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Грінченка 
 

Кафедра 

_____________________________ 
 

Кафедра бібліотекознавства та інформології 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни 

«___________________________» 
 

Наукові комунікації 

Курс 5 курс 

Спеціальність 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна 

справа 

Форма проведення:  

письмова / усна / комбінована  
 

Письмова 

Тривалість проведення: 2 години на написання 

3 години на перевірку 

Максимальна кількість балів:  

40 балів 
40 балів 

Критерії оцінювання: 1 питання – 20 балів 

2 питання – 10 балів 

3 питання – 10 балів 

Перелік допоміжних матеріалів: Програма, таблиця оцінювання знань студентів 

Орієнтовний перелік питань: 1. Схарактеризуйте основні положення 

Закону України «Про інформацію» (1992). 

2. Схарактеризуйте основні положення 

Закону України «Про наукову і науково-

технічну діяльність» (2015). 

3. Подайте характеристику поняття про 

науку, наукове пізнання, їх цілі та 

особливості. 

4. Схарактеризуйте науку як соціальну 

систему, її складові. 

5. Розкрийте науковий апарат (категорії 

науки): ідея, гіпотеза, закон, теорія. 

6. Подайте характеристику структурних 

елементів теорії: факт, категорія, аксіома, 

постулат, принцип, поняття, положення, 

судження, закон. 

7. Подайте характеристику суб’єктів 

наукової діяльності. 

8. Розкрийте сутність парадигматики 

наукових досліджень. 

9. Подайте характеристику форм наукових 

досліджень. 

10. Подайте характеристику головних етапів 

наукового дослідження. 

11. Розкрийте сутність аналізу і синтезу в 

науці. 

12. Подайте характеристику результатів 



практичної реалізації наукових 

досліджень. 

13. Схарактеризуйте комунікативні 

дослідження в межах різних соціальних 

наук в ХХ ст. 

14. Розкрийте сутність формули 

(комунікативної моделі) Г. Ласуелла, 

схарактеризуйте її поділ на дискретні 

частини окремих дисциплін. 

15. Подайте характеристику «теорії 

комунікації» Г. Почепцова. 

16. Подайте характеристику «метатеорії» 

А. Соколова («Общая теория социальной 

коммуникации»). 

17. Розкрийте багатозначність поняття 

«інформація». 

18. Схарактеризуйте визначення соціальної 

інформації, її особливості, види. 

19. Розкрийте роль інформації в сучасному 

світовому розвитку. 

20. Розкрийте сутність та особливості 

інформаційного суспільства. 

21. Розкрийте багатозначність поняття 

«комунікація». 

22. Подайте характеристику комунікації як 

процесу, його елементів. 

23. Розкрийте роль і місце комунікаційних 

процесів в розвитку суспільства. 

24. Схарактеризуйте види комунікаційної 

діяльності за А. Соколовим. 

25. Схарактеризуйте рівні комунікаційної 

діяльності за А. Соколовим. 

26. Схарактеризуйте форми комунікаційної 

діяльності за А. Соколовим. 

27. Схарактеризуйте комунікаційний канал як 

обов’язковий елемент комунікаційного 

процесу. 

28. Розкрийте специфіку і види вербальної 

комунікації. Схарактеризуйте вербальні 

канали комунікації. 

29. Подайте характеристику невербальних 

каналів комунікації. 

30. Розкрийте передумови створення штучних 

комунікаційних каналів, їх основні види. 

31. Розкрийте особливості штучних 

комунікаційних каналів. 

32. Розкрийте сутність спілкування як 

соціально-психологічної та 

комунікаційної категорії. 

33. Подайте характеристику комунікаційних 

потреб особистості. 

34. Схарактеризуйте масову комунікацію як 



явище і процес. 

35. Схарактеризуйте систему наукових 

комунікацій. 

36. Подайте характеристику ієрархічної 

структури системи наукових комунікацій. 

37. Схарактеризуйте розвиток науки та зміни 

в системі наукових комунікацій. 

38. Подайте характеристику етапів розвитку 

теорії наукової комунікації. 

39. Вкажіть закономірності та властивості 

системи наукових комунікацій. 

40. Схарактеризуйте методи і засоби наукових 

комунікацій. 

41. Розкрийте сутність і структуру наукових 

комунікацій. 

42. Схарактеризуйте форми наукових 

комунікацій. 

43. Схарактеризуйте функції наукових 

комунікацій. 

44. Схарактеризуйте методи дослідження 

наукових комунікацій. 

45. Розкрийте сутність інформаційних 

(комунікаційних) бар’єрів в науці, подайте 

їх класифікацію. 

46. Схарактеризуйте наукову і професійну 

комунікацію як складник соціальної 

комунікації. 

47. Розкрийте сутність основних процесів 

наукової комунікації, участь вчених та 

спеціалістів в них. 

48. Схарактеризуйте формальні процеси 

наукової комунікації. 

49. Схарактеризуйте неформальні процеси 

наукової комунікації. 

50. Схарактеризуйте формальні та 

неформальні комунікаційні канали. 

51. Подайте характеристику наукових 

публікацій. 

52. Подайте характеристику науково-

дослідних інституцій. 

53. Подайте характеристику наукових шкіл, 

вкажіть їх функції та ознаки. 

54. Схарактеризуйте фахову періодику як 

ключовий канал формальної 

наукової/професійної комунікації. 

55. Подайте характеристику наукових 

товариств та професійних об’єднань у 

функціонуванні неформальних 

професійних комунікацій. 

56. Схарактеризуйте наукові та науково-

практичні конференції як канал 

неформальних комунікацій. 



57. Розкрийте роль бібліотек, архівів, 

інформаційних установ у розвитку 

наукових комунікацій. 

58. Подайте характеристику теорії 

електронної комунікації М. Маклюена. 

59. Подайте характеристику теорія 

електронної комунікації А. В. Соколова. 

60. Схарактеризуйте електронні засоби та 

форми професійної (наукової) взаємодії. 

61. Подайте комунікаційні характеристики 

мережі Інтернет. 

62. Розкрийте сутність неформальної наукової 

комунікації засобами Інтернету. 

63. Вкажіть особливості веб-сайту 

інформаційної установи як каналу 

комунікації. 

64. Вкажіть особливості блогу інформаційної 

установи як каналу комунікації. 

65. Подайте характеристику системи наукової 

інформації, вкажіть її основні цілі та 

складові. 

66. Розкрийте сутність виміру цінності 

(кількості) наукової інформації. 

67. Розкрийте роль, зміст та завдання 

науково-інформаційної діяльності в 

системі наукових комунікацій. 

68. Схарактеризуйте науково-інформаційну 

діяльність як перший, підготовчий етап 

наукового дослідження. 

69. Схарактеризуйте збирання, аналіз, синтез 

наукових відомостей як результат 

відповідної обробки наукової літератури. 

70. Подайте характеристику основних видів 

аналітико-синтетичної переробки 

наукових документів та інформації в сфері 

науково-інформаційної діяльності. 

71. Розкрийте сутність старіння та 

актуалізації документів в процесі наукової 

комунікації. 

72. Схарактеризуйте завдання органів НТІ, 

інформаційних центрів, реферативних 

служб, бібліотек, архівів. 

73. Схарактеризуйте основні види 

інформаційного обслуговування вчених та 

спеціалістів, подайте їх класифікацію. 

74. Подайте характеристику процесів 

науково-інформаційної діяльності. 

75. Схарактеризуйте проблеми науково-

інформаційного забезпечення науки. 

76. Схарактеризуйте поняття «етика», 

«наукова етика», «кодекс наукової етики», 

«наукова чесність», «конфлікт інтересів». 



77. Вкажіть моральні засади наукової 

діяльності. 

78. Схарактеризуйте основні моральні 

проблеми, що виникають в процесі 

наукової комунікації. 

79. Розкрийте особисту професійну 

відповідальність вчених за наукову 

діяльність, її результати. 

80. Розкрийте сутність поняття академічної 

доброчесності. 

 

Екзаменатор ______________  
                                                 підпис 

В. Є. Сошинська 

 


