  (кількість аркушів загалом чи аркуш, на якому подано 

об'єкт посилання). Назву архіву подають у вигляді абревіатури чи 

скорочення, які прийнято в архівній галузі; розшифрування 

наводять у списку скорочень [10]. 

По í ни  – навчальне книжкове (або у вигляді брошури) видання, 

призначене для допомоги в практичній діяльності чи в оволодінні 

навчальною дисципліною [5; 18]. 
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По í ни   о  у р у – 1. Навчальне видання, що доповнює та 

частково або повністю замінює підручник. 2. Навчально-

методичне (методичне) видання [18]. 

По í ни - ерівни  тво – навчальне видання, в якому викладають 

методику виконання певної роботи, порядок операцій, дій тощо; 

містить детальні інструкції до виконання практичної 

(лабораторної) та інших видів роботи. П.-к. може бути 

адресований учню (студенту) та/або вчителю (викладачу) [9; 18]. 

По í ни   ето и чний – виробничо-практичне видання, в якому 

викладено методику виконання певної роботи, порядок операцій, 

дій тощо [9]. 

По í ни  навча льний – навчальне видання, що доповнює або 

частково замінює підручник, містить практичні завдання та/або 

вправи із певного навчального предмета, професійно-практичної 

підготовки. До навчальних посібників також належать посібники 

серії «Шкільна бібліотека» та словники [9]. 

По í ни  навча льний  ля ви  ої о ві ти – навчальне видання, що 

доповнює або частково (повністю) замінює підручник та офіційно 

рекомендоване як таке Міністерством освіти і науки України. 

Окремі університети (як правило, національні) мають право 

затверджувати навчальні посібники рішенням вченої ради. Для 

умов КМСОНП зміст окремих розділів посібника може бути 

таким, як підручника. Існують такі різновиди навчальних 

посібників для освітнього процесу закладів вищої освіти: наочний 

посібник – видання, зміст якого передається в основному 

зображувальними засобами; практичний посібник – виробничо-

практичне видання, призначене для оволодіння знаннями та 

навичками при виконанні будь-якої роботи, операції, процесу; 

навчально-методичний посібник – навчальне видання з методики 

викладання навчальної дисципліни (її розділу, частини) або з 

загальних питань методики викладання навчальних дисциплін у 

закладах вищої освіті [38]. 

По і  ни  навча льний еле тро нний – електронне навчальне 

видання, що доповнює або частково замінює електронний 

підручник, містить практичні завдання та/або вправи із певного 

навчального предмета (інтегрованого курсу) [35]. 

По í ни  навча льний нао чний – наавчальне образотворче 

видання матеріалів на допомогу у навчанні, викладанні чи 
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вихованні [9]. Див. також Посібник наочний. 

По í ни  навча льний о новни й – навчальне видання, якому 

надано гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки 

України» і який у переліку навчальної літератури, рекомендованої 

до використання, віднесений до розділу «Основні підручники та 

навчальні посібники» [18]. 

По í ни  навча льно- ето и чний – навчальне видання з 

методики викладання навчальної дисципліни (її розділу, частини) 

або з методики виховання; напрямів психолого-педагогічних та 

корекційно-розвиткових послуг (допомоги) [35]. 

Типи навчально-методичних посібників [18; 35]: 

1) посібники із загальних питань методики викладання певного 

предмета (кількох предметів, освітньої галузі, різних освітніх 

галузей тощо);  

2)  посібники з різних аспектів викладання певного предмета;  

3) посібники, присвячені окремим формам і методам викладання 

різних предметів; 

4) посібники з методики виховання; 

5) посібники з напрямів психолого-педагогічних послуг; 

6) посібники з напрямів корекційно-розвиткових послуг. 

По і  ни  нао чний – образотворче видання, змістом якого є 

переважно зображення, призначене для застосування в освітньому 

процесі, практичній і виробничій діяльності. Види П. н.: за 

цільовим призначенням: навчальний, виробничо-практичний, 

довідковий; за матеріальною конструкцією: аркушевий, 

книжковий; комплектний [9]. Див. також Посібник навчальний 

наочний. 

По í ни  пра ти чний – виробничо-практичне видання, 

адресоване працівникам для оволодіння знаннями та навичками 

під час виконання будь-якої роботи, операції, процесу [9]. 

Прáво а втор ь е – особисті немайнові права і майнові права 

авторів та їхніх правонаступників, пов’язані зі створенням та 

використанням творів. Автор має право видавати твір під своїм 

або вигаданим ім’ям (псевдонімом), укладати договір на його 

видання одержувати за нього авторську винагороду (гонорар) [20]. 

Прáво а втор ь е на   і рни и та і н і   ла  ені тво ри – право, 

що регулює відносини, які виникають у зв’язку зі створенням і 

розповсюдженням авторських збірників та інших текстів. Авторові 
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збірника та інших складених творів (упорядникові, укладачеві) 

належить авторське право на здійснені ним підбір і розташування 

творів та (або) інших даних, що є результатом творчої праці 

(упорядкування). У. збірника користується авторським правом за 

умови дотримання ним прав авторів кожного з творів, включених 

до складеного твору [20]. 

Прá ти у  – навчальний посібник, що містить сукупність 

практичних завдань та/або вправ із певної навчальної дисципліни 

(навчального предмета), що сприяють засвоєнню набутих знань, 

умінь і навичок. Типи П.: збірник задач, збірник вправ, збірник 

тестових завдань; збірник текстів диктантів і переказів; інструкції 

до лабораторних і практичних  робіт; дидактичні матеріали [9; 18]. 

Пре  éт тео рії навча льної літерату ри – комплексне й системне 

вивчення усіх проблем, пов’язаних із теорією та методикою 

розроблення, експертизи, видання, комплектування, зберігання 

навчальної літератури та її використання в освітньому процесі 

закладів освіти. До основних напрямів дослідження навчальної 

літератури можна віднести такі концептуальні питання її 

створення та застосування: зміст навчальної літератури, її історія, 

структура та функції; відображення у різних видах навчальної 

літератури змісту освіти з урахуванням особливостей навчального 

предмета та психологічних особливостей учнів певного віку; 

навчальна література як віддзеркалення соціального запиту 

суспільства та його ідеалів; дидактичні та виховні можливості 

навчальної літератури; навчальна література як цілісна педагогічна 

система, що функціонує в адекватній формі (паперовій або 

електронній); процесуальність навчального видання, його 

розвивальна спрямованість; книгознавчі, бібліотекознавчі, 

бібліографознавчі, ергономічні, гігієнічні й управлінські аспекти 

створення, експертизи та застосування різних видів навчальної 

літератури [16].  

При íт а – 1. Короткий запис, що є поясненням до тексту.            

2. Додатковий текст до твору, що містить у собі пояснення до 

нього або відомості про його автора. Вид П.: внутрітекстова, 

позатекстова (унизу сторінки, в кінці видання). П. можуть 

подаватися автором, редактором, перекладачем, фахівцем 

видавництва тощо [28; 35]. 
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При íт а  і ліографі чна – додатковий текст, у якому подано 

бібліографічний опис джерела, цитата з якого чи посилан ня на яке 

є в основному тексті [28]. Синонім: Примітка джерельна. 

Прогрá а   п ихо лого-пе агогі чної та  оре  і йно-ро вит о вої 

ро о ти – навчальне видання, що визначає напрями психолого-

педагогічної та корекційно-розвиткової роботи, їх відповідне 

змістове наповнення з урахуванням особливостей психофізичного 

розвитку дітей з особливими освітніми потребами [35]. 

Прогрá а навча льної  и  иплі ни – складова освітньо-

професійної програми стандарту вищої освіти, нормативний 

документ, який визначає, розкриває і характеризує роль, місце і 

значення навчальної дисципліни в системі підготовки фахівців, 

мету й головні завдання її вивчення, вимоги до знань і вмінь, 

інформаційний обсяг і загальний зміст навчальної дисципліни у 

стислому вигляді, перелік (список) рекомендованого 

інформаційного й навчальнометодичного забезпечення навчальної 

дисципліни. Розробляється для кожної навчальної дисципліни 

відповідно до навчального плану освітньо-професійної програми, 

за якою здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, 

затверджується на засіданні кафедри, узгоджується з керівником 

(гарантом) проєктної групи освітньо-професійної програми, після 

цього затверджується вченою радою закладу вищої освіти. Див. 

також Програма робоча навчальної дисципліни [21; 37]. 

Прогрá а у  фе рі  о  і льної о ві ти – навчальне видання, що 

визначае єдиний комплекс (один чи декілька) освітніх 

компонентів, спланованих і організованих для набуття 

вихованцями компетентностей [35]. 

Про   т пі ру чни а по і  ни а – авторський оригінал 

підручника/посібника або його оригінал-макет [33]. 

Пу н т – частина тексту параграфа, яка виокремлена тематично, 

але не має самостійного значення поза параграфом; звичайно 

позначається цифрою або буквою. П. використовуються перев. у 

навчальних, наукових та науково-популярних виданнях [28]. 

Путівни   – довідкове видання, що містить короткі відомості про 

певний географічний об’єкт, культурно-освітню установу чи захід, 

розташовані в порядку, зручному для одержання інформації під 

час їх відвідування чи огляду [9]. 
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Р 

 

Ре ульта ти навча ння – опис досягнень здобувача вищої освіти 

(знання, вміння, навички, способи мислення, погляди, цінності, 

інші особисті якості), які можна ідентифікувати, спланувати, 

оцінити і виміряти та які особа здатна продемонструвати після 

завершення освітньої програми (програмні результати навчання) 

або окремих освітніх компонентів. Р. н. зазвичай містять опис 

наявності навченості у таких сферах: когнітивній (знання, 

розуміння, застосування, аналіз, синтез, оцінка); афективній 

(відносини, почуття, цінності); психомоторній (фізичні навички). 

Р. н. враховують під час здійснення процедур оцінювання       

якості освіти, акредитації освітніх програм і закладів вищої  

освіти, у процесах перевірки достовірності та визнання 

кваліфікацій [21; 32]. 

Реферáт – 1. Короткий усний або письмовий виклад наукової 

праці, результатів наукового дослідження, змісту книги тощо. 

2. Доповідь на будь-яку тему, написана, зроблена на основі 

критичного огляду наукових, літературних та інших джерел. 

Основні завдання й функції Р.: інформування, пошук і збереження 

інформації, подолання мовного бар’єру, посилення наукової 

комунікації [28; 39]. 

Ре ен éнт – автор рецензії; особа, яка спеціально пише рецензії, 

відгуки. У видавничій практиці Р. може бути: працівник 

видавництва або позаштатний фахівець (науковець та/або практик) 

у галузі, до якої належить тематика рецензованого твору [28; 39]. 

Ре éн ія – 1. Стаття, що аналізує і оцінює твір, виставу, концерт 

тощо. 2. Критичний аналіз твору, праці з метою рекомендації їх до 

друку, захисту тощо; відгук [28; 39]. 

Ри у но  – 1. Те саме, що малюнок. 2. Те саме, що креслення. Див. 

Малюнок, Креслення. 3. Ілюстрація у виданні. У навчальних 

виданнях ілюстрації підписуються як «малюнок» або «рисунок», у 

наукових виданнях, як правило, як «рисунок». Див. також 

Зображення штрихове [8; 39]. 

Ро і тна  ни га (ро і тна  ни   а) – вид шкільної навчальної 

літератури у середині 1920-х – першій половині 1930-х років, який 

виконував функції підручника і практичного посібника. Синоніми: 

Робоча книга, Робоча книжка. 
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Р. к. з’являються в Україні у межах шкільної реформи 1920-х 

років. Відповідно до цієї реформи зміст освіти визначався на 

засадах комплексності, а в педагогіку вводилися активні методи 

навчання – Дальтон-план, метод проєктів, бригадно-лабораторний 

метод та ін. Відтак у 1920-х роках в Україні почала діяти 

комплексна система навчання, а навчальні програми (теми-

комплекси) будувалися за принципом синтетичного узагальнення 

всього навчального матеріалу за схемою: «Природа» – «Людина» – 

«Праця і суспільство». Кардинальні зміни у структурі навчальної 

літератури у 1920-х роках були викликані, насамперед, прагненням 

ліквідувати основну ваду старого підручника – відрив його змісту 

від досягнень науки. Р. к. мала наблизити навчальний матеріал     

до життя. Офіційно це визначалося такими положеннями: 

«підручник – засіб праці школяра», «підручник – робоча книга», 

«підручник перестає бути книгою для формального засвоєння, 

книгою для навчання «від А до Я». Автори концепції реформи 

освіти вважали, що головне завдання полягає в самостійній роботі 

учня не над книгою, а над тими явищами живого світу, 

навколишнього середовища, які відповідають темі цього 

підручника». Використання Р. к. як виду навчальної літератури 

тривало недовго. Вже в середині 1930-х рр. завершується процес 

реформування системи освіти в СРСР, змінюється політика уряду 

і, відповідно, припиняється поступальний процес вітчизняного 

підручникотворення. Деякі підручники потрапляють під заборону, 

а їх автори зазнають репресій. Однак, попри все, такий вид 

навчальної літератури, як Р. к. лишив помітний слід в історії 

вітчизняного підручникотворення [2; 17]. 

Ро όта   а второ  – вид видавничої діяльності, що передбачає: 

обговорення з автором редакторських виправлень; погодження 

деталей художнього оформлення та макетування видання; допов-

нення довідкового апарату видання; затвердження оригіналу, а 

також усунення конфліктних ситуацій, що виникають між автором 

і редакторами на різних етапах видавничого процесу [28]. 

Ро о ча програ  а навча льної  и  иплі ни – нормативний 

документ закладу вищої освіти, що розробляється для кожної 

навчальної дисципліни відповідно до навчального плану освітньо-

професійної програми, програми навчальної дисципліни, за якою 

здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затверджується 
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на засіданні кафедри й узгоджується з керівником (гарантом) 

проєктної групи освітньопрофесійної програми. Див. також 

Програма навчальної дисципліни. Р. п. н. д. має розроблятися як 

окремий документ в електронній або паперовій формі та 

зберігатися у визначеному закладом вищої освіти порядку. 

Р. п. н. д. має затверджуватись у порядку, визначеному 

Положенням про організацію освітнього процесу в закладі вищої 

освіти (наприклад, кафедрою, що відповідає за викладання 

відповідної дисципліни, групою забезпечення освітньої програми 

або іншим органом (посадовою особою), визначеним закладом 

вищої освіти) [21; 37]. 

Ро όчий  о  ит – навчальний посібник, що містить особливий 

дидактичний матеріал і сприяє самостійній роботі учня під час 

освоєння навчального предмета [9; 17]. 

Рό  іл – рубрикаційна частина видання, присвячена одній темі.        

Р. може містити кілька підрозділів або параграфів [28]. 

Ро  όвни  – посібник для вивчення мови, в якому подані зразки 

розмов на різноманітні теми; посібник у спілкуванні [9]. 

Ру  ри а – 1. Частина видання (заголовок частини, глави, розділу), 

складена шрифтами, відмінними від основного. 2. Частина 

видання, виокремлена з метою більш чіткого їх структурування 

або для поділу великого за обсягом матеріалу на менші (розділ, 

параграф, підрозділ, пункт) [28]. 

 

С 

 

Са оплагіáт – оприлюднення (частково або повністю) власних 

раніше опублікованих наукових результатів як нових наукових 

результатів [24]. 

Си ла у  навча льної  и  иплі ни – нормативний документ, що 

розробляється для кожної навчальної дисципліни відповідно до 

навчального плану освітньо-професійної програми, програми 

навчальної дисципліни, за якою здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти. С. н. д. містить опис навчальної 

дисципліни, мету й завдання, змістові модулі, перелік/назви тем, 

затверджується на засіданні кафедри й узгоджується з керівником 

(гарантом) проєктної групи освітньо-професійної програми. Див. 

також Програма навчальної дисципліни [32; 38]. 
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Си те  а о ві ти – сукупність складників освіти, рівнів і ступенів 

освіти, кваліфікацій, освітніх програм, стандартів освіти, 

ліцензійних умов, закладів освіти та інших суб’єктів освітньої 

діяльності, учасників освітнього процесу, органів управління у 

сфері освіти, а також нормативно-правових актів, що регулюють 

відносини між ними [24]. 

С орόчення – 1. Скорочена назва, скорочене позначення кого-

небудь, чого-небудь. С. замінює у тексті слово чи 

словосполучення. Види скорочень: загальновживані, спеціальні, 

локальні. 2. Метод виправлення [28]. 

Словни   – книжкове довідкове видання, в якому в алфавітному 

(як правило) або тематичному порядку подано слова якоїсь мови 

(словосполучення, фрази, терміни, імена, знаки) з тлумаченням або 

перекладом на іншу мову шляхом розбивки на невеликі статті [39]. 

Словни   еле тро нний – електронне довідкове видання [28]. 

Словни   ен и лопе и чний – енциклопедія, що містить статті 

невеликого обсягу, викладені в стислій формі та розташовані за 

абеткою їхніх назв [9]. 

Словни    о вний – довідкове видання, що містить упорядкований 

перелік мовних одиниць (слів, словосполучень, термінів, 

фразеологізмів тощо) з відомостями про їх значення, вживання, 

будову, походження тощо або з перекладом іншою мовою. Види 

С. м. за змістом: орфографічний, орфоепічний, ідеографічний, 

перекладний (зокрема розмовник), тлумачний, термінологічний, 

етимологічний та ін.; за принципами побудови: прямий, зворотний, 

гніздовий [9; 28]. Синонім – Словник лінгвістичний. 

Словни   тер інологі чний – різновид мовного словника; видання, 

в якому в алфавітному порядку подано терміни певної галузі знань 

та їх визначення [9]. 

Словни   тлу а чний – різновид мовного словника; видання,               

в якому в алфавітному порядку подано слова певної мови з їх 

тлумаченням, граматичною та стилістичною характеристикою, 

прикладами застосовування тощо [9]. 

Словни áр – автор (укладач) довідкових видань; лексикограф       

[28; 39]. 

Словни áр тво – див. Лексикографія.  

Спе іа льний фор а т ау іо ни ги – цифровий формат для запису 

аудійованої книги для осіб з порушеннями зору та осіб                              
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з дислексією, яка має зручну навігацію і сприяє швидкому пошуку 

необхідного матеріалу (сторінка, розділ, параграф, таблиця         

тощо) [22]. 

Спи  о  авторі в – компонент апарату видання, який містить 

відомості про авторів видання [28]. 

Спи  о   і ліографі чний – бібліографічний посібник простої 

побудови. Види С. б.: прикнижковий, пристатейний, внутрі-

книжковий, внутріжурнальний [28]. 

Спи  о  ви  ори таних   ере л – перелік бібліографічних описів 

видань, зміст яких було використано в процесі написання або 

упорядкування (укладання) видання. Якщо у тексті є посилання на 

джерела, то С. в. д. має містити перелік бібліографічних описів 

видань, на які автор (укладач) посилається. С. в. д. складається 

відповідно до вимог ДСТУ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. 

Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання». 

Синоніми: Список використаної літератури, Список літератури. 

Якщо посилання на використане джерело подається у примітці 

(виносці) на відповідній сторінці видання, воно оформлюється 

згідно з ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. 

Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила 

складання» [6; 10]. 

Спи  о    оро чень (у о вних   оро чень) – компонент апарату 

видання, що містить перелік часто вживаних слів і словосполучень 

та їхні скорочені позначення [28]. 

Спи  о  у о вних по  начо  – компонент апарату видання, що 

містить перелік умовних позначок об’єктів, описаних в основному 

тексті видання [28]. 

Стан áрт – нормативне видання, що містить комплекс норм, 

правил, вимог до об’єкта стандартизації, встановлених на основі 

узагальнених досягнень науки, техніки й практичного досвіду, 

ухвалене уповноваженим органом [9]. 

Стан а рт ви  ої о ві ти – це сукупність вимог до освітніх програм 

вищої освіти, які є спільними для всіх освітніх програм у межах 

певного рівня вищої освіти та спеціальності. С. в. о. 

розробляються для кожного рівня вищої освіти в межах кожної 

спеціальності відповідно до Національної рамки кваліфікацій і 

використовуються для визначення та оцінювання якості вищої 

освіти та результатів освітньої діяльності закладів вищої освіти 
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(наукових установ), результатів навчання за відповідними 

спеціальностями. С. в. о. визначає такі вимоги до освітньої 

програми: 1) обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття 

відповідного ступеня вищої освіти; 2) вимоги до рівня освіти осіб, 

які можуть розпочати навчання за цією програмою, та результатів 

їх навчання; 3) перелік обов’язкових компетентностей випускника; 

4) нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, 

сформульований у термінах результатів навчання; 5) форми 

атестації здобувачів вищої освіти; 6) вимоги до створення освітніх 

програм підготовки за галуззю знань, двома галузями знань або 

групою спеціальностей (у стандартах рівня молодшого бакалавра), 

міждисциплінарних освітньо-наукових програм (у стандартах 

магістра та доктора філософії); 7) вимоги професійних стандартів 

(за їх наявності). С. в. о. за кожною спеціальністю розробляє 

центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки з 

урахуванням пропозицій галузевих державних органів, що 

забезпечують формування і реалізують державну політику у 

відповідних сферах, галузевих об’єднань організацій роботодавців 

і затверджує їх за погодженням з Національним агентством із 

забезпечення якості вищої освіти [21]. 

Стан áрти  ер а вні – стандарти, прийняті центральним органом 

виконавчої влади з питань стандартизації, обов’язкові для всіх 

громадян країни [28]. Синонім – Стандарти національні. 

Стаття   ові  о ва – основний структурний компонент будь-якого 

довідкового видання; відносно самостійний текст, який містить 

заголовне слово (словосполучення, вислів, поняття, термін) і його 

пояснення (визначення, тлумачення). Види С. д.: статті-огляди 

(детально, з історичними екскурсами, статистичними відомостями, 

біографічними даними, списками рекомендованих джерел. Обсяг – 

від 2000 – до 20000 знаків); статті-довідки (мають менший обсяг 

(до 1000 знаків), висвітлюють вужчі, конкретніші теми, без 

історичних довідок. Необов’язковими для них є списки 

літератури); статті-тлумачення (ще стисліші (200-300 знаків) і 

містять короткі довідки); статті-посилання (мають допоміжне, 

службове значення; скеровують читача до іншої статті) [28]. 
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Т 

 

Твір – результат творчої роботи людини або групи людей, який 

реально існує в тій чи іншій формі; виріб, витвір [39].  

Твір ау іові уа льний – твір, що фіксується на певному 

матеріальному носії (кіноплівці, магнітній плівці чи магнітному 

диску, компакт-диску тощо) у вигляді серії послідовних кадрів 

(зображень) чи аналогових або дискретних сигналів, які 

відображають (закодовують) рухомі зображення (як із звуковим 

супроводом, так і без нього), і сприйняття якого є можливим 

виключно за допомогою того чи іншого виду екрана (кіноекрана, 

телевізійного екрана тощо), на якому рухомі зображення візуально 

відображаються за допомогою певних технічних засобів. Види      

Т.: кінофільми, телефільми, відеофільми, діафільми, слайдофільми 

тощо, які можуть бути ігровими, анімаційними (мульти-

плікаційними), неігровими чи ін. [28].   

Те áуру  – 1. Словник, що подає лексику певної мови в усьому її 

обсязі. 2. Словниковий запас людини. 3. Сукупність чи покажчик 

понять і термінів у довідковому виданні. 4. Сукупність слів 

інформаційно-пошукової мови із зафіксованими семантичними 

відношеннями; охоплює одну чи більше спеціальних галузей 

знань [28; 39]. 

Тé и  о пові ей (пові о лень) – наукове видання, неперіодичний 

збірник, що містить короткий виклад текстів доповідей і 

повідомлень. Т. д. публікують до початку заходу (наукової 

конференції, з’їзду, симпозіуму тощо) [9]. 

Теόрія пі ру чни а – система наукового обґрунтування головних 

параметрів підручника для закладів освіти різних типів. У 

широкий обіг це поняття увійшло в 70-х роках ХХ століття. 

Об’єкт її дослідження – не лише зміст навчального матеріалу, але 

й закономірності побудови підручника як книги. Тому теорія 

підручника пов’язана як з педагогікою і психологією, так і з 

книгознавчими науками. Підручник моделює цілісний процес 

навчання (зміст, форми, методи тощо), тому він, передусім, є 

об’єктом педагогічних досліджень, зокрема дидактичних, а наука 

про нього – галузь педагогіки (дидактики). Проблеми підручника 

мають розглядатися у системі єдиної дидактичної концепції. 

Аналіз термінів «теорія підручника» і «підручникознавство» дає 
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підстави стверджувати, що вони не є тотожними, хоча й мають 

багато спільного. Теорія підручника – суто педагогічна наукова 

дисципліна, хоча й містить аспекти, пов’язані з психологією, 

гігієною та книгознавством. У підручникознавстві зазначені 

аспекти діють значно сильніше, примушуючи дослідника набагато 

глибше занурюватися в психологію, книгознавство й суміжні 

наукові дисципліни. Крім того, підручникознавство містить чітко 

виокремлений історичний аспект (щоб будувати систему теорії і 

практики підручникотворення на фундаменті перевірених історією 

принципів і положень) та потужний управлінський аспект 

(проблеми менеджменту в системі конкурсного відбору, 

експертизи, видавничої справи, забезпечення підручниками й 

посібниками навчальних закладів тощо) [17]. 

Теόрія   ільно ї навча льної літерату ри – сфера комплексних 

наукових досліджень навчальної літератури для загальної 

середньої освіти як явища, її психолого-педагогічних, дидактико-

методичних, книгознавчих, фізіологічних, гігієнічних та 

ергономічних аспектів. Розвивається на стику дидактики, теорії 

виховання, психології, книгознавства, освітнього менеджменту, 

історії педагогіки, історії книговидання. 

Структурними компонентами Т. ш. н. л. є підручникознавство та 

навчальне словникарство. Структура поняття «теорія навчальної 

літератури» – взаєморозміщення та взаємозв’язок його складових 

частин: 

- підручникознавство – вивчає різні аспекти створення та 

функціонування підручників і навчальних посібників; 

- навчальне словникарство (навчальна лексикографія) – вивчає 

різні аспекти створення та функціонування словників, довідників, 

енциклопедій як видів навчальної літератури. Т. ш. н. л. 

відноситься до галузі педагогічних наук, але в її структурі, крім 

педагогічного, важливі й інші компоненти: психологічний, 

книгознавчий та управлінський. Іншими словами, теорія шкільної 

навчальної літератури, маючи загалом педагогічну спрямованість, 

усе ж таки належить до кола окремих наукових дисциплін, а її 

зміст має яскраво виражений міждисциплінарний характер        

[17; 18]. 

Технолόгія е  перти  и   ільно ї навча льної літерату ри – 

упорядкована система дій органів управління освітою та 



55 
 

незалежних експертів щодо здійснення процедури аналізу та 

оцінювання рукописів підручників (посібників) для учнів за 

певною схемою, розробленою та затвердженою за участі 

науковців, педагогічних працівників і методистів закладів 

післядипломної освіти, з метою визначення їх відповідності 

вимогам Державних стандартів освіти [18]. 

Тип навча льного по і  ни а – термінологічне визначення форми 

навчального посібника, яке залежить від його змісту, мети 

створення та функцій. Класифікація типів навчальних посібників: 

за характером викладу навчального матеріалу (академічний, 

прикладний); за провідними методами вивчення навчального 

матеріалу (інформаційний, розвивальний, проблемний, 

програмований, комплексний); за дидактичною спрямованістю 

(дидактичний, декларативний, догматичний, монографічний) [18]. 

Тип пі ру чни а – термінологічне визначення форми підручника, 

яке відрізняється суттєвими ознаками: складом і співвідношенням 

функцій, змістовою і зовнішньою структурою [18]. 

Ти пова о ві тня програ  а – навчальне видання, що містить 

комплекс освітніх компонентів, які забезпечують досягнення 

учнями результатів навчання, визначених державним стандартом 

(стандартом спеціалізованої освіти) для відповідного рівня повної 

загальної середньої освіти, що затверджується центральним 

органом виконавчої влади у сфері освіти і науки (для закладів 

спеціалізованої освіти – центральними органами виконавчої 

влади, до сфери управління яких належать відповідні заклади 

спеціалізованої освіти). На основі Т. о. п. заклад освіти може 

розробити освітню програму закладу (одну освітню програму на 

кожному рівні (циклі) повної загальної середньої освіти або 

наскрізну освітню програму, розроблену для декількох рівнів 

освіти) [18]. 

Тира   – кількість примірників друкованого видання одного 

випуску [39]. Синонім: Наклад. 

 

У 

 

Упоря  ни  – спеціаліст, який створює складений твір (збірник, 

словник, довідник, бібліографічний посібник тощо), 

систематизуючи, складаючи, підбираючи в певному порядку 
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якийсь матеріал [20]. Синонім – Укладáч.  

Універ áльна  е ят о ва  ла ифі а  ія (УДК) – ієрархічна 

комбінаційна система бібліотечно-бібліографічної класифікації, 

розроблена в 1895–1905 рр. у Міжнародному бібліографічному 

інституті в Брюсселі під керівництвом бельгійських учених Поля 

Отле і Анрі Лафонтена на основі «Десяткової класифікації»; 

класифікаційний індекс, який є умовним позначенням рубрик та 

застосовується для кодування тематики, читацького призначення 

типу видання. 2017 року запроваджено єдину класифікацію для 

систематизації видавничої продукції. Кабінет Міністрів України 

ухвалив постанову «Про припинення використання в Україні 

Бібліотечно-бібліографічної класифікації та впровадження 

Універсальної десяткової класифікації». До цього часу в Україні 

паралельно використовувалися дві класифікаційні системи: УДК 

та Бібліотечно-бібліографічна класифікація (ББК), розроблена у 

1960-х роках. УДК – міжнародна класифікаційна система, яку 

застосовують понад 130 країн світу. Методичне забезпечення 

впровадження УДК здійснює Державна наукова установа 

«Книжкова палата України імені Івана Федорова» [36; 42]. 

Учá ни   о н ур ного ві  о ру пі ру чни ів – фізична або 

юридична особа, яка володіє виключними майновими правами на 

використання твору [33]. 

 

Ф 

 

Фа ри á ія – вигадування даних чи фактів, що 

використовуються у наукових дослідженнях або в освітньому 

процесі [24]. 

Фаль ифі á ія – свідома зміна чи модифікація вже наявних 

даних, що стосуються наукових досліджень чи освітнього  

процесу [24]. 

Фоногрá а – звуки, записані на спеціальному матеріалі 

(магнітній стрічці чи магнітному диску, грамофонній платівці, 

диску для лазерних систем зчитування тощо) та містяться на 

аналоговому чи цифровому носії. Ф. є ви хідним матеріалом для 

виготовлення її примірників (копій) [39]. 

Фор áт – 1. Розмір книги, газети, аркуша, ілюстрації, 

електронного видання тощо. 2. Довжина і висота полоси набору; 
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довжина рядка. 3. Певна структура інформаційного об'єкта; спосіб 

розміщення та подання даних на носії [28]. 

Фор áт  ви áння – розмір готового видання, що визначається 

шириною і довжиною сторінки видання у міліметрах або шириною 

і довжиною аркуша паперу видання у сантиметрах із зазначенням 

частки, яку займає на ньому сторінка видання [28]. 

Фотогрáфія – 1. Спосіб одержання зображення кого-небудь, чого-

небудь на світлочутливому матеріалі за допомогою спеціального 

оптичного апарата, під впливом електромагнітного опромінювання 

(світло, рентгенівські промені тощо). 2. Зображення, відбиток, 

одержаний таким способом. Синоніми: світлина, знімок, 

фотокартка, фотовідбиток, фото зображення фотографічне [28; 39]. 

Фото о у éнт – візуальний документ;  фотографія, що 

відображає реальний факт і має історичне, юридичне тощо 

значення [4; 39].   

 

Х 

 

Ха а рни тво – надання (отримання) учасником освітнього або 

видавничого процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) 

коштів, майна, послуг, пільг чи будь-яких інших благ 

матеріального або нематеріального характеру з метою отримання 

неправомірної переваги (вигоди) в освітньому (видавничому) 

процесі [24]. 

Хре то а тія – навчальне видання літературно-художніх, 

історичних та інших творів чи уривків з них, які є об’єктом 

вивчення [9]. 

 

Ц 

 

Цита та – точний, дослівний, порівняно короткий уривок з якого-

небудь тексту, який використовується іншою особою у своєму 

творі з метою зробити зрозумілішими свої твердження або для 

посилання на погляди іншого автора в автентичному 

формулюванні. Ц. використовується з обов’язковим посиланням 

на його автора і джерело цитування [28; 39]. 
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Ч 

 

Чи тан а – перша книжка для читання, що містить доступний 

дітям пізнавальний і виховний матеріал [9]. 

Чи тані ть  ри фту – міра якості сприймання читачем 

надрукованого тексту, яка залежить від чіткості відбитка, 

характеру шрифту, кегля, інтерліньяжу, рисунка, кольору й 

насиченості фарби, кількості кольорів на рисунку, довжини рядка, 

кольору паперу [28]. 

 

Ш 

 

Ш ільнá навча льна літерату ра – сукупність друкованих та 

електронних засобів навчання для закладів початкової, загальної 

середньої та спеціальної освіти; педагогічне; книгознавче та 

соціальне явище. 

Компоненти Ш. н. л. – складники поняття «шкільна навчальна 

література», які виокремлюються з метою здійснення її аналізу як 

явища за певним напрямом: 1) щодо змістового наповнення;         

2) щодо структурної побудови; 3) щодо книгознавчих аспектів;     

4) щодо мети її використання, призначення та ролі, яку вона 

виконує у системі загальної середньої освіти. Компонентами 

шкільної навчальної літератури є: зміст, структура, формат та 

функції навчальної літератури. Компоненти шкільної навчальної 

літератури взаємопов’язані між собою. Від змісту навчальної 

літератури залежить її структура, формат та функції. Чинні в 

певний період розвитку освіти вимоги до формату навчальної 

літератури не можуть не впливати на її зміст (передусім – обсяг) 

та деякою мірою на функції. Функції ж навчальної літератури 

мають певний вплив на її зміст, структуру та формат [16]. 

Шрифт – 1. Повний комплект друкарських літер (цифр, 

розділових, діакритичних і спеціальних знаків) певного типу й 

рисунка, необхідний для набору тексту. 2. Графічна форма літер та 

ін. знаків певної системи письма, характер їх рисунка. 3. Відбитки 

друкарських літер та ін. знаків на письмі [39]. 

Шрифт Бра йля – рельєфно-крапковий шрифт, у якому літери, 

цифри та ін. знаки сконструйовані з різноманітних комбінацій 

рельєфних точок, що їх розрізняють на дотик. Ш. Б. 
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використовується для читання сліпими людьми. Друкування 

видання Ш. б. називають брайлівським друком. Див. також Друк 

брайлівський [28]. 

 

Я 
 

Я  і ть ви áння – певний рівень відповідності характеристик 

видання (зміст, структура, формат, поліграфічне оформлення, 

ергономічні показники тощо) тим вимогам, які висуваються до 

нього з урахуванням його виду й читацької адреси [28]. 
Я  і ть ви ої о віти – відповідність умов провадження освітньої 

діяльності та результатів навчання вимогам законодавства та 

стандартам вищої освіти, професійним та/або міжнародним 

стандартам (за наявності), а також потребам заінтересованих 

сторін і суспільства, що забезпечується шляхом здійснення 

процедур внутрішнього та зовнішнього забезпечення якості [21]. 

Я  і ть о віти – відповідність результатів навчання вимогам, 

встановленим законодавством, відповідним стандартом освіти 

та/або договором про надання освітніх послуг [20]. 
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