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Прищепа К.С. Тематичний словник школяра : 

навчальний посібник для учнів початкових класів 

середніх загальноосвітніх шкіл / К. С. Прищепа, В. 

Г. Лук’яненко. – Київ : Гала, 1997. – 336 с. 
 Навчальний посібник для шкіл з українською та іншими 

мовами навчання. Словник містить понад 2000 слів, які 

згруповано у 87 тем. Може використовуватись для 

формування орфографічних та орфоепічних навичок. Значення 

слів пояснюється з допомогою текстових ілюстрацій та 

малюнків. 

 Призначений для учнів початкових і середніх класів, 

учителів, батьків, студентів педагогічних факультетів. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                 

Психологічна енциклопедія / Автор-упорядник              

О. М. Степанов. – К. : «Академвидав», 2006. –            

424 с. (Енциклопедія ерудита) 
В енциклопедії у термінах і поняттях відображено 

сучасний рівень розвитку психологічної науки, охоплено 

основну інформацію з різноманітних її галузей, відомості про 

багатьох видатних учених-психологів. 

Розрахована на психологів-науковців, практичних 

психологів, спеціалістів соціальної роботи і педагогів, 

викладачів, аспірантів, магістрів і студентів вищих 

навчальних закладів, а також на широке коло читачів, які 

цікавляться різними питаннями психології. Приверне вона 

увагу і поціновувачів довідково-енциклопедичних видань, які   

усвідомлюють неабияке їх значення в епоху словників. 

Енциклопедія містить 2185 статей. 

 

 

Педагогический энциклопедический словарь /                

гл. ред. Б. М. Бим-Бад. – М. : Большая рос. 

энцикл., 2002. –  528 с. 
Педагогический энциклопедический словарь включает 

около 3000 статей, предоставляющих читателю современную 

информацию в области теории и практики образования. В 

словаре отражены объективные сведения по теории и 

истории психолого-педагогических наук, а также смежных с 

ними гуманитарных дисциплин. Значительное место 

занимают данные о методах, технологиях, приемах и широкой 

практике образования, воспитания, обучения. Издание 

предназначено учителям, научным работникам, 



преподавателям высших и средних специальных учебных заведений, аспирантам, студентам. 

Словарь ориентирован также на родителей и воспитателей, специалистов различного 

профиля, интересующихся проблемами становления и развития личности, способами 

эффективного взаимодействия с нею. 

 

Енциклопедія освіти / Акад. пед наук України ; 

головний ред. В. Г. Кремень. – К. : Юрінком Інтер, 

2008 – 1040 с. 
Енциклопедія освіти – перша у вітчизняній літературі 

довідниково-аналітична праця, у якій висвітлено проблеми теорії, 

історії та практики української освіти, походження понятійно-

термінологічних основ педагогічної і психологічної наук, сучасні 

освітні парадигми та концепції, системи навчання і виховання у 

різних типах навчальних закладів, розвиток зарубіжних освітніх 

систем, персоніфіковану інформацію про педагогів та 

громадських діячів, що сприяли розвитку освіти в Україні, 

інформацію про суміжні галузі науки, які мають вагоме значення 

для розвитку сучасної освіти.  

Праця адресована педагогам, психологам, соціальним 

працівникам, управлінцям усіх рівнів освіти, широкому загалу 

українського суспільства. 

 

Сучасний словник іншомовних слів / Уклали :               

О. І. Скопненко, Т. В. Цимбалюк. – К. : Довіра, 2006. – 

789 с. – (Словники України) 
Сучасний словник іншомовних слів подає близько 20 тисяч 

слів і словосполучень, що були в різний час запозичені з інших мов 

або утворені з чужомовних лексичних елементів. Кожне слово має 

довідку про його породження, а також тлумачення. Словникова 

стаття містить відомості про наголос лексеми та подає 

інформацію про написання слова з великої або малої літери. 

У виданні враховано слова й словосполучення, які впродовж 

останніх років увійшли до української літературної мови. 

Словник розрахований на широке коло читачів. 

 
 

Українські письменники. Біо-бібліографічний 

словник. – Х. : Прапор, 2005. – 976 с. 
Перший том біо-бібліографічного словника «Українські 

письменники», укладений Леонідом Махновцем 1961 р., і досі 

лишається найповнішим довідковим виданням з історії української 

літератури XI–XVIII ст. Упорядник максимально використав 

цензурні можливості, відкриті за часів відносної лібералізації 

комуністичного режиму (1956–1961 рр.), для опису видань текстів 

і наукових досліджень з епохи українського Середньовіччя, 

Ренесансу та Бароко. Бібліографічні відомості згруповані за 

принципом персоналій і супроводжуються короткими 

біографічними довідками про всіх відомих на середину XX ст. давніх 

українських авторів. Перевидання довідника відтворює зміст 

оригіналу, обмежуючись мовною редакцією та уточненням деяких деталей з біографій 



письменників. Додано передмову, яка розповідає про історію появи довідника та його автора. 

Книга призначена для філологів, істориків української культури, студентів гуманітарних 

спеціальностей, учителів. 

 

Універсальний літературний словник-довідник. – 

Донецьк : ТОВ ВКФ «БАО», 2008. – 432 с. 
До «Універсального літературного словника-довідника» 

ввійшли основні літературознавчі терміни; біографічні довідки 

про відомих поетів, прозаїків, драматургів, публіцистів, 

літературознавців, фольклористів; відомості про літературні 

часописи, національні та міжнародні літературні премії, 

літературні музеї, бібліотеки й видавництва, літературні 

організації та спілки, асоціації та угруповання. Матеріали 

ілюстровано прикладами, посиланнями на адреси в Інтернеті. 

 Літературний словник-довідник розрахований на широке 

коло читачів. Він стане у нагоді учням і вчителям-словесникам 

загальноосвітніх навчальних закладів, студентам і викладачам 

вищої школи, усім, кого цікавить український літературний 

процес, багатство українського художнього слова. 

 

 

Зав’язкін О. В. Універсальна енциклопедія знань /             

О. В. Зав’язкін. – Донецьк : ТОВ ВКФ «БАО»,            

2007. – 736 с. 
 Популярна енциклопедія – це порадник, що завжди поруч. 

На її сторінках – відповіді на будь-які, навіть найскладніші, 

запитання. 

 Ця книжка вміщує інформацію з галузі природничих і 

гуманітарних наук, літератури, філософії, культури, спорту. 

 Читач познайомиться з дивовижними фактами, 

дізнається про надзвичайні властивості звичайних речей, стане 

свідком захопливих подій і фантастичних пригод. 

 Ця енциклопедія зацікавить і старшокласників, і 

студентів, і службовців, і людей бізнесу, і вчених. 


