
1. КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДАНЬ 
 

(Витяг із ДСТУ 3017-95  
 «Видання. Основні види. Терміни та визначення») 

 
Існують такі види неперіодичних видань за інформаційними 

ознаками: 
1. Монографія – наукове книжкове видання певного 

дослідження однієї проблеми або теми, що належить одному чи 
декільком авторам. 

2. Автореферат дисертації – наукове видання у вигляді 
брошури авторського реферату проведеного дослідження, яке 
подається на здобуття наукового ступеня. 

3. Препринт – наукове видання з матеріалами 
попереднього характеру, які публікуються до виходу у світ 
видання, в якому вони мають бути вміщені. 

4. Тези доповідей (повідомлень) наукової конференції 
(з’їзду, симпозіуму) – науковий неперіодичний збірник матеріалів 
попереднього характеру, таких як анотації, реферати доповідей 
чи повідомлень, опублікованих до початку конференції. 

5. Матеріали конференції (з’їзду, симпозіуму) – 
неперіодичний збірник підсумків конференції, доповідей, 
рекомендацій та рішень. 

6. Збірник наукових праць – збірник матеріалів 
досліджень, виконаних у наукових установах, навчальних 
закладах чи товариствах. 

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

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

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

10. Навчальний посібник – навчальне видання, що 
доповнює або частково/повністю замінює підручник та офіційно 
затверджене як таке. 



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

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

13. Підручник – навчальне видання з систематизованим 
викладом дисципліни (її розділу, частини), що відповідає 
навчальній програмі та офіційно затверджене як таке. 

14. Методичні рекомендації (методичні вказівки) – 
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. 

15. Курс лекцій – навчальне видання певного викладу тем 
навчальної дисципліни, визначених програмою. 

16. Текст лекцій – навчальне видання викладу матеріалу 
певних розділів навчальної дисципліни. 

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

18. Навчальна програма – навчальне видання, що визначає 
зміст, обсяг, а також порядок вивчення і викладання певної 
навчальної дисципліни чи її розділу. 

19. Практикум – навчальне видання практичних завдань і 
вправ, що сприяють засвоєнню набутих знань, умінь і навичок. 

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

21. Термінологічний словник – словник термінів та 
визначень певної галузі знань. 
 


