
Актуальні вимоги щодо

написання та оформлення

навчально-методичної

літератури

Ковальчук Інна, 
начальник відділу формування і 

моніторингу змісту та якості 

культурно-мистецької освіти,

ДНМЦЗКМО



Методисти методичної установи/методичного відділу

здійснення РОЗРОБЛЕННЯ

або

КООРДИНАЦІЯ розроблення

МЕТОДИЧНОГО ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

спеціалізованої мистецької освіти



Роль навчально-методичної літератури

● реалізації в освітньому процесі компетентнісного, особистісно 

орієнтованого, диференційованого та інтегративного підходів;

● забезпечення умов професійного зростання; 

● забезпечення потреб у самоосвіті;

● надання допомоги щодо оволодіння новими технологіями 

навчання;

● тощо.



Принципи підготовки

● НАСТУПНОСТІ – зв’язок з навчальними програмами різних 

підрівнів/рівнів освіти; 

● УЗГОДЖЕННЯ між обсягом навчального матеріалу та кількістю 

навчальних годин у чинних типових навчальних програмах; 

● врахування НОРМ НАВАНТАЖЕННЯ для здобувачів, їх віку та 

підрівня/рівня підготовки;

● КОНКРЕТНІСТЬ і ДОЦІЛЬНІСТЬ уведення наукових понять, чіткість 

формулювання; 

● супровід теоретичного/практичного матеріалу МЕТОДИЧНИМИ 

РЕКОМЕНДАЦІЯМИ щодо його використання; 



● ПРИКЛАДНА СПРЯМОВАНІСТЬ навчального матеріалу; 

● спрямованість навчального матеріалу на розвиток пізнавальних і творчих 

здібностей здобувачів;

● чітка структура;

● ясність, точність, доступність мови;

● ілюстрованість, унаочнення, наявність схем, фотографій, їх доцільність.



Академічна доброчесність

сукупність етичних принципів та визначених законом 

правил, якими мають керуватися учасники освітнього

процесу під час навчання, викладання та провадження

наукової (творчої) діяльності
(Закон України «Про освіту», ст. 42)



Дотримання академічної доброчесності передбачає:

● посилання на джерела інформації;

● дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;

● надання достовірної інформації;

● тощо.

(Закон України «Про освіту», ст. 42)



Порушенням академічної доброчесності вважається:

академічний плагіат

самоплагіат

фабрикація

фальсифікація

(Закон України «Про освіту», ст. 42)



За порушення академічної доброчесності:

● відмова у присудженні ступеня освітньо-наукового чи освітньо-творчого 

рівня чи присвоєнні вченого звання;

● позбавлення присудженого ступеня;

● відмова в присвоєнні або позбавлення присвоєного педагогічного 

звання, кваліфікаційної категорії;

● позбавлення права брати участь у роботі визначених законом органів чи 

займати визначені законом посади.

(Закон України «Про освіту», ст. 42)



Процес розробки методичних матеріалів

1. Вивчення нормативних документів, аналіз потреб.

2. Вивчення наявного досвіду роботи, літератури за визначеною

тематикою.

3. Складання плану роботи. 

4. Добір матеріалу.

5. Написання розробки. 

6. Технічне оформлення.

7. Рецензування.

8. Внесення змін і доповнень.

9. Поширення. 



Експертні висновки              ДНМЦЗКМО

Гриф                                     МОН



На основі ДСТУ 3017:2015 

«Видання. Основні види. Терміни та визначення понять»

Види виробничо-практичних видань:

● практичний порадник

● практичний посібник

● методичні рекомендації; методичні настанови

● методичний посібник

● пам’ятка

● паспорт



Види навчальних видань:

● навчальна програма

● підручник

● навчальний посібник

● навчально-методичний посібник

● навчально-наочний посібник

● хрестоматія

● практикум

● робочий зошит



Види довідкових і рекламних видань:

● енциклопедія (універсальна, спеціалізована, регіональна)

● енциклопедичний словник

● мовний словник

● довідник (науковий, науково-популярний, популярний, 

виробничо-практичний, навчальний, біографічний тощо)

● каталог (виставки, бібліотеки, музейний тощо)

● тощо



Навчально-методична література

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК 

навчальне видання, що ДОПОВНЮЄ або частково 

(повністю) ЗАМІНЮЄ підручник відповідно до програми 

навчальної дисципліни



МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК

виробничо-практичне видання, основним змістом якого є МЕТОДИКА

ВИКОНАННЯ будь-якого виду практичної діяльності.



Добриднєва Н.В. Практичний курс навчання імпровізації в мистецькій школі

(Київ, 2019)





НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК 

навчальне видання, що, крім ВИКЛАДУ навчального 

МАТЕРІАЛУ, містить МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ щодо 

вивчення навчальної дисципліни та організації 

самостійної роботи; 

навчальний посібник, основним змістом якого є 

методика ВИКЛАДАННЯ навчальної дисципліни.



НАВЧАЛЬНО-НАОЧНИЙ ПОСІБНИК 

навчальне видання, що містить ІЛЮСТРАТИВНО-

НАОЧНІ матеріали, які сприяють вивченню і викладанню 

навчальної дисципліни, засвоєнню її змісту



ПРАКТИКУМ

сукупність ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ І ВПРАВ, що сприяють 

засвоєнню набутих знань, умінь і навичок, їх систематизації та 

узагальненню.



МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ / НАСТАНОВИ 

для оперативного доповнення навчальної літератури, курсів і 

конспектів лекцій, що містить систематизовані матеріали з 

МЕТОДИКИ ВИВЧЕННЯ навчальної дисципліни, 

ВИКОНАННЯ навчальних завдань



МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

упорядковані матеріали з МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕННЯ тих чи інших 

видів навчальних занять, використання в навчальному процесі 

технічних засобів і методів навчання, комп’ютерних технологій тощо



Методичні рекомендації щодо змісту та формату 

проведення конференції серед учнів мистецьких

шкіл (для закладів початкової мистецької освіти) 

/ уклад. О.А.Садівнича (Київ, 2020). 



КУРС ЛЕКЦІЙ 

навчальне видання ПОВНОГО ВИКЛАДУ ЗМІСТУ 

лекцій навчальної дисципліни



КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ 

навчальне видання СТИСЛОГО викладу ЗМІСТУ ЛЕКЦІЙ 

навчальної дисципліни, одного або кількох розділів лекцій чи 

окремої теми лекцій 



РОБОЧИЙ ЗОШИТ 

навчальне видання, яке містить різнопланові та різнорівневі 

завдання з навчальної дисципліни, що виконуються аудиторно чи 

самостійно учнями/студентами з метою засвоєння, повторення, 

узагальнення, систематизації та перевірки знань, а також 

формування практичних умінь. 

Робочий зошит включає:

● опорний зошит

● зошит-тренажер

● зошит для тематичних контрольних робіт

● схеми та таблиці



Поліщук О.П. Sketchbook для юних

художників (Кривий ріг, 2019). 



ХРЕСТОМАТІЯ

навчальне видання, що містить літературно-художні, історичні, 

мистецькі та інші твори чи уривки з них, які є предметом вивчення в 

навчальній дисципліні

Різновиди:

● хрестоматія-довідник;

● практичний довідник;

● навчальний репертуар 



Білаченко О.І. Музичні барви: збірка п’єс для 

фортепіано. (Київ, 2019). 

Візнюк І. В. Барвиста мозаїка звуків (Київ, 2018).







Скритуцька Н.О. Пісні про головне 

(Київ, 2018) 



СЛОВНИК

навчальне видання довідкового характеру, що містить мовні одиниці

(слова, словосполучення, фрази, терміни, поняття, знаки тощо)



Величко А. Словник-довідник юного музиканта (Київ, 2020).







ДОВІДНИК

навчальне видання довідкового характеру, що містить 

упорядкований перелік відомостей про певну галузь знань



АЛЬБОМ

наочний посібник для образотворчого мистецтва

книжкове/зведене однією палітуркою або комплектне аркушеве

образотворче видання



АТЛАС

наочний посібник для декоративного мистецтва

альбом зображень різних об’єктів (карти, креслення, малюнки та ін.), 

що пропонуються для практичного виконання



Загальна структура розробки

● зміст

● вступ (передмова) 

● основний текст 

● висновки

● список використаних (рекомендованих) джерел

● додатки



ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ 

Шрифт Times New Roman

14 кеглем через інтервал 1–1,5

абзацний відступ 1,25

поля: ліве – 3 см, праве – 1,5 см, верхнє та нижнє – 2 см або усі 

поля 2 см

Не допускаються

порожні рядки (окрім відступів між ілюстраціями і текстом) 

зайві пробіли

дефіс (-) і тире (–) позначаються відповідними знаками. 



Однакові

● маркери

● скорочення

● знаки

Термінологія:

латиниця або кирилиця

(н-д, exercice або екзерсис)



Табличний і графічний матеріал

Цифровий матеріал подається в таблицях, що мають порядковий

номер і назву посередині над таблицею 12-м шрифтом 

наприклад, Табл. 1. Методичні засоби. 

Графічний матеріал потрібно нумерувати і він повинен мати назви, 

які вказують під кожною ілюстрацією по центру 12-м шрифтом 

наприклад, Рис. 2. Класифікація видів уроків. 



Табличний і графічний матеріал

Під таблицями та ілюстраціями 10-м шрифтом вказується джерело: 

для таблиці – з абзацу; 

для рисунку – по центру 

наприклад, Джерело: розроблено на основі [4] / власна розробка. 

Таблиці та рисунки мають бути книжкового формату і розміщуватися

по ширині усього поля сторінки.



Посилання

а) на літературу необхідно подавати так: 

[2], або [3, с. 28–30] – якщо йде пряме цитування; 

б) на таблицю, рисунок здійснюються так: 

(табл. 2), (рис. 1).



Цитування

Без згоди автора (особи, яка має авторське право), але з обов’язковим

зазначенням імені автора і джерела запозичення, допускається:

• використання цитат (коротких уривків) з опублікованих творів в обсязі, 

виправданому поставленою метою, в тому числі цитування статей з 

газет і журналів у формі оглядів преси; 

• вільне використання цитат у формі коротких уривків з виступів і творів, 

включених до фонограми (відеограми) або програми мовлення.

(Закон України «Про авторське право і суміжні права», ст. 21)



Література

оформлюється відповідно до ДСТУ 8302:2015 

«Інформація та документація. Бібліографічне посилання. 

Загальні вимоги та правила складання».



Приклади оформлення списку літератури

згідно ДСТУ 8302:2015
ОДИН – ТРИ АВТОРА

Юцевич Ю. Є. Теорія і методика формування та розвитку

співацького голосу: навч.-метод. посіб. Київ : ІЗМН, 1998. 158 с.

Блінов Є. 40 етюдів для балалайки. Київ : [б. в.], 1958. 80 с.

Альбом бандуриста : учбовий репертуар дитячих музичних шкіл / 

упоряд. В. Герасименко. Київ : Музична Україна, 1969. 88 с.

ЧОТИРИ АВТОРА

Методика нормування ресурсів для виробництва продукції

рослинництва / Вiтвіцький В. В., Кисляченко М. Ф., Лобастов І. В., 

Нечипорук А. А. Київ : Украгропромпродуктивність, 2006. 106 с.



П’ЯТЬ І БІЛЬШЕ АВТОРІВ

Фортепіно : навч. посіб. / Б. В. Борис та ін. Житомир, 2005. 174 с.

ЗА РЕДАКЦІЄЮ

Музична література / за ред. І. Я. Ковальова. Львів : Тріада плюс, 

2006. 360 с.

АВТОР І ПЕРЕКЛАДАЧ

Коппола Ф. Ф. Живе кіно та техніка його виробництва / пер. з англ. 

О. Тільна. Харків : Вид-во «Ранок» : Фабула, 2021. 208 с.

БАГАТОТОМНЕ ВИДАННЯ

Генетика і селекція в Україні на межі тисячоліть : у 4 т. / гол. ред. 

В. В. Моргун. Київ : Логос, 2001. Т. 2. 636 с.



РОЗДІЛ КНИГИ

Костенко О. Деякі тенденції використання цимбалів у творчості

харківських композиторів. Актуальні проблеми музичного і 

театрального мистецтва: мистецтвознавство, педагогіка та 

виконавство. Харків : Стиль, 2001. С. 68–78.

ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ, МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЙ

Барзишена В. В. Методика М. Буркхарда «Guitar colour system» як 

одна із систем інклюзивного навчання. Інклюзія в мистецькій освіті: 

виклики, практики, перспективи: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. 

конф. (з міжнарод. участю), 6–7 груд. 2019 р. Київ: ДНМЦЗКМО, 

2019. С. 38–43.



СТАТТІ З ПРОДОВЖУЮЧИХ ТА ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ

Чжан Ї. Роль дихання у формуванні вокально-технічних навичок 

співака : проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і 

практики освіти. Збірник наукових праць. 2004. Вип. 13. С. 168–175.

ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ

Білецький О., Мамонтов Я. Український театр: хрестоматія. Харків : 

Мистецтво, 1941. 355 с. URL: 

https://elib.nlu.org.ua/view.html?&id=10605 (дата звернення: 

15.06.2021).

Про стандартизацію : Закон України від 11 лют. 2014 р. № 1315. 

URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1315-18 (дата звернення: 

02.11.2017).



СТОРІНКИ З ВЕБ-САЙТІВ

Ноти українських композиторів : веб-сайт. URL: 

http://ukrnotes.in.ua/Klymenko_baian.php (дата звернення: 05.07.2021).

ДИСЕРТАЦІЇ, АВТОРЕФЕРАТИ ДИСЕРТАЦІЙ

Булкін А. Фортепіанний дитячий альбом: шляхи становлення, поетика

жанру : дис ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Національна

музична академія України ім. П. І. Чайковського. Київ, 2005. 367 с.

Теуту І. Транскрипція в українському цимбальному мистецтві: 

історичний та теоретичний аспекти : автореф. дис. … канд. мист :

17.00.03. Київ, 2016. 20 с.



Рекомендовані формати

Матеріал Назва формату Розширення

Текст / Таблиці Adobe PDF

Microsoft word

pdf

doc

Презентація Microsoft Powerpoint ppt

Таблиці Microsoft Excel xls

Зображення JPEG jpg/jpeg

Аудіо WAV

MP3

wav

mp3

Відео MPEG mpeg, mpg, mpe



Вимоги до нотної графіки

Ноти або нотні приклади повинні бути на основі нотного 

набору (у програмах Final, Sibelius, Music score); 

з таких програм ноти треба експортувати у формат pdf. 



Вимоги до текстів нотних видань

1. Зміст. 

2. Якщо це аранжування у змісті необхідно вказати повністю ім’я та 

прізвище композитора. 

3. Дотримання однакових принципів: 

зазначати назви темпів однією мовою. 

Шрифт: Times New Roman, bold, 14 або 12 pt. 

4. Назви п’єс зазначаються мовою оригіналу, якщо це

аранжування іноземного твору, та в перекладі українською. 



Типові помилки

Лексичні

напрям – напрямок

музичний – музикальний

мелодійний – мелодичний

переклад – перекладення

мова – мовлення

знайомство – ознайомлення

постанова – постава

уява – уявлення

задача – завдання

збірка – збірник

здатний – здібний



Термінологічні

НЕПРАВИЛЬНО

навчальний заклад заклад освіти

позашкільний навчальний

заклад

заклад позашкільної освіти

навчально-виховний процес освітній процес

початковий спеціалізований

мистецький навчальний

заклад

мистецька школа



Термінологічні

НЕПРАВИЛЬНО
особи, які потребують корекції

фізичного та (або) розумового

розвитку

особами з особливими освітніми

потребами

вади порушення

розумово відсталі діти діти з порушеннями розумового

розвитку

інвалід особа з інвалідністю

діти-інваліди діти з інвалідністю

інвалідні коляски крісла колісні

інвалід з дитинства особа з інвалідністю з дитинства

Фонд соціального захисту

інвалідів

Фонд соціального захисту осіб з

інвалідністю



Граматичні

Закінчення родового відмінку:

інструментУ – інструментА

звукУ – звукА

корпусУ – корпусА

центрУ – центрА

актУ – актА

апаратУ – апаратА

балУ – балА

образУ – образА



Авторові збірника та інших складених творів 

(упорядникові) належить авторське право на здійснені 

ним підбір і розташування творів та (або) інших даних, 

що є результатом творчої праці (упорядкування).

Автори творів, включених до складеного твору, мають 

право використовувати свої твори незалежно від 

складеного твору.
(Закон України «Про авторське право і суміжні права», ст. 21)



сайт: http://www.dnmczkmo.org.ua

e-mail: center@dnmczkmo.org.ua

сторінка в соцмережі Facebook:

https://www.facebook.com/dnmczkmo


