
Лекція 1 КОМУНІКАЦІЇ. ВИДИ І СТРАТЕГІЇ ПОБУДОВИ 
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1.3.Стратегія комунікації  

1.4. Наука і наукова діяльність 

 

Поняття про комунікації.  

Комунікація [лат. communicatio]: 

- 1) шлях сполучення (напр., повітряна  до., водна до.);  

2) форма зв'язку (напр. телеграф, радіо, телефон);  

3) акт спілкування, зв'язок між двома або більш індивідами, засновані на 

взаєморозумінні; повідомлення інформації однією особою іншому або ряду 

осіб; 

 Термін «комунікація» уживається в різних значеннях. Наприклад, можна 

говорити про інженерні, транспортні, інформаційні комунікації як засоби або 

форми зв'язку. Із цього приводу регулярно виникають непорозуміння, що 

приводять до неправильного їх тлумачення і розуміння. 

Комунікація — це процес спілкування і передачі інформації між людьми або їх 

групами у вигляді усних і письмових повідомлень, мови рухів тіла і параметрів 

мови. 

Під комунікацією в широкому сенсі розуміють спілкування, передачу 

інформації від людини до людини  

Що таке інформація? 

Інформація це відомості про осіб, предмети, факти, події, явища і процеси 

незалежно від форми їх уявлення.  

Інформаційні ресурси - окремі документи і окремі масиви документів, 

документи і масиви документів в інформаційних системах (бібліотеках, архівах, 

фондах, банках даних, інших інформаційних системах 



У теорії менеджменту матеріали тільки тоді називається інформацією, 

коли вони володіє такими властивостями як цінність(корисність), своєчасність, 

достовірність, доступність.  

.  Основою засвоєння інформації є тріада (передача, значущість, 

використання). Ключові механізми засвоєння (взаємозв'язок, доставка, 

просування, освіта, моніторинг і оцінка). 

У організаційному контексті поняття «комунікація» розглядається як процес 

(комунікація — це спілкування людей: обмін ідеями, думками, намірами, 

відчуттями, інформацією) і як об'єкт (сукупність технічних засобів, що 

забезпечують процеси передачі інформації). 

 Добре налагоджені комунікації сприяють забезпеченню організаційної 

ефективності. Говорять, якщо організація ефективна в області комунікації, вона 

ефективна і у всіх інших видах діяльності 

. Комунікації повинні бути такі, щоб керівництво компанії, фірми мало 

об'єктивну інформацію в потрібний час і в зручній формі для ухвалення рішень. 

Значить, кінець кінцем, стосовно завдань теорії організації, найважливіших є 

комунікаційний процес. 

Комунікація — це одна з необхідних умов життя людини в соціумі, а 

комунікабельність — одна з важливих системних характеристик, супутніх 

успіху. 

 Під комунікабельністю в соціальних групах розуміють здібність до 

спілкування, товариськість, здібність до спільної роботи. У інформаційних 

технологіях комунікабельність — це сумісність різнотипних систем передачі 

інформації.  

Щодо конкретної організації (компанії) можна говорити як про зовнішню 

комунікацію, так і про внутрішню. 

 Зовнішня комунікація — це комунікація зі світом, що знаходиться за 

межами вашої організації, це комунікації між організацією і зовнішнім 

середовищем. Завдання зовнішніх комунікацій — задовольнити інформаційні 

потреби організації, налагодити зв'язки з державними органами, громадськістю, 



постачальниками, клієнтами. За допомогою зовнішніх комунікацій формується 

і підтримується імідж компанії. 

 Внутрішні, або внутрішньоорганізаційні, комунікації (між 

підрозділами, комунікація усередині підрозділів по рівнях виробництва і 

управління, міжособові комунікації, неформальні комунікації) предстають як 

частина виробничо-господарської діяльності: зв'язок між відділами, звіти 

відділу реалізації або відомості складського обліку і тому подібне Комунікація 

усередині організації включає інструктаж, інформацію, навчання, менеджмент 

методом розмов. 

Найважливіша мета внутрішньої комунікації в організації -- створення 

серед співробітників підтримки цілей і політики, організації, що проводиться 

керівництвом. За допомогою комунікації співробітники отримують необхідні 

знання і мотивацію, стають кращими захисниками і популяризаторами планів 

компанії.  

 Комунікація є процес, за допомогою якого деяка ідея передається від 

джерела до одержувача з метою змінити поведінку цього одержувача.  

 Управлінські комунікації - вулиця з двостороннім рухом, яка вимагає 

уміння слухати і інших форм зворотного зв'язку 

 Організаційна комунікація - це процес, за допомогою якого керівники 

розвивають систему надання інформації передачі відомостей великій кількості 

людей усередині організації і окремим індивідуумам і інститутам за її межами. 

–  

 Комунікативний потік може перемішатися в горизонтальному і 

вертикальному напрямах. Внутрішньоорганізаційні комунікації включають: 

низхідний і висхідний рівні вертикальних комунікацій, комунікації по 

горизонталі, комунікації між руководи-телем і підлеглими, комунікації між 

формальними і неформальними групами. Внутрішньоорганізаційні 

комунікаційні процеси покликані задовольнити потреби різних рівнів 

ухвалення рішень. 



Спілкування людей здійснюється за допомогою вербальних і невербальних 

методів.  

Під невербальною комунікацією розуміється взаємодія, заснована на 

обміні безсловесними комунікативними актами, такими як: жести, міміка, пози 

і інші поведінкові прояви, які передають інформацію про об'єкт. Вербальні 

комунікації реалізуються за допомогою усних (діалог, нарада, переговори, 

презентації і тому подібне) або письмових (накази, розпорядження, інструкції, 

листи і ін.) повідомлень, Способи забезпечення комунікації добре відомі — це 

слухання, мова, читання, лист. По значущості слухання знаходиться на 

першому місці, займаючи до 45% часу міжособових комунікацій. Мову займає 

до 30% часу міжособових комунікацій (діалоги, наради, переговори, 

презентації). Для підвищення ефективності комунікацій важливо приділяти 

велику увагу культурі мови. Читання грає найважливішу роль, особливо для 

людей, що мають аналітичний розум і що володіють технікою швидкого 

читання. Читання складає близько 15% часу міжособових відносин. 

Мовна комунікація - це вивчення створення, передачі і аналізу різних 

видів повідомлень, а також їх інформаційної дії. Студенти, що вивчають мовну 

комунікацію, досліджують комунікативні процеси, то, як вони виникають між 

окремими людьми, в групах, організаціях і об'єднаннях; досліджують 

міжособову і невербальну комунікацію, риторику і критику, аргументацію і 

мистецтво переконання, художнє читання і інші аспекти комунікації.  

Міжособова комунікація — комунікація з іншою людиною — найбільш 

поширений тип внутрішніх комунікацій. Комунікації між неформальними 

групами можуть охоплювати набір зв'язків — від побутових до виробничих. 

Основою цього типу комунікацій є інформація, циркулююча по каналах 

неформального спілкування.  

 Суспільні, або масові, комунікації ~ процес повідомлення інформації за 

допомогою технічних засобів або засобів масової комунікації чисельно великим 

групам людей: друк, радіо, кіно, телебачення.  



 Комунікація Масова (К.М.) це  процес повідомлення інформації за 

допомогою технічних засобів масової комунікації (друк, радіо, кінематограф, 

телебачення) чисельно великим, розосередженим аудиторіям  

- Комунікація Масова - форма   комунікації, що розвинулася на основі 

використання технич. засобів розмноження і передачі повідомлень. К.м. 

здійснюється спеціальними організаціями (видавництвами, агентствами, 

редакціями, студіями), створюючими соц. ін-т . Особливість процесів К.м. - в 

з'єднанні централізованого, інституційний організованого виробництва 

інформації з її розосередженим масовим споживанням.   

 Прийняті в кращих компаніях системи комунікацій засновані на 

ефективних технологіях інформаційного обміну, на культивуванні 

неформального спілкування, на підтримці спілкування матеріальними 

засобами.  

. - Політична комунікація є процес передачі політичній інформації, завдяки 

якому вона циркулює від однієї частини політичної системи до іншої і між 

політичною системою і соціальною системою. Йде безперервний процес 

взаємообміну інформацією між індивідами і групами на всіх рівнях.  

Особливе місце в політичній комунікації займає обмін інформацією між 

правителями і керованими з метою добитися їх згоди.  

Згода між цими двома сторонами може створитися тільки за допомогою 

комунікації, обміну.  

 Політична комунікація відповідає фундаментальній потребі політичної 

системи: для політичної системи вона те ж, що кровообіг для організму 

людини.  

 Маркетингова комунікація Цей вигляд реалізується в роботі  

підприємств. 

 Підприємства повинні здійснювати комунікацію зі своїм оточенням. Для 

дієвої комунікації фірми наймають рекламні агентства, які створюють 

ефективні оголошення, і фахівців з організації громадської думки для 

формування образу організації. 
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Сучасна фірма управляє складною системою маркетингових комунікацій. 

Вона підтримує комунікації зі своїми посередниками, споживачами і різними 

контактними аудиторіями, Споживачі використовують усну комунікацію у 

вигляді чутки і чуток в своєму середовищі. І одночасно кожна група підтримує 

комунікаційний зворотний зв'язок зі всіма останніми. 

Комплекс маркетингових комунікацій, званий також комплексом 

стимулювання, складається з чотирьох основних засобів дії: реклама, 

стимулювання збуту, пропаганда і особистий продаж. 

Реклама - будь-яка платна форма неособистого уявлення і просування 

ідей, товарів або послуг від відомого імені. 

 Стимулювання збуту - короткочасні спонукальні заходи заохочення 

покупки або продажу товару або послуги. 

 Пропаганда ("паблісіті") - неособисте і не оплачуване стимулювання 

попиту на товар, послугу або організацію шляхом розповсюдження про них 

комерційно важливих відомостей або доброзичливого уявлення в засобах 

інформації. 

 Особистий продаж - усне представлення товару в ході бесіди з одним 

або декількома потенційними покупцями в цілях здійснення продажу. 

 

2. Комунікації в суспільстві 

 КОМУНІКАЦІЯ  - смисловий і ідеально-змістовний аспект соціальної 

взаємодії. Дії, свідомо орієнтовані на їх смислове сприйняття, називають 

комунікативними.  

Основна функція комунікації в суспільстві. - досягнення соціальної 

спільності при збереженні індивідуальності кожного її елементу. 

 Структура простої комунікації. включає як мінімум:  

1) два участников-коммуникантов, наділених свідомістю і що володіють 

нормами деякої семіотичної системи, наприклад, мови;  

2) ситуацію (або ситуації), яку вони прагнуть осмислити і зрозуміти;  



3) тексти, що виражають сенс ситуації в мові або елементах даної 

семіотичної системи; 

 4) мотиви і цілі, що роблять тексти направленими, тобто те, що спонукає 

суб'єктів звертатися один до одного;  

5) процес матеріальної передачі текстів. Таким чином, тексти, дії з їх 

побудови і, навпаки, дії з реконструкції їх змісту і сенсу, а також пов'язані з 

цим мислення і розуміння, складають зміст До.  

 За типом відносин між учасниками виділяються міжособова, публічна, 

масова.  

 За типом використовуваних семіотичних засобів можна виділити мовну, 

паралингвистическую (жест, міміка, мелодія), речово-знакову (зокрема, 

художню) Комуникациі. 

  При аналізі і описі Комунікацію необхідно розрізняти:  

1) Комунікацію у широкому сенсі - як одну з основ людської життєдіяльності і 

багатообразні форми рече-мовної діяльності  

2) Інформаційний обмін в технологічно організованих системах  

3) Мислекоммуникация як інтелектуальний процес, що має витриманий 

ідеально-змістовний план і пов'язаний з певними ситуаціями соціальної дії.  

4) Екзистенціальну уомунікацію як акт виявлення Я в Іншому. У такій 

якості Комунікація. - основа екзистенціального відношення між людьми (як 

відносини між Я і Ти) і вирішальний процес для самовизначення людини в 

світі, в якому чоловік знаходить розуміння свого буття, його підстав.  

 Яке значення має комунікація в психічному житті людини?  

У традиційному психологічному розумінні, комунікація добре вивчений 

предмет дослідження і розглядається як психічний процес, що відповідає за 

прийом і передачу сигналів, створюючих знакову інформацію, припускає 

міжособове спілкування.  

 Психологічна концепція зводить комунікацію до вербальних і 

невербальних способів прийому і передачі інформації, як якісних 

характеристик даного психическогопроцесса.  



 Але комунікація є об'ємнішим процесом, який треба розглядати, як одну 

з найважливіших психофізіологічних потреб людини.  

Все життя засноване на обмінних процесах, а переносячи це в терміни 

психології, ми називаємо це взаємодією.  

 Людина не може не взаємодіяти з іншими людьми. Практично всі потреби 

людини зводяться до того, щоб взаємодіяти з навколишніми людьми і миром в 

цілому.  

 Все, що не робив би чоловік, зводиться до процесу обміну інформацією. 

У будь-якій психічній діяльність, дажекогда немовля ще не з'явилося на світло, 

ми можемо бачити елементи комунікації. Тільки визначальним аспектом цієї 

комунікації є не сам факт передачі інформації, а її сенс і психічне значення. Для 

багатьох цей сенс полягає в передачі і отриманні конкретною вербальною або 

невербальної інформації,  для інших -  ширше розуміння комунікації, як 

феномена психічного функціонування.  

Ми знаємо, що для того, щоб вижити і нормально розвиватися, немовля 

має ряд природжених механізмів, які включають біологічні інстинкти (інстинкт 

самозбереження) і потяги, а також природжену автономність. Сюди ж, 

обов'язково потрібно віднести навколишнє середовище, що піклується, без 

якого, зі всіма природженими механізмами і інстинктами, дитина просто б 

несмог вижити і стати нормальною людиною.  

 1.3 Стратегія комунікації  

 Термін communication strategy ще не дуже широко поширений в 

практиці управління, але часто звучить з вуст зарубіжних менеджерів.  

Що ж він означає?  

Як і багато інших основоположних категорій, цей термін має різноманітні 

трактування залежно від відповідних областей застосування і шкіл управління. 

Проте, можна виділити два основні поняття цього терміну:  

- по-перше, це план комунікації на визначений, часто довгостроковий, період 

часу;  



-по-друге, це певні принципи побудови комунікації в якомусь конкретному 

комунікаційному акті (плані). 

 Стратегія як принцип побудови комунікації.  

 Фахівці в області мовної комунікації, бизнес-коммуникации часто 

використовує термін стратегія саме в цьому сенсі. Виділяють як загальні 

принципи побудови стратегії комунікації  

 Виділяють 10 універсальних принципів ефективної письмової 

комунікації: тактовність, персональность, позитивність, активність, 

цілісність, зв'язність, ясність, стислість, легкість для читання, уніфікація, 

так і ситуаційні, тобто послання, що враховують суть (переконливий лист, лист 

з поганою новиною, інструкція і так далі).  

Комунікація Наукова - встановлення пізнавальних і соціальних 

відносин усередині наукового. сооб-ва, а також між науковим 

співтовариством, з одного боку, і іншими. суб'єктами суспільного життя – з 

другого,  для виробництва і застосування наукового знання, обміну   

інформацією, колективної оцінки   наукової праці.   

-  

1.4 НАУКА І НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ  

Наука — це сфера людської діяльності, направлена на вироблення нових 

знань про природу, суспільство і мислення. 

Як специфічна сфера людської діяльності вона є результатом суспільного 

розподілу праці, відділення розумової праці від фізичної, перетворення 

пізнавальної діяльності на особливу галузь занять певної групи людей.  

Необхідність наукового підходу до всіх видів людської діяльності вимушує 

науку розвиватися швидшими темпами, ніж будь-яку іншу галузь діяльності. 

Поняття "наука" включає у себе як діяльність, направлену на 

отримання нового знання, так і результат цієї діяльності — суму здобутих 

наукових знань, які є основою наукового розуміння миру. Науку ще 

розуміють як одну з форм людської свідомості.  

http://mirslovarei.com/search_soc/%CE%C1%CC%C5%CD/
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Наука виникла у момент усвідомлення незнання, яке у свою чергу 

викликало об'єктивну необхідність отримання знання. Знання — перевірений 

практикою результат пізнання дійсності, адекватне її віддзеркалення в 

свідомості людини. Це — ідеальне відтворення умовною формою узагальнених 

уявлень про закономірні зв'язки об'єктивної реальності. 

 Процес руху людської думки від незнання до знання називають 

пізнанням, в основі якого лежить віддзеркалення і відтворення в свідомості 

людини об'єктивної дійсності. Наукове пізнання — це дослідження, яке 

характерне своїми особливими цілями і завданнями, методами отримання і 

перевірки нових знань.  

 Воно досягає суті явищ, розкриває закони їх існування і розвитку, тим 

самим указуючи практиці можливості, шляхи і способи впливу на ці явища і 

зміни згідно їх об'єктивній природі. Наукове пізнання покликане освітлювати 

шлях практиці, надавати теоретичні основи для вирішення практичних 

проблем. 

 Основою і рушійною силою пізнання є практика, вона дає науці 

фактичний матеріал, який потребує теоретичного осмислення.  

Теоретичні знання створюють надійну основу розуміння суті явищ об'єктивній 

дійсності. 

 Діалектика процесу пізнання полягає в суперечності між обмеженістю 

наших знань і безмежною складністю об'єктивної дійсності. 

  Пізнання — це взаємодія суб'єкта і об'єкту, результатом якого є нове 

знання про світ. Процес пізнання має двоконтурну структуру: емпіричні і 

теоретичні знання, які існують в тісній взаємодії і взаємообумовленості. 

 Знання зводяться до відповідей на декілька питань, які схематично можна 

зобразити таким чином: Що? скільки? чому? яке? як? — на ці питання повинен 

дати відповідь наука. Як зробити? — на це питання дає відповідь методика. 

Що зробити? — це сфера практики. 

 Відповіді на питання зумовлюють безпосередні цілі науки — опису, 

пояснення і передбачення процесів і явищ об'єктивної дійсності, які складають 



предмет її вивчення на основі законів, які вона відкриває, тобто в широкому 

значенні — теоретичне відтворення дійсності. 

 Наука, як специфічна діяльність направлена на отримання нових 

теоретичних і прикладних знань про закономірності розвитку природи, 

суспільства і мислення, характеризується такими основними ознаками: 

• наявністю систематизованого знання (наукових ідей, теорій, концепцій, 

законів, закономірностей, принципів, гіпотез, основних понять, фактів); 

• наявністю наукової проблеми, об'єкту і предмету дослідження; 

• практичною значущістю як явища (процесу), яке вивчається, так і знань про 

нього. 

Розглянемо основні поняття науки. 

 Наукова ідея — інтуїтивне пояснення явища (процесу) без проміжної 

аргументації, без усвідомлення всієї сукупності зв'язків, на основі яких 

робиться висновок. Вона базується на наявних знаннях, але виявляє раніше не 

відмічені закономірності. Наука передбачає два види ідей: конструктивні і 

деструктивні, тобто ті, які мають або не мають значущості для науки і 

практики. Свою специфічну матеріалізацію ідея знаходить в гіпотезі. 

 Гіпотеза — наукове припущення, висунуте для пояснення будь-яких 

явищ (процесів) або причин, які зумовлюють дане слідство. Наукова теорія 

включає у себе гіпотезу як початковий момент пошуку істини, яка допомагає 

істотно економити час і сили, цілеспрямовано зібрати і згрупувати факти. 

Розрізняють нульову, описову (понятійно-термінологічну), пояснювальну, 

основну робочу і концептуальну гіпотези. Якщо гіпотеза узгоджується з 

науковими фактами, то в науці її називають теорією або законом. 

 Гіпотези (як і ідеї) мають імовірнісний характер і проходять в своєму 

розвитку три стадії: 

• накопичення фактичного матеріалу і висунення на його основі припущень; 

• формулювання гіпотези і обгрунтування на основі припущення прийнятної 

теорії; 

• перевірка отриманих результатів на практиці і на її основі уточнення гіпотези; 



 Якщо при перевірці результат відповідає дійсності, то гіпотеза 

перетворюється на наукову теорію. Гіпотеза висувається з надією на те, що 

вона, коли не повністю, то хоч би частково, стане достовірним знанням. 

 Закон — внутрішній істотний зв'язок явищ, який зумовлює їх 

закономірний розвиток. Закон, винайдений через здогадку, необхідно потім 

логічно довести, лише у такому разі він визнається наукою. Для доведення 

закону наука використовує думку. 

 Думка — думка, в якій за допомогою зв'язку понять затверджується або 

заперечується що-небудь. Думка про предмет або явище можна отримати або 

через безпосереднє спостереження будь-якого факту, або опосередковано — за 

допомогою висновку. 

 Висновок — розумова операція, за допомогою якої з певної кількості 

заданих думок виводиться інша думка, яка певним чином пов'язана з вихідним. 

Наука — це сукупність теорій.  

 Теорія — учення, система ідей, поглядів, положень, тверджень, 

направлених на тлумачення того або іншого явища. Це не безпосереднє, а 

ідеалізує відображення дійсності. Теорію розглядають як сукупність 

узагальнювальних положень, які утворюють науку або її розділ. Вона виступає 

як форма синтетичного знання, в межах якого окремі поняття, гіпотези і закони 

втрачають колишню автономність і перетворюються на елементи цілісної 

системи. 

До нової теорії висуваються такі вимоги: 

• адекватність наукової теорії описуваному об'єкту; 

• можливість замінювати експериментальні дослідження теоретичними; 

• повнота опису певного явища дійсності; 

• можливість пояснення взаємозв'язків між різними компонентами в межах 

даної теорії; 

• внутрішня несуперечність теорії і відповідність її досвідченим даним. 

Теорія являє собою систему наукових концепцій, принципів, положень, фактів. 



 Наукова концепція — система поглядів, теоретичних положень, 

основних думок щодо об'єкту дослідження, які об'єднані певною головною 

ідеєю. 

 Концептуальність — це визначення змісту, суть, сенсу того, про що йде 

мова. 

 Науковий факт — подія або явище, яке є основою для виводу або 

підтвердження. Він є елементом, який в сукупності з іншими складає основу 

наукового знання, відбиває об'єктивні властивості явищ і процесів. На основі 

наукових фактів визначаються закономірності явищ, будуються теорії і 

виводяться закони. 

 Рух думки від незнання до знання керується методологією. Методологія 

наукового пізнання — вчення про принципи, форми і способи науково 

дослідницькій діяльності. Метод дослідження — це спосіб застосування 

старого знання для отримання нового знання. Він є засобом отримання 

наукових фактів. 

 Наукова діяльність — інтелектуальна творча діяльність, направлена на 

отримання і використання нових знань. Вона існує в різних видах: 

1)  науково дослідницька діяльність; 

2)  науково організаційна діяльність; 

3)  науково інформаційна діяльність; 

4)  науково педагогічна діяльність; 

5)  науково допоміжна діяльність але ін. 

Кожен з відмічених видів наукової діяльності має свої специфічні функції, 

завдання, результати роботи. 

 В межах наукової дослідницької діяльності здійснюються наукові 

дослідження. Наукове дослідження — цілеспрямоване пізнання, результати 

якого виступають як система понять, законів і теорій. 

Розрізняють дві форми наукових досліджень: фундаментальні і прикладні. 

 Фундаментальні наукові дослідження — наукова теоретична і (або) 

експериментальна діяльність, направлена на отримання нових знань про 



закономірності розвитку і взаємозв'язку природи, суспільства, людини. 

 Прикладні наукові дослідження — наукова і науково-технічна 

діяльність, направлена на отримання і використання знань для практичних 

цілей. 

Наукові дослідження здійснюються з метою отримання наукового результату. 

 Науковий результат — нове знання, здобуте в процесі фундаментальних 

або прикладних наукових досліджень і зафіксовано на носіях наукової 

інформації у формі наукового звіту, наукової праці, наукової доповіді, 

наукового повідомлення про науково-дослідну роботу 

монографічного дослідження, наукового відкриття і тому подібне. Науково 

прикладний результат — нове конструктивне або 

технологічне рішення, експериментальний зразок, закінчено випробування, яке 

упроваджене або може бути упроваджено в суспільну практику. Науково 

прикладний результат може мати форму звіту, ескізного проекту, 

конструкторської або технологічної документації на науково-технічну 

продукцію, натурного зразка і тому подібне. 

До основних результатів наукових досліджень належать: 

• наукові реферати; 

• наукові доповіді (повідомлення) на конференціях, нарадах, семінарах, 

симпозіумах; 

• курсові (дипломні, магістерські) роботи; 

• звіти про науково-дослідну (дослідно-конструкторську; досвідчено 

технологічну) роботу; 

• наукові переклади; 

• дисертації (кандидатські або докторські); 

• автореферати дисертацій; 

• депоновані рукописи; 

• монографії; 

• наукові статті; 

• аналітичні огляди; 



• авторські свідоцтва, патенти; 

• алгоритми і програми; 

• звіти про наукові конференції; 

• препринти; 

• підручники, навчальні посібники; 

• бібліографічні покажчики але ін. 

Суб'єктами наукової діяльності є: учені, науковці, науково педагогічні 

працівники, а також наукові установи, наукові організації, вищі учбові заклади 

III—IV рівнів   акредитації, громадські організації у сфері наукової і науково-

технічної діяльності. 

   Науково дослідницькою діяльністю займається значне ко- ло людей. Тих, 

хто робить це постійно, називають дослідни- ками, науковцями (науковцями), 

ученими. 

  Дослідником називають людину, яка здійснює наукові дослідження. 

 Науковець  — це той, хто має відношення до X науки, проводить нові 

знання, є фахівцем в певній галузі (. науки. Учений — фізична особа, яка 

здійснює фундаментальні і (або) прикладні наукові дослідження з метою 

отримання наукових і (або) науково-технічних результатів. Науковець — 

учений, який за основним местомом роботи і відповідно до трудоводо договору 

професионально займається науковою, науково-технічною або науково 

педагогічною діяльністю і має відповідну кваліфікацію, підтверджену 

результатами атестації. 

Люди науки мають відповідну спеціальність і кваліфікацію, працюють як 

самостійно, так і об'єднуючись в наукові колективи (постійні або тимчасові), 

створюють наукові школи. 

Наукова діяльність регламентується  Закопом України  «Про наукову і науково-

технічну діяльність», основні положення якого були викладені в даній лекції. 

 

-  

-  
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