
Види навчально-методичних видань 

Видання – твір (документ), який пройшов редакційно-видавниче 
опрацювання, виготовлений друкуванням, тисненням або іншим способом, 
містить інформацію, призначену для поширення, і відповідає вимогам державних 
стандартів, інших нормативно-правових актів щодо видавничого оформлення, 
поліграфічного і технічного виконання. 

Навчальне видання – видання систематизованих відомостей наукового або 
прикладного характеру, викладених у зручній для вивчення і викладання формі.  

Книжкове видання – видання у вигляді блока скріплених у корінці аркушів 
друкованого матеріалу будь-якого формату в обкладинці чи оправі. 

Електронне видання – документ, що містить інформацію в електронній 
формі, призначений для розповсюдження у незмінному вигляді та має вихідні 
дані.  

Монографія – наукове видання, що містить повне й всебічне дослідження 
певної проблеми чи теми, й належить одному чи декільком авторам. Структура 
монографії визначається авторською гіпотезою. Для рукописів монографій 
обов’язковим є наявність трьох зовнішніх рецензентів (рецензенти мають бути 
фахівцями з проблематики, з якої написаний рукопис). 

Посібник – видання, призначене на допомогу в практичній діяльності чи в 
оволодінні навчальною дисципліною. 

Наочний посібник – видання, зміст якого передається, в основному, 
зображувальними засобами. 

Практичний посібник – виробничо-практичне видання, призначене  
практичним працівникам для оволодіння знаннями та навичками при виконанні 
будь-якої роботи, операції, процесу. 

Навчальний посібник – навчальне видання, що доповнює або частково 
(повністю) замінює підручник. Посібник може охоплювати матеріал не усієї 
дисципліни, а лише одного або декількох розділів навчальної програми.  

Навчальний наочний посібник – навчальне образотворче видання 
матеріалів на допомогу у вивченні, викладанні чи вихованні. 

Навчально-методичний посібник – навчальне видання з методики 
викладання навчальної дисципліни (її розділу, частини) або з методики 
виховання. 

Практичний порадник – видання, розраховане на самостійне оволодіння 
будь-якими виробничо-практичними навичками. 

Підручник  – основне навчальне видання із систематизованим викладом 
дисципліни, що відповідає офіційно затвердженій робочій навчальній програмі. 
Обсяг підручника обмежений і залежить від кількості кредитів (годин), 
визначених навчальним планом на вивчення дисципліни. 

Електронний підручник (посібник) – електронне навчальне видання із 
систематизованим викладом навчального матеріалу, що відповідає освітній 
(освітньо-професійній) програмі, містить цифрові об’єкти різних форматів та 
забезпечує інтерактивну взаємодію. 

Методичні рекомендації – 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. 
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Курс лекцій – навчальне видання повного викладу тем навчальної 
дисципліни, визначених програмою. 

Текст лекцій – навчальне видання викладу матеріалу певних розділів 
дисципліни. 

Конспект лекцій – навчальне видання стислого викладу курсу лекцій або 
окремих розділів навчальної дисципліни.  

Практикум – навчальне видання практичних завдань і вправ, що сприяють 
засвоєнню набутих знань, умінь і навичок. Різновиди – збірник задач і вправ, 
тестові завдання, збірники текстів диктантів і переказів, інструкції до 
лабораторних і практичних робіт, робочі зошити, дидактичні матеріали. 

Лабораторний практикум містить методичні вказівки до виконання 
лабораторних робіт. Практикум повинен охоплювати всі лабораторні роботи, 
виконання яких передбачене робочою програмою дисципліни. Якщо дисципліна 
вивчається впродовж двох чи трьох семестрів, допускається лабораторні 
практикуми видавати окремими частинами (Ч.1, Ч.2, ...). Лабораторний практикум 
також може містити і теоретичну частину.  

Довідник  – навчальне видання довідкового характеру, яке містить 
упорядкований предметний матеріал, узагальнені, стислі відомості з певних 
галузей науки, професій тощо. 

Робочий зошит – навчальний посібник, який сприяє самостійній роботі 
студентів щодо засвоєння навчальної дисципліни і містить особливий 
дидактичний апарат.  

Збірник вправ – це навчальний посібник, призначений для самостійної 
роботи студентів, розвитку й закріплення у них умінь і навичок. Цей посібник є 
доповнюючим до підручника, до нього не включаються теоретичні питання.  

Словник – довідкове видання упорядкованого переліку мовних одиниць 
(слів, словосполучень, фраз, термінів, імен, знаків), доповнених відповідними 
довідковими даними.  

Хрестоматія  – навчальне видання літературно-художніх, історичних, 
наукових, мистецьких чи інших творів або їх частин, які є об’єктом вивчення 
певної навчальної дисципліни або виховання особистості відповідно до офіційно 
затвердженої навчальної програми. 

Енциклопедія – довідкове видання, яке містить упорядкований перелік 
відомостей, сукупність наукових знань з широкого кола питань.  

Альбом – книжкове або комплектне аркушеве образотворче видання 
Атлас – альбом зображень різних об’єктів (карти, креслення, малюнки та ін.), 

що пропонується з метою навчання або практичного виконання. 
Автореферат – це наукове видання у вигляді брошури, що містить 

складений автором реферат проведеного ним дослідження, представленого на 
здобуття наукового ступеня. Структура та оформлення автореферату визначається 
вимогами Державної атестаційної комісії. 

Якщо обсяг книжкового видання від 4 до 48 сторінок комп’ютерного тексту – 
це брошура, якщо понад 48 сторінок – книга.  

При перевиданні посібника або підручника повинно бути оновлено 
щонайменше 25% авторського тексту. 

Друге видання випускається при зміні нормативних актів і законів.  


