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КОНЦЕПТ І ГЕНЕЗА ПОНЯТТЯ  
“ОНЛАЙН ЕНЦИКЛОПЕДІЯ” НА СТОРІНКАХ 

ВІТЧИЗНЯНОЇ НАУКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ

У статті представлено короткий аналіз вітчизняних наукових пу-
блікацій та довідкових джерел з метою порівняння позиції вчених 
щодо визначення основоположних термінів й понять, необхідний 
для досягнення цілей проєктування веборієнтованої енциклопедії 
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у галузі освіти і психології. Зокрема розглянуто зміст понять “тер-
мін” та “дефініція”, історичні передумови появи вживання термінів 
“словник” та “енциклопедія” та визначено відмінності між такими 
довідковими виданнями, як “алфавітний словник”, “тематичний 
словник”, “енциклопедичний словник”, “енциклопедичний слов-
ник-довідник”, “енциклопедичний довідник”, “біографічний (біобі-
бліографічний) довідник”, “енциклопедія”, “національна енцикло-
педія”, “галузева енциклопедія”. Бурхливий розвиток цифровий 
технологій кінця ХХ – початку ХХІ ст. став поштовхом до появи 
довідкових видань у електронному форматі та зародження електро-
нної енциклопедистики. Під час аналізу встановлено, що “вебенци-
клопедія” та “онлайн енциклопедія” за тлумаченням є тотожними 
поняттями. Доцільно виокремлювати “вікі-енциклопедії” як їхній 
підвид. Часто у науковій літературі синонімічно до них вживаєть-
ся поняття “енциклопедія електронна”, однак його зміст включає в 
себе не лише енциклопедичні видання, доступні в мережі Інтернет, 
а й цифрові аналоги паперових друкованих енциклопедій. У стат-
ті подано авторське розуміння співвідношень між усіма вказаними 
термінами. Визначено, що онлайн енциклопедії є невід’ємною скла-
довою цифровізації суспільства, які відображають процеси, пояс-
нюють природні та суспільні явища та події, фіксують історичні 
віхи, у стислій та лаконічній формі роз’яснюють інформацію про 
певну державу чи окрему галузь знань, а також є важливим і по-
тужним базисом для збереження культурної спадщини певної нації. 
Цей вид енциклопедичних видань набув широкої популярності се-
ред громадськості завдяки мультимедійним властивостям та безко-
штовному і безперебійному доступу 24/7.

Ключові слова: освіта; довідкові видання; словник; енциклопедія; 
електронна енциклопедія; вебенциклопедія; онлайн енциклопедія.

1. ВСТУП 

Постановка проблеми. Уже понад 600 років енциклопедичні ви-
дання є результатом прагнення людства до вичерпного, універсаль-
ного викладу наукового і філософського знання в системній та дов-
говічній формі. На сторінках таких джерел відображається історія 
формування цивілізаційної ідентичності, зокрема відомості про при-

173
№ 2(29)
2 0 2 2

ПЕДАГОГIЧНI НАУКИ



належність до особливого типу культури, своєрідність думки, пара-
дигми свідомості й стереотипу буття людства у різні історичні епохи. 

Активні процеси глобалізації та експоненціальне зростання нау-
кових даних у ХХІ ст. сприяли тенденції до універсалізації інтелекту-
ального життя. Виникають нові терміни, їх дефініції зазнають суттє-
вих змін та періодично уточнюються. Як наслідок постає потреба у 
вирішенні проблеми формування, систематизації, уніфікації й актуа-
лізації понятійно-термінологічного апарату всіх галузей знань, зокре-
ма й психолого-педагогічних наук.

Останні 30 років фахівці енциклопедичної справи активно вико-
ристовують цифрові технології для подання в електронній формі вже 
існуючих баз знань, укладених від самого початку як паперові, а також 
з метою осучаснення усталених наукових відомостей. 

Сучасні електронні енциклопедії є потужними інформаційними 
ресурсами, покликаними забезпечити користувачів актуальними ві-
домостями, що не обмеженні в обсягах та видах презентованої інфор-
мації, передбачають наявність гіперпосилань як зовнішніх, так і вну-
трішніх, підтримки мультимедійного контенту (музеї, 3D тури аудіо-
книги), фотогалерей та іконографічних матеріалів (фотодокументів, 
ілюстрацій), відеоматеріалів (документальних і документально-по-
становочних фільмів), біографічних документів, листування, уможли-
влюють інтеграцію із соціальними мережами і календарем, підтримку 
стрічки новин, коментування і обговореннях статей, дозволяють ре-
дагувати застарілий контент [1].

Моделювання й розроблення таких універсальних і тематичних 
проєктів вимагають ґрунтовного вивчення світового історичного дос-
віду їх творення, врахування традицій і сучасних концептів розвит-
ку. Переважна більшість вітчизняних наукових праць описує досвід 
підтримки галузевих енциклопедій з права, історії, гірництва, геоло-
гії, бібліотечної справи, хореографії, літератури, лінгвістики та ін. [2]. 
Однак у науково-освітньому просторі України досі не існує єдиної 
цифрової науково-освітньої інформаційно-аналітичної системи, що 
містить у вільному доступі енциклопедичні науково достовірні й су-
часні тлумачення термінології педагогіки й психології, а отже, пробле-
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ма проєктування і впровадження електронної освітньої енциклопедії 
як професійної бази знань набуває особливо актуальності [3].

Фахівцями Інституту цифровізації освіти НАПН України розпо-
чато створення відкритої інтернет-платформи “Українська електро-
нна енциклопедія освіти” [4], що, передбачувано, сприятиме розвитку 
інформаційного забезпечення науково-педагогічної діяльності, забез-
печить формування й розвиток цифрової і професійної компетентно-
стей у суб’єктів науково-освітньої діяльності, дозволить науковим та 
науково-педагогічним працівникам більш якісно здійснювати дослі-
дження та підвищити їх результативність.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Формуванню цілісної 
концепції національного енциклопедичного книговидання, сучасній 
типології, функціям, а також методичним й організаційним засадам 
створення українських енциклопедій присвячено праці Т.  Березюк, 
А. Киридон, Н. Черниш. Традиції та сучасні концепти, історію творен-
ня і тенденції розвитку енциклопедичної справи досліджували Т. Бе-
резюк, С. Борчук, М. Желєзняк, О. Іщенко, А. Киридон, Р. Пилипчук, 
О. Савченко, Сенькусь, Г. Стеценко, Н. Фещенко, А. Франко, О. Фран-
ко, Н. Черниш, А. Шушківський. 

Моделюванню і розробленню електронних енциклопедичних ви-
дань присвячені праці С. Антоненка, Ю. Бойка, С. Болтівця, В. Брижко, 
М. Гірняка, С. Дорогих, М. Железняка, Ю. Клімашевської, О. Пастуха, 
С.  Швеця, зокрема програмним та функціональним особливостям 
цього процесу – П.  Андон, А.  Арістової, І.  Гришанової, А.  Киридон, 
В. Резніченко, Ю. Рогушиної, А. Тищенко. 

С. Лісіною, С. Ляшко здійснено дослідження українських довідко-
вих видань у системі соціальних комунікацій, визначено їхні основні 
види. Особливості підтримки вітчизняних регіональних енциклопе-
дій висвітлювали О. Іщенко, Ю. Пероганич, М. Савчук, а галузевих – 
С. Антоненко, Л. Бєсєдна, В. Білецький, Я. Богданьок, Г. Боряк, Г. Гай-
ко, С. Зворський, В. Проценко, Т. Сердюк, М. Слободяника, В. Смолій, 
А. Шушківський, Є. Співаковська-Ванденберг. Функції та основні від-
мінності енциклопедичних й лінгвістичних тлумачних словників роз-
глянуто у дисертаційному дослідженні О. Каліберди, Г. Воронкою роз-
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глянуто тлумачення термінів “словник” й “енциклопедія”, виокремле-
но їхні спільні і відмінні риси та головні критерії їх розрізнення. 

В. Биковим, О. Пінчук та Л. Лупаренко досліджено представле-
ність наукового контенту енциклопедичної тематики у наукометрич-
них і реферативних базах даних Scopus та Web of Science [5]. А. Яци-
шин, О. Буровим, Ю. Носенко, І. Полященко та О. Коханом окреслено 
актуальність створення освітніх онлайн-енциклопедій [6]–[9].

Для досягнення цілей проєктування веборієнтованої енциклопе-
дії у галузі освіти і психології постає необхідність у дослідженні та чіт-
кому визначенні основоположних термінів і понять.

Метою статті є дослідження тлумачення поняття “онлайн енци-
клопедія” у вітчизняній науковій літературі.

2. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Основними структурними складовими словників та енциклопе-
дій є “дефініції” і “терміни”, які в науковій літературі ще називають 
“поняттями”. Коротко окреслимо їх тлумачення. У роботі [10] “де-
фініція” (англ. definition) визначається як “коротке логічне та нау-
ково точне визначення (тлумачення) поняття, у якому відображено 
найістотніші його риси”. Дефініції є найвагомішою інформаційною 
одиницею енциклопедичних видань, що подають сучасний зміст по-
нять без урахування історії зміни їхнього розуміння суспільством. 
Для найзагальнішого уявлення про зміст поняття користувачеві до-
статньо ознайомитись лише з дефінітною інформацією, не читаючи 
всього тексту статті. У свою чергу, “термін” (англ. term) – це слово або 
словосполучення, що позначає чітко окреслене поняття певної галузі 
науки, суспільного життя, основними ознаками якого є системність, 
наявність дефініції, тенденція до однозначності у межах термінології 
певної галузі, стилістична нейтральність, точність семантики та ін-
формативність [10].

У науковій літературі розрізнять різні види довідкових видань, се-
ред яких, зокрема, словники й енциклопедії. “Видання довідкове (англ. 
reference book) [10] потрактовується як видання, основним завданням 
і призначенням якого є подання матеріалу в зручній формі для швид-
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кого отримання інформації різного характеру. Воно вміщує короткі 
наукові або прикладні (навчальні) відомості. До різновидів довідкових 
видань відносять енциклопедії, енциклопедичні словники, енцикло-
педичні довідники, енциклопедичні словники-довідники, путівники, 
словники, довідники. 

Учені-енциклопедисти виокремлюють такі види науково-інфор-
маційних довідників [11]:

енциклопедичні словники – це невеликі за обсягом довідники (1–2 
томи), що містять виключно основні відомості з певної галузі знань. 
За цільовим призначенням їх поділяють на наукові, науково-популяр-
ні й популярні; за характером інформації – на універсальні, спеціалі-
зовані та регіональні; за принципом розміщення статей – абеткові і 
систематичні;

енциклопедії потраковуються як багатотомні великі довідники, 
що містять найважливіші відомості про різні поняття, подані в алфа-
вітному порядку.

Довідкові видання пройшли довгий шлях історичних трансфор-
мацій, змінюючись відповідно до вимог кожної епохи. Довідники 
періоду Античності та Середньовіччя не містили у назві поняття 
“словник” чи “енциклопедія”, останній з яких почали вживати лише 
із XVII ст. На всіх етапах розвитку енциклопедії часто називали слов-
никами, а словники містили інформацію енциклопедичного характе-
ру [12]. На рис.  1 представлено старовинні енциклопедії: 1) перша 
найбільша рукописна енциклопедія “Енциклопедія Юнле”, створена 
у 1403–1408 рр., що нараховувала 22 877 сувоїв, котрі поділялись на 
11 095 томів; 2) перша видрукувана в друкарні – “Циклопедія, чи Уні-
версальний словник ремесел та наук” – видана у 1728 р., розшире-
на й перевидана у 1778–1788 рр.; 3)  “Енциклопедія або тлумачний 
словник наук, мистецтв та ремесел”, опублікована в 1751–1780 рр. у 
35 томах.

Для визначення сутності поняття “онлайн енциклопедія” було 
проаналізовано кілька функціонально пов’язаних термінів, а саме: 
“словник”, “енциклопедичний словник” “енциклопедія”, “електронна 
енциклопедія” та ін.
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Рис. 1. Старовинні енциклопедії

У чинному стандарті [13] “словник” (англ. thesaurus) визначено, 
як “довідкове видання упорядкованого переліку мовних одиниць 
(слів, словосполучень, фраз, термінів, імен), доповнених відповідни-
ми довідковими даними”. Учені Інституту енциклопедичних дослі-
джень вкладають у цей термін такий зміст [10]: “словник” – це пов-
ний реєстр гасел, на основі яких формується корпус енциклопедії. 
Гасла зазвичай супроводжуються короткою анотацією із зазначенням 
обсягу майбутніх статей. Щодо добору реєстру гасел, то саме слов-
ник утворює зміст енциклопедичного видання, його ідейно-наукову 
спрямованість. Зокрема, він забезпечує створення системи подання 
статей всієї енциклопедії, виокремлення циклів статей, випрацюван-
ня посилань системи. Підготовка словника передбачає планування 
структури статті, сторінок, розташування бібліографічного, ілюстра-
тивного й картографічного матеріалу та можливості поповнення но-
вими одиницями. 

За структурою словники поділяються на алфавітні і тематичні. 
“Алфавітний словник” укладається за алфавітним принципом, зокре-
ма у процесі підготовки енциклопедичного видання спочатку форму-
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ється алфавітний словник окремих великих розділів науки (на основі 
тематичного словника), а після цього – загальний словник видання. 
“Тематичним словником” називають “словник, укладений за тема-
тичним принципом. Підготовка енциклопедичного видання зазвичай 
розпочинається з укладання словника тематичного для кожної галузі 
знань, що відображають підпорядкування термінології (від загальних 
до спеціальних термінів). На їх основі укладають словники алфавіт-
ні” [10].

Погоджуємося з думкою, висловленою Воронкою Г., що “інфор-
маційні площини, охоплені словниками й енциклопедіями, часто пе-
ретинаються і проникають одна в одну. Найдоцільнішим є розмеж-
ування цих видань у суто практичний спосіб: словники пояснюють 
слова, енциклопедії – речі. Однак слова завжди є позначенням речей 
чи явищ, тож неможливо укласти словник безвідносно до об’єктів та 
явищ реальної дійсності. Отже, ці видання відрізняються лише сфера-
ми відображення дійсності – словник фіксує слова як мовні одиниці, а 
енциклопедія – як явища позамовної дійсності” [12].

У науковому обігу також вживаються поняття “енциклопедичний 
словник”, “енциклопедичний словник-довідник” та “енциклопедич-
ний довідник”. Вітчизняні вчені-енциклопедисти надають їм такі озна-
чення [10]. “Енциклопедичний словник” (англ. encyclopedic dictionary) 
описує довідкове видання, що містить упорядкований за алфавітним 
або тематичним принципами перелік певних понять (слів, словоспо-
лучень) і термінів з поясненням їхнього значення, однак без розши-
реного трактування суті явища. На противагу енциклопедіям в енци-
клопедичному словнику статті вирізняються лаконічністю, більшість 
із них має лише тлумачний характер. Історично склалося, що понят-
тям “енциклопедичний словник” називались усі видання енциклопе-
дичного характеру, і досить тривалий час його вживали синонімічно з 
терміном “енциклопедія”. Під “енциклопедичним словником-довідни-
ком” (англ. encyclopedic dictionary-reference book) зазвичай розуміють 
“видання довідкове, що містить упорядкований за алфавітним або те-
матичним принципами перелік певних понять (слів, словосполучень) 
і термінів із поясненням їхнього значення та короткими додатковими 
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відомостями про них наукового, науково-публіцистичного або при-
кладного характеру”. “Енциклопедичний довідник” (англ. encyclopedic 
reference book) можна потрактувати як “видання довідкове, що містить 
короткі відомості наукового, науково-публіцистичного або приклад-
ного характеру про певні поняття, терміни тощо”. Матеріали у такому 
виданні розміщують за тематичним принципом, а обсяг обмежують 
1–3 томами.

Водночас до групи енциклопедичних довідників належать “біо-
графічні (біобібліографічні) довідники”, але з огляду на їх затребува-
ність, вузьку тематичну спрямованість, специфіку подавання матеріа-
лу тощо їх варто виділити в окрему групу [11].

Розглянемо ґрунтовніше тлумачення терміна “енциклопедія” 
(англ. encyclopedia) та похідних від нього понять. У вітчизняному на-
уково-інформаційному полі цей термін витлумачено як “видання до-
відкове, що містить упорядкований за алфавітним або тематичними 
принципами перелік певних понять (слів, словосполучень) і термінів 
з поясненням їхнього значення” [10]. 

Зараз це основний вид енциклопедичної літератури, що поста-
чає найповніші дані з усіх або певних галузей знань про людину чи 
оточуючий світ. З огляду на повноту довідкової інформації розрізня-
ють власне енциклопедії, енциклопедичні довідники, енциклопедичні 
словники та енциклопедичні словники-довідники, які були розгляну-
ті вище. До основних ознак енциклопедії відносять: повноту, систем-
ність і водночас лапідарність викладення інформації; науковість (ви-
світлення достовірних або максимально ймовірних фактів за допомо-
гою загальновизнаних термінів і понять; уникнення сумнівних гіпо-
тез, авторських прогнозів; відсутність як негативних, так і позитивних 
емоційних особистісних оцінок); наявність дефініцій; об’єктивність, 
фактологічну точність, схематичність оформлення статей, уніфіка-
цію; використання посилань системи, курсивів, приміток, довідково-
го апарату, таблиць, карт, ілюстрацій та ін. За цільовим призначенням 
розмежовують на: популярні (для ширшого кола читачів), фахові (на-
укові, прикладні) та дитячі, а за формою подання – паперові, електро-
нні, вебециклопедії (онлайн енциклопедії)” [10].
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Подібне тлумачення зафіксовано й у Державному стандарті [13]: 
“зведення основних відомостей з однієї чи усіх галузей знання та 
практичної діяльності, викладених у коротких статтях, розташованих 
за абеткою їхніх назв або в систематичному порядку”. 

Авторитетні тлумачні словники англійської мови лише підтвер-
джують ідентичне розуміння цього виду наукової літератури у захід-
ному науковому дискурсі. Зокрема у словнику Merriam-Webster його 
подано як “наукова праця, що містить інформацію про всі галузі знань 
або всебічно розглядає певну галузь знань, як правило, у статтях, роз-
ташованих в алфавітному порядку, часто за темами” [14], а у словнику 
Сollins – “книга або набір книг, в яких довідково надаються факти про 
різноманітні предмети або один конкретний предмет з метою, зазви-
чай в алфавітному порядку” [15]. 

Окремо доцільно згадати такий вид, як “національні енцикло-
педії” (англ. encyclopedia of a nation), що є різновидом державної ен-
циклопедії. Головною їхньою рисою є тематика, пов’язана з відобра-
женням історії та сучасного стану народу, економіки, державного та 
суспільного устрою, природного багатства, культури (освіти, науки, 
мистецтва, книговидання тощо), релігії та філософії, міжнародних 
зв’язків держави. Національні енциклопедії є “візитівками держав” 
оскільки мають важливе значення у контексті утвердження націо-
нальної самосвідомості громадян та формування патріотизму. Важ-
ливим же для подальшого створення “Української електронної енци-
клопедії освіти”, вважаємо, є поняття “галузева енциклопедія” (англ. 
subject encyclopedia) – видання, що містить систематизовану інфор-
мацію з певної галузі науки чи виду практичної діяльності, наприклад 
“Географічна енциклопедія України”, “Мала гірнича енциклопедія”, 
“Енциклопедія кібернетики” та ін. [10].

Цифрова трансформація світового суспільства ХХІ ст. спричини-
ла модернізаційний поштовх у всіх галузях знань, зокрема й в енци-
клопедистиці, що ознаменувалось повсюдною появою і популярністю 
використання електронних енциклопедичних видань. Зараз електро-
нна енциклопедистика певною мірою витісняє класичну з її традиці-
єю укладання багатотомних книжкових видань та лаконічним стилем 
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укладання матеріалів (скорочення слів, дрібний шрифт, обмежений у 
кількості і розмірі іконографічний матеріал тощо), тому низка відомих 
міжнародних видавництв відмовилася від друкованих видань і опри-
люднюють їх лише в електронному форматі. Зокрема з’явилося багато 
нових енциклопедичних проєктів, що існують винятково в цифрово-
му вигляді і лише в мережі Інтернет [16].

Погоджуємося з думкою фахівців в галузі ІКТ М. П. Лещенко та 
А. В. Яцишин [17] про те, що завдяки використанню цифрових тех-
нології реалізується доступність, демократичність, гнучкість процесу 
отримання знань. Вважаємо, що саме енциклопедії (електронні енци-
клопедії, онлайн енциклопедії) сприяють кращому засвоєнню відо-
мостей про важливі природні, історичні, суспільні події та знань про 
певні процеси чи явища. 

Проаналізуємо похідні терміни від поняття “енциклопедія”, що 
виникли наприкінці ХХ початку – ХХІ століття, а саме “електронна 
енциклопедія”, “вебенциклопедія” та “онлайн енциклопедія”.

“Енциклопедія електронна” (англ. digital encyclopedia) тлумачить-
ся, як “енциклопедія, що представлена в цифровому форматі й опублі-
кована на електронних носіях (CD-дисках) або у вебмережі Інтернет. 
Перші їх екземпляри з’явилися наприкінці XX ст. в Японії і були випу-
щені на дискетах. На сьогодні електронні енциклопедії поділяють на 
цифрові аналоги паперових друкованих енциклопедій та вебенцикло-
педії (онлайн енциклопедії). Цей різновид енциклопедій має широкий 
спектр мультимедійних можливостей (напр. підтримка відео-, аудіо-, 
що відтворюють об’єкти в повноті кольорів, звуків, динаміці) та під-
тримку гіпертексту, що характеризується нелінійною архітектурою 
викладу матеріалу й забезпечує миттєвий перехід від однієї статті до 
пов’язаної з нею іншої. [10]. 

Відомий вчений-енциклопедист М. Железняк [18] наголошує на 
тому, що серед електронних енциклопедій вирізняють енциклопедич-
но-інформаційні ресурси, що не підлягають стандартній (класичній) 
дефініції енциклопедій. Вони є “зводом різноманітної інформації (до-
відкової, фактологічної або іншої), що надає системне розуміння про 
те чи інше поняття, предмет, явище тощо”. До прикладу, “Енциклопе-
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дія Лесі Українки” є зібранням різної інформації про видатну пись-
менницю, оскільки цей енциклопедичний ресурс містить її біографіч-
ні відомості, твори, вірші, переклади, дослідження про неї, фотогале-
рею. Отже, вказаний електронний ресурс є інформаційною базою, а не 
енциклопедією. З іншою боку, електронні енциклопедії теж є гнучки-
ми інформаційно-довідковими системами [18].

Щодо потрактування поняття “вебенциклопедія” (англ. web-
encyclopedia), вчені Інституту енциклопедичних досліджень [10] схи-
ляються до такого: це енциклопедія в цифровому форматі, що ство-
рюється або на базі змісту паперового енциклопедичного видання 
(шляхом адаптації матеріалу під вебсередовище), або як окремий 
вебресурс, функціонує лише в мережі Інтернет і не має друкованих 
аналогів. Водночас, виокремлюють “вікі-енциклопедії” – сайти довід-
кового характеру, створювані спільними зусиллями великої кількості 
зацікавлених осіб відповідно до встановлених правил. Вебенциклопе-
дії є надзвичайно зручними у контексті пошуку інформації, зокрема 
дозволяють швидко знаходити матеріали за ключовими словами, а го-
ловною їхньою особливістю можна назвати актуалізацію інформації, 
оскільки оновлення застарілих даних в них відбувається постійно.

Поняття “онлайн енциклопедії” (англ. online encyclopedia) за сут-
тю є тим самим, що й вебенциклопедії, а отже, підвидом електронних 
енциклопедій. Часто ці терміни вживаються синонімічно. “Онлайн 
енциклопедія” потрактовується науковцями як “окремий енцикло-
педичний ресурс, що вирізняється власним сайтом, створеним спе-
ціально для енциклопедії (технічні можливості сайту забезпечують 
швидкість знаходження енциклопедії в мережі, зручність пошуку ін-
формації в ній, її читання, засвоєння, опрацювання та ін.). З огляду 
на вказане вище, онлайн-енциклопедії – це цілком відмінне явище від 
класичних енциклопедичних видань у зв’язку з наявністю в них низ-
ки функціональних компонентів, властивих лише інтернет-ресурсам 
[16]. 

Зарубіжні ресурси подають подібні тлумачення цього поняття:
“онлайн енциклопедія, що також називають цифровою енцикло-

педією, є енциклопедією, доступною через мережу Інтернет [19];
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“книга, набір книг, оптичний диск або інтернет-інформаційний 
ресурс, що містить статті різної тематики, що, як правило, розміщені 
в алфавітному порядку та охоплюють усі галузі знань або окрему те-
матику [20].

На рис. 2 схематично зображено авторське розуміння співвід-
ношень низки функціонально пов’язаних термінів, тлумачення яких 
було наведено вище. 

Рис. 2. Співвідношення термінів, функціонально пов’язаних з поняттям 
“онлайн енциклопедія”

Підтримуємо думку, висловлену у роботі [16], що з появою й 
розвитком електронної енциклопедистики у суспільстві збільшився 
загальний інтерес до енциклопедично-довідкової інформації. З точ-
ки зору форм подання наукової інформації, електронним виданням 
властиві й інші переваги, а саме можливість застосування цифрових 
технологій для зручного відображення даних (таблиці, графіки, текст, 
анімація та ін.). 

Мультимедійні енциклопедичні системи мають такі характери-
стики, як підготовка статей за єдиною схемою, написання незаанга-
жованих матеріалів, використання посилань на інтернет-ресурси, по-
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стійне редагування текстів читачами-авторами. Це спонукає вчених 
переглянути тенденції розвитку цифрових технологій сучасності та 
відкоригувати методичні підходи до формування класичних енцикло-
педичних видань на паперових носіях. В інформаційному просторі 
з’являються проєкти, як народні, так й академічні, що випередили усі 
відомі енциклопедії за інформаційною насиченістю та популярністю. 
У сучасних умовах розвитку цифрового суспільства онлайн енцикло-
педія доступніша читачам в усіх країнах світу завдяки глобальній ме-
режі Інтернет [21].

У колективній монографії [16] вчені-енциклопедисти наголошу-
ють, що термін “електронна енциклопедистика” дещо застарілий, і 
наразі більш коректно говорити про онлайн енциклопедистику (або 
вебенциклопедистику чи інтернет-енциклопедистику), що спочатку 
була “еволюційною” гілкою в електронній енциклопедистиці, а зараз 
спостерігається тенденція до термінологічного заступлення цього по-
няття. Ще досі існує велика кількість енциклопедій, представлених у 
PDF-форматі, що є лише копіями паперових видань зі збереженням 
відповідної сторінкової структури. “Та чи можна називати онлайн ен-
циклопедіями такі видання? Гадаємо, ні, адже вони – друковані енци-
клопедії, а наявність у них електронних копій не робить їх онлайн-ен-
циклопедіями. Інакше кажучи, їм не властиве те, що передбачають 
такі поняття, як “онлайн”, “інтернет”, “вебтехнології” та ін.” [16].

3. ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Онлайн енциклопедії є невід’ємною складовою цифровізації су-
спільства, що відображають процеси, пояснюють природні та суспіль-
ні явища та події, фіксують історичні віхи, у стислій та лаконічній 
формі роз’яснюють інформацію про певну державу чи окрему галузь 
знань, а також є важливим і потужним базисом для збереження куль-
турної спадщини певної нації. Цей вид енциклопедичних видань на-
був широкої популярності серед громадськості завдяки мультимедій-
ним властивостям та безкоштовному і безперебійному доступу 24/7.

Енциклопедистика має значний вплив на освітню галузь, адже 
закладає основи для фундаменталізації освіти. До основних переваг, 
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що надають електронні енциклопедії освітянам та науковцям, можна 
віднести безкоштовний доступ до науково-достовірних енциклопе-
дичних знань, швидкий і зручний пошук по сайту й тексту завдяки 
системі навігації та гіперпосиланням, можливість цитування й обміну 
посиланнями на статті, копіювання та виведення на друк потрібного 
тексту, можливість створення власних та редагування інших статей у 
енциклопедіях із відкритим доступом.

У результаті аналізу тлумачень основоположних понять нашого 
дослідження у вітчизняній науковій літературі та довідкових джере-
лах зроблено низку узагальнень:

стародавні довідники не містять у назві поняття “словник” чи “ен-
циклопедія”, термін “енциклопедія” почали вживати у лише у XVII ст.;

енциклопедії часто називали словниками, а словники, в свою чер-
гу, містили інформацію енциклопедичного характеру;

енциклопедія пояснює явища позамовної дійсності, а словник 
фіксує слова, як мовні одиниці;

сучасна енциклопедія вміщує в себе словник, з іншого боку, слов-
ник забезпечує створення системи подання статей у масштабі всієї 
енциклопедії, виокремлення циклів статей, відпрацювання посилань 
системи;

у науковій літературі поняття “енциклопедія електронна”, “вебен-
циклопедія”, “онлайн енциклопедія” часто вживаються синонімічно, 
хоча існують істотні відмінності у їх тлумаченні;

термін “електронна енциклопедистика” вже є застарілим, у сучас-
них реаліях більш точно вживати поняття “онлайн енциклопедисти-
ка” або “вебенциклопедистика”;

онлайн енциклопедії є популярними довідковими виданнями, 
адже мають низку мультимедійних властивостей та особливий вид 
текстового подання – гіпертекст.

Підсумовуючи зазначене вище, подальшими кроками у нашо-
му дослідженні вбачаємо моделювання загальної структури і біз-
нес-процесів відкритої інтернет-платформи “Українська електронна 
енциклопедія освіти” для підтримки понятійно-термінологічного апа-
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рату педагогіки і психології, її програмування та впровадження в нау-
ково-педагогічну діяльність. 
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Hurzhii A., Iatsyshyn  A., Luparenko  L. Concept and Genesis of the 
Concept of “Online Encyclopedia” on the Pages of Ukraininan Scien-
tific Literature
The article presents a brief analysis of Ukrainian scientific publications and 
reference sources to compare the position of scientists on the definition 
of basic terms and concepts needed to achieve the goal of designing a 
web-oriented encyclopedia in the field of education and psychology. 
In particular, the meaning of the “term” and “definition” as well as 
the historical preconditions for the use of the terms “dictionary” and 
“encyclopedia” are considered. The differences between such reference 
editions as “alphabetical dictionary”, “thematic dictionary”, “encyclopedic 
dictionary” “encyclopedic dictionary-reference book”, “encyclopedic 
reference book”, “biographical reference book”, “encyclopedia”, 
“national encyclopedia”, “subject encyclopedia” is determined. The 
rapid development of digital technologies in the late XX – early XXI 
century became the impetus for the emergence of reference publications 
in electronic format and the emergence of electronic encyclopedias. 
During the analysis, it was established that “web encyclopedia” and 
“online encyclopedia” are interpreted to be identical concepts. It is 
advisable to single out “wiki encyclopedias” as their subspecies. The 
term “electronic encyclopedia” is often used synonymously with them 
in the scientific literature, but its content includes not only encyclopedic 
publications available on the Internet but also digital analogs of paper-
printed encyclopedias. The article presents the author’s understanding 
of the relationship between all these terms. It is determined that online 
encyclopedias are an integral part of the digitalization of society, which 
reflects the processes, explain natural and social phenomena and events, 
capture historical milestones, in a concise form clarifies information 
about a country or a particular field of knowledge, and is important and 
a powerful basis for preserving the cultural heritage of a nation. This type 
of encyclopedic publication has gained wide popularity among the public 
due to its multimedia properties and free and uninterrupted access 24/7.
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