
ЛЕКЦІЯ 2 НАУКОВА КОМУНІКАЦІЯ 

2.1 Елементи наукової комунікації 

2.2 Класифікація наукової комунікації 

2.3 Система наукових комунікацій  

2.4 Світова система наукової комунікації як інформаційний простір 

 

У розвитку сучасного суспільства важливу роль відіграє наукова 

інформація, отримана в результаті наукового пізнання, її отримання, 

поширення та використання мають суттєве значення для розвитку науки. 

Наукова інформація поширюється в часі та просторі певними каналами, 

засобами, методами. Особливе місце в цій системі належить науковій 

комунікації.  

Наукова комунікація (НК) — обмін науковою інформацією (ідеями, 

знаннями, повідомленнями) між ученими і спеціалістами.  

Сучасні автори теорії комунікації К. Шеннон та У. Вівер дають таке 

визначення комунікації: "Це всі дії, коли один розум впливає на інший". 

Наукова комунікація  - основний механізм функціонування і 

розвитку науки, один з важливих механізмів її зв'язків з суспільством, є 

також  умовою формування  і особи вченого та засіб взаємного 

стимулювання творчої активності.  

Основу  Наукової Комунікації  складає професійне спілкування   її 

учасників. 

 

2.1 ЕЛЕМЕНТИ НАУКОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ 

У процесі НК виділяють п'ять основних елементів: 

1)  комунікант — відправник повідомлення (особа, яка генерує ідею або 

збирає, опрацьовує наукову інформацію та передає ЇЇ)- 

2) комунікат — повідомлення (фіксована чи нефіксована наукова 

інформація, закодована певним чином за допомогою символів, знаків, кодів). 

3)  канал (спосіб передачі наукової інформації). 
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4) реципієнт — отримувач повідомлення (особа, для якої призначена 

інформація і яка певним чином інтерпретує її, реагує на неї). 

5) зворотний зв'язок — реакція реципієнта на отримане наукове 

повідомлення. 

 

       Наукова комунікація починається з комуніканта, який генерує наукову 

ідею чи концепцію. Це можуть бути як окремі вчені, так і колективи авторів, 

такі як дослідницькі групи, наукові школи, установи, інститути, регіони чи 

країни. Залежно від наукового статусу установи, наявності наукового 

ступеня, вченого звання, кількості публікацій, стажу наукової роботи 

визначається науковий статус комуніканта, рівень його впливу на НК. 

Особливу роль у комунікації відіграють видатні вчені. 

Сформулювавши наукову ідею, автор безпосередньо ділиться нею з 

колегами, науковим керівником, котрі допомагають визначити подальший 

напрям її розвитку. Потім інформація поширюється серед широкого кола 

фахівців у формі наукової доповіді (повідомлення) на конференціях, 

симпозіумах, оформляється у вигляді наукового звіту, препринта чи статті (в 

письмовому чи електронному вигляді). 

Документована і (або) недокументована наукова інформація — це 

те, що передається, тобто комунікат. Наукові повідомлення найчастіше 

передаються за допомогою мови, зображень, дії. Зображення використовують 

як доповнення до мовних комунікацій (графіки, плакати). Дії підтверджують 

словесні висновки науковця. 

Наукова комунікація відбувається лише за умови, що мова 

наукового повідомлення зрозуміла реципієнту. Часто дослідники не 

можуть використати іншомовну публікацію, не володіючи відповідною 

мовою. Читацька аудиторія буває досить обмеженою, якщо праці видаються 

недостатньо поширеною мовою. У цьому випадку допомагають переклади. 

Між комунікантом та реципієнтом встановлюється канал комунікації, 

без якого неможливий зв'язок (спосіб обміну, передачі інформації). Це — 
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зустрічі, конференції, радіо, телебачення, Іnternеt, видавництво, редакція 

журналу, бібліотека та інші канали, що забезпечують можливість безпосе-

редньої чи опосередкованої наукової комунікації. 

Наукова комунікація функціонує ефективно за умови існування 

зворотного зв'язку — реакції реципієнта на отримане повідомлення. Інтерес 

до повідомлення залежить від багатьох чинників: мають значення зміст 

проблеми, наукової ідеї, доступність інформації, місце, час видання, тираж 

журналу (монографії), мова, рівень і стиль публікації. Проявами зворотного 

зв'язку реципієнта можуть бути цитування, посилання, відгук, рецензія, 

написання огляду, реферату, статті, включення ідей автора у відповідну 

дисципліну як базове знання та ін. 

Одним з основних показників значення наукового результату є індекс 

цитування, який визначає кількість посилань на ту чи іншу статтю, автора, 

журнал, установу, країну. Чим вищий цей показник, тим авторитетнішим є 

автор, тим вищий його науковий рейтинг. Посилання свідчать про рівень 

поширення ідеї, її наукове і практичне значення, зростання людських знань, 

реальне здійснення наукової комунікації. 

 

2.2 Класифікація наукової комунікації 

Є багато підходів до класифікації наукової комунікації. її поділяють 

на пряму (безпосереднє спілкування фахівців, зайнятих у науково-

дослідницькому процесі); опосередковану (комунікація між ученими через 

їхні наукові публікації); вертикальну (між науковим керівником і 

дисертантом); горизонтальну (пов'язує здобувача з представниками наукової 

школи) та ін. Однак найпоширенішим є поділ наукових комунікацій на 

формальні і неформальні, документні і недокументні, між якими 

встановлено тісний взаємозв'язок. 

Формальна НК — обмін науковою інформацією через спеціально створені 

структури для генерації, оброблення і поширення наукового знання. Це — 

видавництва, редакції газет і журналів, науково-дослідні установи, вищі 
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навчальні заклади, радіо, телебачення, бібліотеки, інформаційні центри, 

музеї, архіви тощо. В наукознавстві формальну комунікацію часто 

розглядають як опублікування статті в журналі або наукової монографії і 

посилання. Пряме цитування одного автора іншим свідчить про створення 

формального каналу комунікації між ними — від цитованого автора до того, 

хто цитує. Якщо два дослідники цитують третього, то створюється 

формальна комунікація між першим і третім автором шляхом цитування. 

Ефективність формальної НК визначається кількістю та якістю 

опублікованих наукових результатів. 

Неформальна НК — це комунікація, що встановлюється між комунікантом 

(відправником) і реципієнтом (отримувачем) шляхом особистих контактів, 

зустрічей, бесід, телефонних розмов, листування тощо. Позитивним аспектом 

такої комунікації є економія часу, забезпечення глибшого взаєморозуміння. 

Ефективність неформальних НК визначається через самозвіти, опитування, 

спостереження. Окремі неформальні обміни науковою інформацією стають 

Очевидними, коли науковці у співавторстві публікують результати свого 

дослідження. 

Документна НК — комунікація, опосередкована науковим документом, 

побудована на обміні документованою інформацією (ідеями, 

повідомленнями, знаннями). Науковий документ — це публікація результатів 

теоретичних і (чи) експериментальних досліджень, а також підготовка 

науковцями до публікації пам'яток культури, історичних документів та 

літературних текстів. Він містить зафіксовану на матеріальному носієві 

наукову інформацію для передачі її в просторі і часі. 

У системі НК науковий документ набуває статусу комуніката. Він 

може бути у вигляді опублікованих тез, тексту наукової доповіді, статті, 

опису винаходу, монографії, звіту про НДР, дисертації, автореферату 

дисертації, аналітичного огляду, реферату тощо. 

 Наукова інформація може передаватися у формі книги, брошури, 

журналу, дискети та ін. 
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Переваги таких комунікацій: 

•    добре збереження наукової інформації; 

•    можливість вивчення, багаторазового перечитування інформації; 

•    ґрунтовність підготовки; 

•    можливість доведення до багатьох реципієнтів; 

•    можливість встановлення права інтелектуальної власності. 

Недоліки документних НК: складність поновлення, об'ємність 

інформації. 

Недокументна (усна) НК — передача наукової інформації в незакріпленій 

на матеріальному носієві формі. Це — телефонні розмови, публічні виступи, 

наради, конференції, симпозіуми, безпосереднє спілкування, бесіди тощо.  

Позитивним аспектом усних комунікацій є економія часу, можливість 

більшого порозуміння між науковцями. 

З розвитком комп'ютерних і телекомунікаційних каналів комунікації 

можливості вільного дистанційного обміну науковими ідеями 

розширюються. 

 Автор може сам створити оригінальний рукопис в електронній формі, 

через мережу Іпіегпеі передати його безпосередньо в редакцію журналу і 

відразу ж опублікувати його. 

 Мережеві канали сприяють оперативному формальному і 

неформальному обміну інформацією між ученими. Деякі електронні бази 

даних крім статей (рефератів) містять також адреси авторів. Це дозволяє 

звернутися безпосередньо до автора і встановити з ним контакт.  

Електронний журнал є місцем інтегрованої НК, в якій автори, 

редактори і видавці працюють в одній системі. 

Розглянемо систему наукових комунікації  по характеру контактів: 

а) зв'язки, опосередковані техничними засобами;  

б) безпосередні зв'язки;  

в) змішані зв'язки.  
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- По характеру контактів  зв'язки здійснюються  опосередковано за 

допомогою техничних засобів тиражування інформації, - публікації (книги, 

научн. журнали, реферативні журнали і ін.), препринты, непубліковані 

матеріали (наукові. звіти, звіти про експерименти і ін.).  Це —радіо, 

телебачення, Іnternеt, видавництво, редакція журналу, бібліотеки та інші 

канали, що забезпечують можливість опосередкованої наукової комунікації. 

До цього виду комунікацій відноситься комунікація між ученими через 

їхні наукові публікації. 

- Безпосередні зв'язки - особисті бесіди, очні наукові дискусії, усні 

доповіді;  

Це — зустрічі, конференції, лекції, наукові наради, засідання Вчених 

рад інститутів, Захист дисертацій. Засідання Академій  та інші канали, що 

забезпечують можливість безпосередньої наукової комунікації. 

- Змішані зв'язки - наукові конференції, научно-техничні виставки і 

ін.  

Науковець повинен знати переваги та недоліки кожної форми наукової 

комунікації, вміти відшукати оптимальні шляхи її використання та уникати 

можливих проблем. 

 

2.3 Система наукових комунікацій 

 

Система наукових комунікацій - це інформаційний простір, де 

формуються і поширюються наукові знання. 

Це, безумовно, дуже спрощений підхід. Теорія комунікацій задає безліч 

тлумачень системи наукових комунікацій,   

Як відмічалось у попередній лекції -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 
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процеси передачі інформації). Тому розглянемо Система наукових 

комунікацій як систему процесів 

 СИСТЕМА ПРОЦЕСІВ НАУКОВИХ КОМУНІКАЦІЙ складається 

з процесів, які забезпечують єтапи житєвого цилу наукової продукйї від його 

замислення, визначення ідеї до її утилізації (табл). 

Таблиця - Система наукових комунікацій  

№ 

п.п 

Операції НК Об’єкти 

(елементи, структури) 

1 Маркетинг новацій, інновацій ВНЗ, академічні НДІ,  

2 Генерація  наукових ідей чи концепцій  Окремі вчені, так і колективи 

авторів, такі як дослідницькі 

групи, наукові школи, 

установи, інститути,  

 регіони чи країни 

3 Обговорення ідеї, визначення подаль-

шого напряму її розвитку та проекту-

вання новацій (наукового продукту) 

Наукові ради НДІ ВНЗ, 

кафедри, лабораторії, 

Президія Академії наук 

4 Проведення наукових досліджень Наукові підрозділи, кафедри 

5 Документальне оформлення  наукового 

продукту 

Наукові ради НДІ ВНЗ, 

кафедри, наукові лабораторії 

(підрозділи),  

6 Накопичення наукової інформації 

(наукового продукту) 

ВНЗ, академічні НДІ, Укр 

НТІ, електронні бази, 

бібліотеки,  технопарки, 

наукові парки,  бізнес-

інкубатори 

7  Розповсюдження новацій  Укр НТІ, електронні бази, 

наукові журнали, бібліотеки,  

технопарки, наукові парки,  

бізнес-інкубатори 

8 Використання 

(„експлуатація‖)наукового продукту: 
 - розробка ТЗ на дослідний зразок 
 - виготовлення дослідного зразка 
 - проведення попередніх та 
державних випробувань 
 - постановка на виробництво 
новацій 
 - впровадження у виробництво  

КБ, заводи, фірми, 

технопарки, наукові парки,  

бізнес-інкубатори, виробничі 

підприємства,  

9 Моніторинг впровадження новацій Розробники новацій 

10 Удосконалення наукового продукту Розробники новацій 

11 Утилізація наукового продукту бібліотеки,електронні бази. 

користувачі наукової 

продукції 
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  Як приклад  схематично представимо  створення і впровадження 

наукового продукту в області  механізації тваринництва як  систему наукової 

комунікації 

Аналіз

технологій

Маркетинг новацій-

визначення

напрямів

наукових

досліджень

Наукові

дослідження

технологічних

процесів

Оптимізація

систем

технологічних

процесів

Оптимізація

проектно-

технологічних 

рішень і 

проектування

виробництв

Розробка системи 

управління 

проектом (якості)

Реалізація

проектів і техніки

Визначення

технічної політики

Моніторінг

продукції

технологій

техніки

Система

наукових комунікацій

Рис.  Структурна схема системи наукової комунікації 

 

Реалізацію цих процесів наукової комунікації здійснюють обєкти (елементи, 

структури) – наукові лабораторії, кафедри, НДІ та ВНЗ, Академії наук, 

технологічні та наукові парки, окремі вчені. 

Основними виробничими елементами (об’єктами)створенння наукового 

продукту  є науково-дослідні інститути (центри) та вищі навчальні заклади зі 

своїми науковимі підрозділами. В цих закладах діють наукові школи. 

Наукова школа (НШ) — неформальний творчий колектив дослідників 

різних поколінь, об'єднаних загальною програмою і стилем дослідницької 

роботи, які діють під керівництвом визнаного лідера. Це об'єднання 

однодумців, що розробляє життєво важливі для суспільства проблеми під 

керівництвом відомого в певній галузі дослідника, має значні теоретичні і 
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практичні результати своєї діяльності, визнані у наукових колах і сфері 

виробництва. 

У діяльності наукової школи реалізуються такі основні функції: 

•    виробництво наукових знань (дослідження і навчання); 

•    поширення наукових знань (комунікація); 

•    підготовка обдарованих вихованців (відтворення). Науковій школі 

властива сукупність ознак, які дають змогу ідентифікувати таке творче 

об'єднання дослідників. 

Головною ознакою НШ є ефективне засвоєння і дослідження її 

членами актуальних проблем з висунутих керівником наукових напрямів. 

Мінімальний цикл, що дає підстави фіксувати існування школи, становлять 

три покоління дослідників: засновник школи — його послідовник — учні 

послідовника. 

Ключова фігура НШ — її лідер, ім'ям якого названо школу. Це — видатний, 

авторитетний учений, котрий розробляє фундаментальні та загальні питання 

науки, продукує ідеї, нові напрями досліджень, здатний об'єднати навколо 

себе колектив однодумців. 

Серед інших ознак НШ виділяють такі: 

•    багаторічна наукова продуктивність, що характеризується як кількісними 

(кількість публікацій, посилань), так і якісними показниками (лідер і члени 

НШ є авторами фундаментальних наукових праць, членами редколегій 

провідних професійних журналів і збірників); 

•    широта проблемно-тематичного, географічного, хронологічного 

діапазонів функціонування НШ; 

•    збереження традицій і цінностей НШ на всіх етапах її становлення та 

розвитку, забезпечення спадкоємності в напрямах наукових досліджень, 

стилю наукової роботи; 

•    розвиток атмосфери творчості, новаторства, відкритості для наукових 

дискусій як у професійній пресі, так і в спілкуванні; 
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•    об'єднання в НШ певного кола талановитих учених, постійне її 

поновлення обдарованими вихованцями — послідовниками лідера, здатними 

до самостійного пошуку; 

•    постійні комунікаційні зв'язки (горизонтальні і вертикальні) між учителем 

та учнями, рядовими членами ніколи; 

•    активна педагогічна діяльність (кількість здобувачів, аспірантів, 

докторантів, підручників, навчальних посібників, розробка нових курсів); 

•    офіційне визнання державою (науковою спільнотою) важливості наукових 

досліджень НШ (число академіків, докторів, кандидатів наук, професорів, 

доцентів, заслужених діячів і працівників). 

Вважається, що лідером НШ є переважно доктор наук. У її складі має 

бути не менше трьох докторів наук за спеціальністю. Проблематика наукових 

досліджень учнів обов'язково має бути пов'язана з тематикою вчителя — 

лідера школи. Інколи вказують на географічну дислокацію як одну з ознак 

школи. Ця формальна ознака може бути використана як додаткова в процесі 

ідентифікації НШ. 

Найпоширенішим методом ідентифікації НШ є вивчення потоку 

кандидатських і докторських дисертацій науковців, які входять до цього 

неформального колективу. Такий підхід правомірний, оскільки виявляє 

взаємовідносини "вчитель — учень", що є особливо суттєвим для НШ. Він є 

ефективним, оскільки дає змогу отримати конкретні результати, що 

базуються на кількісних даних про захищені під керівництвом того чи іншого 

вченого дисертації, свідчить про відповідність тематики дисертацій учнів 

проблематиці дисертації лідера. Цей метод простий, оскільки зводить 

завдання ідентифікації До встановлення формальних показників. Виявленням 

документних потоків методом контент-аналізу можна дослідити змістовну 

єдність проблематики НШ.  

Бібліометричні методи допомагають вивчити частоту цитування праць 

керівника його учнями. 
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Наукові школи є головною неформальною структурою науки, роблять 

значний внесок у її розвиток. їх представники, як правило, досягають 

значних наукових результатів. 

Науковий журнал 

Важливим джерелом у системі наукової комунікації, найбільш 

успішним та вдалим засобом наукової комунікації в усій історії науки є 

науковий журнал як першоджерело для опублікування наукових ідей, 

теорій, результатів досліджень, місце для критичного розгляду нових ідей.  

Саме науковий журнал впевнено вважається серцем системи наукової 

комунікації, в той час як монографії, огляди, реферати та бібліографічні 

огляди, а наразі і сучасні  бази даних – грають лише допоміжну роль. 

Науковий журнал - найбільш ефективна та низьковартісна модель публікації 

наукової інформації, коли дослідники  періодично надсилають результати 

своїх досліджень до видання, що влучно збирає, проводить експертизу і 

періодично публікує ці статті.  

- Своєрідність нинішнього, пов'язаного з НТР. етапу розвитку Наукової 

Комунікація визначається появою принципово нового засобу зв'язку - ЕОМ, 

які стають незмінним учасником комунікаційних процесів в суспільстві в 

цілому і в науці, складовим елементом інформаційних систем.  

За останні кілька десятиліть, і особливо з часів появи Интернета, увага 

фахівців всього світу прикута до унікального явища – новій формі 

наукового журналу – електронного, що спричинило  цілу низку змін власне 

і у самій системі наукової комунікації,  в усіх складових ланцюга „автор – 

наукова праця -  публікація – видавництво – бібліотека – читач‖.  

Термінологічно, найпростіше тлумачення електронного журналу (ЕЖ)  – це 

будь-який журнал, що доступний он-лайн, включаючи і оригінальні (ті, що 

існують лише в електронному просторі), і паралельні (що мають друкований 

аналог), і інтегровані (гібрідні) (що доповнюють один одного).  
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Слід зазначити, разом з тим, що окремі дослідники вважають ЕЖ  лише 

той, що створений в електронному середовищі, і доступний лише в цьому 

електронному середовищі.  

Тотожними для ЕЖ є поняття „електронний‖, „он-лайновий‖, „Веб-„ , 

,,мережевий‖.    

Стрімкий розвиток електронних журналів (від перших в кінці 1980-х 

років, від 27 назв в 1991 році та понад 25 тисяч на сьогодні), безумовні 

переваги, що несуть електронні журнали, спричиняють навіть прогнози щодо 

припинення вже в недалекому майбутньому видання традиційних 

(паперових) журналів („криза серіальних видань‖)
1
.  

Нові технології спричинили й подальші дискусії у фахових колах 

навколо моделей наукової комунікації взагалі, і запропонували альтернативні 

моделі, серед найбільш відомих наразі ―Відкритий Доступ‖ (2 складові цієї 

ініціативи: Відкритий Архів чи Інституційний Репозитарій та Журнали 

Відритого Доступу). 

 Для українських науковців, які особливо потерпають від браку 

доступу до інформації та мають ускладнення (фінансові, мовні, 

організаційні) у публікаціях в закордонній науковій періодиці особливо 

привабливою, здається, виглядає ця нова модель.  

Ініціатива Відкритого Доступу
2
 ―стартувала‖ в 2001 році як 

альтернативна модель наукової комунікації, що забезпечує безкоштовний 

доступ читачів до якісної (рецензованої) наукової літератури у публічному 

інтернеті з правом читати, завантажувати, копіювати, поширювати, 

роздруковувати, посилатися на повнотекстові статті.  

Нині під впливом інтенсивного впровадження інформаційних 

технологій система наукових комунікацій міняє свою структуру, з'являються 

нові засоби комунікацій.  

При цьому наукові комунікації стають усе більш важливим механізмом 

розвитку науки. Будучи поза системою комунікацій, дослідник може 
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перестати орієнтуватися - чи знаходиться він на передньому краю  або на 

периферії розвитку сучасної науки. 

 Результати численних досліджень показують порівняно невисокий 

рівень комунікації наших учених (мається на увазі професійне спілкування і 

спілкування із зовнішнім, по відношенню до наукового співтовариства, 

світом).  

Професійна інтеграція у світову наукову спільноту не перевищує 40 %. 

Причин тут багато, починаючи від фінансових труднощів, кінчаючи 

інформаційною культурою, що не склалася. 

Комунікації вчених в межах своєї області знань перевищують 80 %, але 

при взаємодії з суміжними областями - вони вже складають менше 30 %. Цих 

цифр свідчать про певну ізольованість наукових співробітників, орієнтацію 

тільки на рівень замкнутої комунікаційної системи. Тоді як розвиток 

постнеклассической науки ( а саме зараз наука проходить цей етап розвитку) 

припускає, що ефективність досліджень, внесення інноваційних ідей можливі 

на стику наук, різних галузей знань. Іншими словами на обличчя дві істотні 

обставини: невисокий  рівень інтегрованості у світову систему наукових 

комунікацій і деяка відособленість, замкнутість в обмеженому 

комунікаційному середовищі. 

 Є ще деякі обставини, безпосередньо пов'язані з бібліотеками, і так або 

що інакше впливають на усю систему наукової комунікації. 

Понад 60 % учених використовують бібліотеки (переважно - наукові і 

бібліотеки внз) як джерела інформації. Ця цифра налаштовує на 

оптимістичний лад, проте обіговість документів в бібліотеках складає 1,5 

(стандарт ИФЛА - 5).  

Згідно з рекомендаціями все тієї ж ИФЛА фонди повинні оновлюватися 

протягом кожних 10 років на 2/3. У них повинно бути присутнім не менше 10 

% видань, що вийшли за 2 останні роки, і не менше 30 % за останніх 5 років. 

На жаль, ці рекомендації далеко не завжди можуть бути реалізовані в наших 

бібліотеках. Приблизно 50 % книжкових видань, наявних у фондах бібліотек, 
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серед яких література довідкової, наукової, ділової тематики, мають вік 

понад 20 років. Ці дані  ще раз свідчать про те, що фонди наших бібліотек 

застаріли. 

БІБЛІОТЕКИ 

Незважаючи на величезні можливості Інтернету, бібліотеки 

залишаються основним сховищем, а також найбільш надійним і стабільним 

комунікаційним каналом наукових знань.  

Бібліотеки мають у своєму розпорядженні не лише видання в 

друкарській формі, але і електронні видання, у тому числі - мережеві, які 

бібліотеки відбирають, систематизують, архівують, забезпечують адекватне 

віддзеркалення, надають в користування на основі певних систем навігації. 

Головне завдання, що стоїть перед бібліотеками  в контексті  

розвитку комунікацій, полягає в забезпеченні доступності достовірної і 

якісної інформації і наукових знань.  

 Ключем до досягнення зазначеного завдання є використання  

сучасних засобів наукових комунікацій : баз цих, електронних 

публікацій, електронних бібліотек, електронних колекцій, сайтів та ін. 

Бази даних, що містять бібліографічну і реферативно-бібліографічну 

інформацію, створювані в бібліотеках, окрім виконання інформаційних 

функцій, можуть бути використані для оцінки розвитку науки як соціальної 

системи. 

Як відомо, публікації в науковій літературі служать головним 

механізмом сповіщення наукового співтовариства про результати наукових 

досліджень. 

 Нині електронні публікації співіснують нарівні з друкарськими, але 

вже усе більш інтенсивно сприяють поширенню знань в суспільстві завдяки 

своїй доступності. Бібліотеки традиційно забезпечують не лише доступ до 

інформації про існуючі публікації (метаінформація) через системи каталогів, 

бази даних, електронні реферативні і бібліографічні видання, електронні 

дайджести, але і сприяють процесу створення системи публікацій самих 
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наукових робіт шляхом їх розміщення на сайтах, включення в електронні 

бібліотеки. Процес цей поступово набирає силу. 

Дуже важливо, щоб поява наукових публікацій на сайтах бібліотек 

вважалася престижною для наукових співробітників. Для досягнення цього 

необхідно налагоджувати комунікації з науковим співтовариством - внз, 

науково-дослідними інститутами, при цьому сайти могли б бути 

тематичними.  

  Електронна бібліотека, що створюється за підтримки держави, - 

найбільш ефективна форма інформаційно - бібліотечного забезпечення 

науки, інтеграції ресурсів. 

Електронні колекції, що входять в масив електронних бібліотек або 

існуючі у формі баз даних, найбільш послідовно формуються в бібліотеках.  

Мета їх, окрім забезпечення збереження, полягає в наданні відкритого 

доступу до повнотекстових ресурсів  широкому кругу користувачів. 

Особливу значущість електронні колекції мають для соціально-

гуманітарного знання. Нині ці ресурси розсіяні в мережі і доступ до них дуже 

трудомісткий.  

2.4 Світова система наукової комунікації як 

інформаційний простір 
  

 Поява і широке розповсюдження електронних засобів комунікації 

багато в чому зробила вплив на інформаційні і бібліотечні процеси. З'явилися 

електронні документи з суспільною і науковою тематикою, що не мають 

аналогів на паперових носіях.  

 Перевод науково — довідкового і пошукового апарату в електронні 

форми дозволяє по-новому поглянути на проблеми наукової комунікації. 

Одна з найважливіших проблем сьогодні — опис структури тематичних 

совокупностей наукових документів в світовій електронній мережі. 

 Раніше класифікація наукових документів спиралася на традиційні 

каталоги бібліотек, побудованих, в основному, по універсальній десятковій 

класифікації (УДК) на підставі тематичного ділення основних галузей 
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науки, що дозволяло достатньо легко користувачам проводити пошук 

наукових документів по тематиках, що цікавлять їх.   

З розвитком інформаційних технологій придбали актуальність нові  методи 

класифікації і кодування інформації. які зажадали істотної модернізації 

класифікаторів, що діяли, і створення нових. 

 Для ідентифікації книг використовується Міжнародний стандартний 

номер книги (ISBN) складається з абревіатури і десяти цифр, наприклад: 

ISBN 5-0500-0765-7, де 5 — ідентифікатор країни (Росії); 0500 — 

ідентифікатор видавництва; 0765 — порядковий ідентифікатор книги; 7 — 

контрольна цифра.  

 Використовуючи номери по мірі виходу в світ чергових книг, 

видавництво тим самим ідентифікує кожну свою конкретну книгу. 

Ідентифікація книг з допомогою спрощує контроль видавництв і 

книготоргових організацій за рухом книжкових фондів і расходимостью 

книг, по ISBN проводять збір замовлень на книги, здійснюють 

інвентаризацію фондів; код використовується при розрахунках за книги, при 

комплектуванні, каталогізації, міжбібліотечному обміні, контролі за 

книговидачей, пошуку в базі даних, в багатьох інших випадках. Нумерація 

книг дозволяє зробити видавничу діяльність раціональнішою, книжкову 

торгівлю гнучкішої. 

 Для ідентифікації періодичних видань застосовується ідентифікатор  

ISSN  Міжнародний стандартний серійний номер (англ. International Standard 

Serial Number)  унікальний номер, що дозволяє ідентифікувати будь-яке 

серійне видання незалежно від того, де  воно видане, на якій мові, на якому 

носієві. Складається з 8 цифр. 8 цифра контрольное число, що 

розраховується по попередніх 7 і модулю 11. . 

 Цей стандартний серійний номер широко використовується у всьому 

світі: він необхідний бібліотекам, підписним агентствам, дослідникам і 

ученим, що працюють в області інформації, новинним агентствам і  т.  д. 

ISSN дозволяє видавцям, книгопродавцям, бібліотекарям, науковим 

http://www.press-book.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=32:isbn&catid=8:2009-12-16-22-42-33&Itemid=11
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE
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співробітникам визнаним у всьому світі способом безперешкодно 

здійснювати розповсюдження сериальных видань відповідно до попиту, 

удосконалити пошук і замовлення видань, весь цикл створення і доведення 

сериального видання до споживача. 

 Мережа організацій ISSN проводить в життя широкомасштабну 

програму міжнародної співпраці. Вона вже охоплює 239 країн і безперервно 

розширюється. 

 На основі цифрового ISSN будується штриховий код для сериальных 

видань. 

Основними сериальными виданнями є: 

1) газети; 

2) журнали; 

3) щорічники; 

4) серії; 

5) доповіді, звіти, збірки статей, що видаються періодично; 

6) праці, бюлетені, що виходять періодично; 

7) офіційні видання конгресів і конференцій, що проводяться періодично. 

 Система ISSN застосовується більш ніж в 130 країнах. Використання 

цифрової коди, відбитої на виданні, дає можливість: 

 відмовитися від локальних код;  

 скоротити кількість супровідної документації;  

 спростити взаємодію видавництв з поліграфічними підприємствами, 

розповсюджувачами і бібліотеками;  

 вести пошук інформації про видання в автоматизованих системах за 

допомогою ISSN на національних і міжнародних рівнях, економити засоби, 

зусилля і  т. д.  

 Процеси інтеграції в науці, а головне, поява нових перспективних 

наукових напрямів, що швидко розвиваються, з великим числом 

оригінальних публікацій, привела до того, що такі наукові документи не 
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можуть бути виділені в окремі рубрики в класичних класифікаційних 

схемах. 

 Вирішення цієї проблеми було знайдене в середині 20 — го століття 

із створенням періодичних реферативних видань, назви і тематична 

спрямованість рубрик яких змінювалася відповідно до тенденцій 

розвитку окремих областей науки. Причому в них вперше реферувалися 

не тільки окремі видання, але і публікації в періодичних виданнях, що 

продовжуються. Для пошуку документів в реферативних журналах 

створювався довідковий апарат: авторський і тематичний покажчики в 

кожному номері і кумулятивний за весь рік.  

 Тут необхідно відзначити унікальний реферативний журнал, 

створений інститутом інформації Гарфільда ―Science Citation Index‖, 

орієнтований на пошук нових наукових публікацій в світовій системі 

періодичних видань, що продовжуються, за системою наукових 

посилань.  

 У 1976 р вперше було запропоновано розглядати світову систему 

наукової комунікації як цілісний інформаційний об'єкт.  

 Наступним кроком в розвитку комунікації в світовій науковій 

спільноті стало широке розповсюдження електронної пошти, що 

дозволила багатьом ученим реалізувати канали неформальної комунікації, 

яка раніше могла відбуватися тільки на конференціях, симпозіумах і 

семінарах. Це привело утворенню великого числа ―невидимих коледжів‖, 

неформальних об'єднань учених, що працюють в одній тематичній області 

науки. Цей процес неформальної комунікації, що відбувається в даний час, 

ще достатньо детально не вивчений і чекає своїх дослідників.  

 Найбільш значущою подією в розвитку системи наукової 

комунікації стала поява в Internet (світовій інформаційній мережі) 

інформаційних сторінок різних наукових шкіл (університетів, наукових 

інститутів, колективів і т.  д.) і навіть окремих учених.  
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 Однією з найважливіших подій стало уявлення в них бібліографії 

наукових документів (публікацій в світовому науковому друці, 

повідомлень, тез і т.  д.), створених в рамках їх наукових досліджень. 

Багато учених зрозуміли важливість такої інформаційної роботи, що дозволяє 

зберегти для наступних поколінь дослідників результати їх наукової роботи. 

 Сьогодні багатьма ученими усвідомлено, що розвиток будь-якого 

нового наукового напряму багато в чому залежить від залучення в цю 

тематичну область нових наукових сил. Для цього молоді люди, початківці 

свій шлях в науці, повинні отримати максимально можливе уявлення про 

стан тематики і про завдання, які належить вирішувати. Відомо, що найбільш 

продуктивними є ті учені, які усвідомлено зробили свій вибір у напрямі 

наукових досліджень.  

 Тому однією з важливих проблем сучасної інформатики [2,3] є 

побудова єдиної теорії інформаційного простору, де зберігаються 

результати інтелектуальної діяльності членів наукового співтовариства. 

Побудова цієї теорії може бути засноване на виявленні статистичних 

закономірностей світової системи наукової комунікації.  

 Для нас найбільш цінними є спроби деяких шкіл і суспільств 

зібрати як найповнішу бібліографію документів, що відносяться до однієї 

тематичної області, впродовж всієї історії розвитку даного наукового 

напряму.  Слід відмітити бібліографію видану смитсоновским історичним 

інститутом в США,  яка  є унікальною за своїм обсягом. Вона містить 

описи 4590 друкарських робіт з 1494 по 1994 рік. У неї входять монографії, 

публікації в науковому періодичному друці, в сериальных випусках 

університетів і виданнях наукових суспільств, також представлені 

географічні атласи, публікації в газетах, анонси і т.  д., більшість 

бібліографічних описів забезпечена анотаціями.  

 Унікальність цієї бібліографії полягає також в тому, що її часовий 

інтервал багато більше не тільки часів активного життя учених, але і 

функціонування багатьох наукових шкіл і колективів. За весь час було 



 20 

опубліковано 2902 статті в 1261 журналі, написаних 1648 авторами з 1676 

по 1994 рік. Інтервал часу подвоєння розмірів масиву з 1850 року складає 30 

років.  

 Реальний час формування масиву більше 200 років, на кожному 

короткому тимчасовому інтервалі в 20 — 40 років лідирує одна з 

наукових шкіл, що має свої періодичні видання. 

 Розподіл тривалості інтересу видань до даної тематики 

підкоряється показовому закону. Тільки для 380 видань з 1261 

тривалість публікації статей перевищувало один рік, середній час 

інтересу до тематики серед періодичних видань з однією і більш за статі, 

рівно 25 рокам.  

 Інтервал часу подвоєння числа авторів 35 років. Розподіл 

тривалості роботи учених в даному науковому напрямі також 

підкоряється показовому закону. Тільки у 931 автора з 1648 час роботи 

перевищує один рік, середній час роботи таких учених в тематиці 

складає 10 років. 

У бібліографії є 983 монографії, написаних 785 авторами з 1503 по 1993 

рік, період подвоєння їх рівний 57 рокам.  

Статистичний аналіз таких інформаційних об'єктів, що включають 

велике число наукових документів, дозволив встановити виконання 

основних наукометричних закономірностей: 

 експоненціальне збільшення в часі числа публікацій і періодичних 

видань, де з'являються нові статті з даної тематики  

 експоненціальне збільшення числа авторів статей  

 алометрична залежність між числом статей і періодичних видань  

 алометрична залежність між числом статей і числом авторів  

 частотний гіперболічний розподіл авторів статей продуктивності 

(закон А.Лотки)  
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 гіперболічний ранговий розподіл періодичних видань по числу 

опублікованих статей (закон Ципфа)  

 показовий розподіл тривалості роботи учених в тематичній області  

 показовий розподіл тривалості публікації статей в журналах з 

однієї тематики.  

 Ці залежності виконуються на одному інформаційному масиві, що 

дозволяє висловити припущення, що ці емпіричні закономірності є 

віддзеркаленням єдиного динамічного процесу формування тематичного 

масиву документів в світовій системі наукової комунікації [8,9]. 

Для цієї системи характерне розсіяння публікацій з однієї наукової тематики 

по великому числу видань. Світова система наукової комунікації 

призначена для об'єднання цілеспрямованої діяльності великого числа 

учених, що проживають в різних країнах, що говорять на різних мовах, і 

що працюють в одній тематичній області. 

Пропоновані математичні моделі інформаційного простору [10] дозволяють 

розглядати систему комунікації як середовище, в якому виникають, ростуть і 

формуються нові наукові тематики. 

Поява нової наукової тематики відбувається в рамках існуючої системи 

періодичних видань, що продовжуються, інформаційне середовище 

представляє вченим можливість створити новий науковий напрям в рамках 

вже існуючої комунікаційної системи. Подальший розвиток нового 

наукового напряму може змінити інформаційний простір, можуть виникнути 

нові канали наукової комунікації, з'явитися нові періодичні видання для 

публікацій з нової тематики (―ядерні‖ видання).  

У існуючий інформаційний простір можна вкладати необмежене число нових 

наукових напрямів, в нім завжди знайдеться місце для публікації статей по 

нових наукових напрямах.  
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Фізичні обмеження системи наукових видань, що виявляються, на паперових 

носіях сьогодні вирішуються створенням електронних версій видань в 

Internet або самостійних електронних наукових виданнях.  

Світовий інформаційний простір за весь час свого існування зберігає 

свої стійкі закономірності. Це дозволяє представити інформаційний 

простір як документальне середовище, в якому формуються кластерні 

структури наукових публікацій в періодичних виданнях, що є 

фракталами. Розмірність цих фрактальних структур визначається 

параметрами частотного і рангового розподілів масивів публікацій.  

Безліч фрактальних структур наукових документів по різних наукових 

напрямах ростуть, зберігаючи самоподобие, виникають, ростуть і 

формуються в єдиному інформаційному просторі. Ці структури 

відображають в інформаційному просторі комунікаційні процеси в 

тематичній області, поява нових тематик супроводжується виникненням 

нових фрактальних масивів в інформаційному просторі.  

Статистичний аналіз повної бібліографії дозволяє запропонувати 

стохастичну модель формування нового наукового напряму в світовій 

системі наукової комунікації, що відображає фрактальність світового 

інформаційного простору.  

Література 

1. Михайлов А.И., Черный А.И., Гиляревский Р.С. Научные коммуникации и 

информатика‖. — М.: Наука. — 1976. — 438 с.  

2. Гиляревский Р.С., Залаев Г.С., Родионов И.И., Цветкова В.А. Современная 

информатика: наука, технология , деятельность. — М: ВИНИТИ, 1998. — 

220 с.  

3. Арский Ю.М., Гиляревский Р.С., Клещев Н.Т., Лаверов А.Н., Родионов 

И.И., Цветкова В.А. Информационное пространство новых независимых 

государств. -М.: ВИНИТИ, 2000 — 200 с.  

4. Jacobson N. Structure of rings. — Providence, 1964.- 229 p.  

5. Seley H. The mast cells. — London, Butterworth. — 1968.  



 23 

6. Warren K.S., Newill V.A. Schistosomiasis, a bibliography of the word’s 

literature from 1852 — 1962. — Cleveland, Western Reverse Univ. Press, 

1967.  

7. Domning Daril Paul ―Bibliography and Index of the Sirenia and Desmostylia‖. 

— Smithsonian contributions in paleobiology: No 80. — Washington, D.C. , 

Smithsonian Institution Press, 1996. — 612 p.  

8. Bradford S.C. Documentation. — London: Crosby Lockwood, 1948.- 156 p.  

9. Иванов С.А. Фракталы в информатике // Информационное общество, 

информационные ресурсы и технологии, телекоммуникации. Материалы 

5-й международной конференции, 22-24 ноября 2000 г.– М.: ВИНИТИ, 

2000.–с. 133-136.  

10. Иванов С.А. Стохастическая модель, приводящая к кластерной системе с 

фрактальной размерностью//Пятая международная петрозаводская 

конференция ―Вероятностные методы в дискретной математике‖. – 

Обозрение прикладной и промышленной математики. – 2000. – Т. 7. – 

Вып. 1. – с. 101 – 102.  

 


