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ВСТУП 

 

 

Актуальність теми дослідження. Як і декілька тисяч років тому 

(про що свідчать численні мистецькі твори, зокрема міфи й легенди, 

наскальні написи та малюнки, що дійшли до наших часів), космос та 

космічні об’єкти і явища викликають особливий інтерес у суспільстві. 

ХХ століття ознаменувалося бурхливим технічним прогресом та початком 

ери космонавтики. Те, що на початку століття здавалося недосяжною 

мрією, в середині – стало реальністю: запуск першого супутника, політ 

першої людини в космос. Інтерес людей до космічних відкриттів та подій 

не згас із часом, а лише підсилився, зокрема завдяки ЗМІ, що торкаються 

цієї теми.  

Космічна тематика залишається дещо утаємниченою, адже саме 

відповідна сфера діяльності людства не є частиною повсякдення, а 

суспільну думку значною мірою формують засоби масової інформації, 

зокрема друковані видання та інтернет-ресурси. З огляду на вищесказане, 

актуальність цього дослідження полягає у вивченні особливостей 

відображення друкованими ЗМІ теми космічного, стосовного якої 

більшість представників людської спільноти не мають власного 

емпіричного досвіду. Відповідно, особливо актуальним є вивчення теми 

космічного на сторінках друкованих видань України в період 

незалежності, оскільки Україна, за світовими показниками, – космічна 

держава. 

Друковані періодичні видання вузькотематичного спрямування, що 

не є суспільно-політичною чи розважальною пресою, все частіше 

виникають у відповідь на запит потенційного споживача, так само, як і 

інтернет-ресурси. Соціум, зацікавлений певним питанням чи проблемою, 
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шукає відповіді в легкодоступному форматі, – і такою відповіддю в 

багатьох випадках стає саме спеціалізована преса та сайти. Доступна 

інформація за доступною ціною для підвищення власного рівня 

освіченості приваблює читача, тим самим викликаючи інтерес зокрема до 

спеціалізованих видань. 

До переліку друкованих ЗМІ вузькотематичного спрямування 

сміливо можна віднести журнали та газети, присвячені темі космосу. 

Громадська думка стосовно космічної тематики здебільшого формувалася 

саме ЗМІ, починаючи з 1950-х років (коли про запуск першого супутника 

інформували телебачення та газети) і до сьогодні. Завдяки засобам 

масової інформації ми дізнаємося про відкриття та досягнення в галузі 

космонавтики, про спостереження космічних явищ та закони небесної 

механіки в астрономії. Привертає увагу читачів і преса, що торкається 

такої неоднозначної теми, як існування позаземного розуму, його проявів 

та форм існування.  

Відповідно, другим аспектом дослідження є представлення у ЗМІ 

пошуку позаземних форм життя та контактування з ними. Тривале 

вивчення безкрайнього космічного простору все більше спонукає як 

науковців, так і любителів астрономії до пошуку відповіді на питання, чи 

є земляни єдиною розумною формою життя у Всесвіті. Відображення цієї 

теми у друкованих засобах масової інформації все більше наповнюється 

міфами та стереотипами. Це, у свою чергу, призводить до тривалих 

дискусій та, як наслідок, спроб розмежування реальних фактів і 

«апокрифічних», що були створені журналістами чи людьми, які прагнуть 

публічного визнання. Наразі публікації, присвячені саме темі позаземних 

форм розумного життя, знаходять свого читача не лише в спеціалізованих 

виданнях, але і в розважальних, і в суспільно-політичних та загально-

інформаційних тощо. 
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Тож актуальність дослідження полягає в тому, щоб усебічно 

вивчити соціокомунікаційний феномен активної медіатизації космічного. 

Матеріали космічної тематики відбивають не лише наукові події, факти, 

але і протистояння держав на світовій арені. Публікації, де 

відображається могутність наддержав, не завжди є коректними та 

спрямованими лише власне на висвітлення космічної проблематики, а 

нерідко зосереджені на висвітленні політичної боротьби між державами 

крізь призму наукових досліджень та експериментів. Тобто в них 

відображається не лише науковий діалог, але й ідеологічна та політична 

боротьба, – причому не завжди етично як по відношенню до інших 

держав, так і по відношенню до читачів.  

Публікації космічної тематики і спрямованості опосередковано чи 

прямо торкаються фактично всіх сфер людського буття, різних галузей 

життя людської спільноти: це політика, релігія, ґендер, медицина, 

екологія, спорт і багато інших. Як наслідок, потенційно існує загроза 

порушення морально-етичних норм по відношенню як до науковців, котрі 

працюють у космічній галузі, так і до читачів. Навіть керуючись 

загальними морально-етичними нормами роботи журналіста, не завжди 

можна чітко розмежувати допустимість і етичність подання матеріалів 

стосовно досить утаємниченої сфери людської діяльності.  

Підсумовуючи все вище зазначене, можна з упевненістю говорити, 

що наше дослідження є актуальним у сучасному соціокультурному 

просторі, оскільки воно є новаторським та торкається проблем 

висвітлення суспільно значущої галузі, ставлення до якої з боку 

громадської думки було сформоване передусім журналістами. Вони, у 

свою чергу, беруть на себе чималу відповідальність за публікації 

відповідного спрямування, адже подібні матеріали створюють чи 

руйнують суспільні стереотипи, закріплюють чи, навпаки, розвінчують 
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давні й новітні міфи, що були сформовані через недостатню кількість 

знань і спостережень. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертацію виконано в межах наукової теми кафедри журналістики 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна «Актуальні 

проблеми теорії та історії соціальних комунікацій» (державні реєстраційні 

номери 0112U003081 та 0114U005438), «Дослідження та розробка 

соціокомунікаційних і медико-технологічних чинників адаптації осіб з 

особливими потребами в системі інтегрованої освіти» (державний 

реєстраційний номер 0112U005916). 

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає 

у виявленні особливостей представлення космічної тематики в сучасному 

українському медіапросторі (на матеріалі друкованих ЗМІ незалежної 

України та інтернет-сайтів) в аспекті корелювання наукового та 

паранаукового дискурсів.  

Метою передбачено розв’язання таких завдань: 

 з’ясувати роль ЗМІ у формуванні громадської думки щодо 

проблем пізнання та освоєння космосу; 

 визначити соціоісторичний контекст та основні етапи 

формування вітчизняної традиції висвітлення космічної тематики у 

друкованих ЗМІ, а також окреслити проблеми порушення морально-

етичних норм при висвітленні космічної тематики у друкованих ЗМІ 

України і в інтернет-просторі та виокремити основні варіанти цих 

порушень; 

 визначити місце й роль космічної тематики у вітчизняних 

друкованих ЗМІ, виявивши коло видань, які зверталися до відповідної 

проблематики; 

 систематизувати публікації космічної тематики за самостійно 



8 

 

розробленою схемою, з огляду на належність до наукового чи 

паранаукового дискурсів, а також до тематично-функціональних 

напрямків; 

 визначити особливості репрезентації категорій часу і простору в 

хронотопі журналістських матеріалів космічної тематики; 

 виявити комунікаційні прийоми формування наукового та 

паранаукового дискурсів космічної тематики в сучасному українському 

медіапросторі, зокрема провести аналіз журналістських матеріалів у ЗМІ з 

огляду на вербальні інструменти відображення космічних явищ і реалій та 

налагодження комунікації з аудиторією. 

Об'єктом дослідження в роботі є журналістські матеріали 

космічної тематики в українських друкованих ЗМІ та на інтернет-сайтах. 

Досліджуються такі друковані видання незалежної України, як 

«Вселенная. Пространство. Время», «Знание. Знак вопроса», «Открытия и 

гипотезы», «Тайны ХХ века», «Тайны ХХ века. Спецвыпуск», 

«Интересная газета в Украине» (блоки «Тайны истории», «Невероятное», 

«Загадки и тайны»), «Тайная доктрина», «Инопланетянин». З метою 

здійснення історичних проекцій до дослідження залучається ряд випусків 

газет «Правда» та «Комсомольская правда» 1950–60-х рр. Ситуативно 

беруться до уваги такі видання незалежної України, як «Неведомый мир», 

«Невероятно, но факт», «Тайны мироздания», «Тайны эпохи», «Мир тайн 

и загадок», «Мир увлечений», «Ступени», «Секретные материалы» тощо. 

Також до дослідження залучається зарубіжна періодика ХХІ ст., зокрема 

«Discover» та «Science Illustrated», «Ufo Magazine», «Ufodata Magazine». 

Окрім того, вивчаються офіційні інтернет-сайти NASA (Національного 

управління з аеронавтики і дослідження космічного простору, США), 

ESA (Європейського космічного агентства), ДКАУ (Державного 

космічного агентства України), РОСКОСМОС (Федерального космічного 
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агентства, РФ). 

Предметом вивчення стали особливості формування й 

функціонування наукового та паранаукового дискурсів при висвітленні 

космічної тематики в сучасному українському медіапросторі, зокрема у 

друкованих ЗМІ та на інтернет-сайтах. 

Методи дослідження. Для вирішення основних завдань дисертації 

застосовано комплекс методів. Серед них можна виокремити 

загальнонаукові та спеціальні методи дослідження явищ соціальної 

комунікації. 

Під час дослідження залучалися такі загальнонаукові методи: 

- метод аналізу, що використовувався при виокремленні 

компонентів та окремих ознак досліджуваних явищ з метою їх усебічного 

вивчення; 

- метод синтезу, який було застосовано для поєднання в єдине ціле 

різних тлумачень основних понять і категорій дослідження; 

- історичний метод, який надав можливість з’ясувати 

соціоісторичний контекст наукового та паранаукового дискурсів у межах 

медіатизації космічних досліджень у незалежній Україні та виявити 

тенденції розвитку спеціалізованих мас-медійних засобів інформації та 

висвітлення в них космічної проблематики; 

- порівняльний метод, що сприяв виявленню специфіки висвітлення 

космічної тематики в різних друкованих виданнях незалежної України, а 

також на офіційних інтернет-сайтах ряду країн; 

- метод класифікації, який дозволив групування журналістських явищ 

та виявлених у них комунікаційних прийомів. 

З огляду на окреслену мету дослідження постала необхідність 

застосування спеціальних методів задля вивчення друкованих 

журналістських матеріалів космічної тематики в межах наукового та 
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паранаукового дискурсів як соціокомунікаційних феноменів. Серед них 

такі: 

- дискурс-аналіз, що дозволив виявити залежність структурно-

семантичних особливостей публікацій суспільно-історичними та 

соціокультурними обставинами; 

- структурний аналіз, який дозволив розробити поліаспектну 

функціонально-тематичну парадигму журналістських матеріалів із 

космічної тематики; 

- метод аналізу матеріалів соціологічних досліджень, який дозволив 

проаналізувати стан громадської думки щодо рівня обізнаності стосовно 

космічної тематики та ставлення до матеріалів цієї тематики, зокрема у 

друкованих ЗМІ, а також рецепції феномену наукового та паранаукового 

дискурсів і їх медіатизації; 

- моніторинг спеціалізованих та неспеціалізованих видань, який надав 

можливість виявити варіанти звернення журналістів до космічної 

проблематики; 

- контент-аналіз, що забезпечив визначення частотності 

журналістської рецепції окремих напрямків космічних досліджень, 

подій, явищ та процесів. 

Теоретико-методологічною основою дисертації є роботи таких 

науковців, котрі працювали в галузі журналістикознавства й соціальних 

комунікацій, як В. Буряк, М. Бутиріна, В. Владимиров, Н. Зражевська, 

В. Іванов, С. Кара-Мурза, Т. Кузнецова, В. Лизанчук, І. Михайлин, 

О. Михайлович, Л. Павлюк, Б. Потятиник, Г. Почепцов, Є. Прохоров, 

В. Різун, К. Серажим, Ю. Фінклер, О. Холод, Н. Шумарова та багатьох 

інших, зокрема тих, хто досліджував спеціалізовані видання (А. Бойко, 

Т. Бондаренко, В. Добривечір, Н. Зелінська, О. Коновець, 

Д. Олтаржевський, Л. Сизова, Д. Філоненко та ін.). Також ми спиралися 
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на класичні роботи західних дослідників у галузі комунікативістики 

(Ж. Бодріяра, У. Ліппмана, М. Маклюена й ін.).  

Використовувалися поодинокі наявні наразі праці зарубіжних 

дослідників стосовно окремих аспектів вербального представлення у 

засобах масової інформації космічної тематики (Е. Будассі, В. Унагаєв). 

Також залучалися дослідження лінгвістів І. Білодіда, Л. Боярової, 

І. Волкової, А. Коваль, О. Колесниченко, Є. Купріянової, О. Пономаріва, 

Д. Розенталя, О. Романової, Т. Стасюк, І. Шелепкової та інших; 

літературознавців М. Бахтіна, О. Галича; філософів Д. Головіна, 

К. Іванова, І. Канта, Р. Сапенька, А. Юревича та інших; соціологів 

Н. Костенко та ін., а також ситуативно праці представників точних наук, 

зокрема А. Ейнштейна. 

Наукова новизна отриманих результатів дослідження полягає в 

тому, що дисертація є першою спробою комплексного аналізу рецепції 

космічного в українському медіапросторі, вивчення параметрів його 

медіатизації, а також формування суспільної думки щодо подій, явищ і 

реалій космічної галузі в межах наукового та паранаукового дискурсів, 

зокрема: 

вперше: 

 здійснено моніторинг друкованих видань на ринку України, що 

торкаються теми космічного чи цілком присвячені їй; 

 визначено парадигму друкованих видань України, що 

представляють науковий та паранауковий дискурси в межах космічної 

галузі; 

 здійснено дослідження історичних проекцій формування 

суспільної думки стосовно космічної галузі на прикладі друкованих 

видань та інтернет-сайтів; 

 виявлено особливості часопросторового виміру в журналістських 
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публікаціях космічної тематики; 

 досліджено вербальну площину друкованих матеріалів, 

присвячених космічній галузі; 

удосконалено: 

 методологію аналізу журналістських матеріалів у спеціалізованих 

друкованих ЗМІ; 

 типологію мовних засобів відображення космічних явищ і 

процесів в українських ЗМІ та формування суспільної думки щодо них; 

набуло подальшого розвитку: 

 вивчення теоретико-методологічних і практичних засад аналізу 

журналістського тексту, зокрема науково-популярного напрямку. 

Практичне значення отриманих результатів дослідження. 

Результати проведеної роботи можуть бути використані в курсах основ 

журналістики, історії та теорії спеціалізованої преси, наукової 

журналістики, кількісних та якісних методів у журналістиці, при розробці 

спецкурсів і семінарів, а також у подальших дослідженнях видань 

космічної тематики. У практиці вищих навчальних закладів робота може 

бути використана для підготовки нормативних курсів освітньо-

кваліфікаційних рівнів «бакалавр» та «магістр» за напрямом 

«Журналістика».  

Також значення дисертації полягає в уточненні й розмежуванні 

наукових понять та у класифікації низки соціокомунікаційних явищ. 

Порушена проблема може мати в подальшому своє продуктивне 

продовження, створивши підґрунтя для нових науково-практичних 

розвідок; отримані висновки можуть бути корисними для подальшого 

моніторингу як рецепції космічного в медіапросторі, так і 

репрезентуванні наукового та паранаукового дискурсів у соціальних 

комунікаціях. 
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Особистий внесок здобувача. Дисертація, автореферат та 

7 публікацій, у яких викладено основні положення наукової роботи, 

дисертанткою виконані самостійно. Усі публікації підготовлено 

одноосібно. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення 

дисертації обговорювалися на засіданнях кафедри журналістики 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна та 

викладалися в доповідях на таких конференціях: Міжнародна наукова 

конференція «Мариністика в художній літературі» (Бердянськ,                 

9–10 вересня 2010 р.), Міжнародна наукова конференція «Крихти буття: 

література і практики повсякдення» (Бердянськ, 22–23 вересня 2011 р.), 

Міжнародна наукова конференція «Що водить сонце й зорні стелі»: 

поетика любові в художній літературі» (Бердянськ, 20–21 вересня 

2012 р.), Міжнародна наукова конференція «Скарбниця розуму: 

інтелектуальний дискурс літератури» (Бердянськ, 26–27 вересня 2013 р.), 

Міжнародна наукова конференція «У тридев’ятому царстві»: феномен 

казки в літературі, фольклорі і медіа» (Бердянськ, 25–26 вересня 2014 р.), 

ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Журналістика. 

Філологія. Медіаосвіта» (Полтава, 2–3 жовтня 2014 р.), Міжнародна 

науково-практична конференція «Проблеми формування громадської 

думки в сучасній Україні» (Київ, 14 листопада 2014 р.), Всеукраїнська 

науково-практична конференція «Соціокомунікаційні та медико-соціальні 

чинники адаптації осіб з особливими потребами в системі інтегрованої 

освіти» (Харків, 28 листопада 2014 р.), Міжнародна наукова конференція 

«"Над берегами вічної ріки": темпоральний вимір літератури» (Бердянськ, 

24–25 вересня 2015 року), – а також на засіданні Наукового товариства 

студентів, аспірантів, докторантів та молодих учених філологічного 

факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна 
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(18 березня 2015 р.) та Науково-практичному семінарі із впровадження 

ґендерного підходу у навчальний процес підготовки фахівців і фахівчинь 

журналістських спеціальностей (Київ, 2–3 липня 2015 р.). 

Публікації. Результати дослідження були викладені в семи 

наукових публікаціях (загальним обсягом 2,8 друк. арк.), чотири з яких 

опубліковані у наукових фахових виданнях України, а одна – в 

іноземному науковому виданні. 

1. Копилова Л. А. Мовно-стилістичні особливості публікацій 

космічної тематики у спеціалізованих друкованих ЗМІ / Л. А. Копилова // 

Журналістика. Філологія. Медіаосвіта : зб. наук. пр. / Всеукраїнська 

науково-практична конференція (Полтава, 2–3 жовтня 2014 р.). – 

Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2014. – С. 84–87. 

2. Копилова Л. А. Апелювання до терміносистеми космічної галузі у 

спеціалізованих друкованих ЗМІ / Л. А. Копилова // Проблеми 

формування громадської думки в сучасній Україні : мат. доп. та виступів / 

Міжнар. наук.-практ. конф., 14 листопада 2014 р., м. Київ. – К. : КНУКіМ, 

2014. – С. 149–151. 

3. Копилова Л. А. Особливості використання астрономічної 

термінології в спеціалізованих друкованих ЗМІ / Л. А. Копилова // 

Держава та регіони : наук.-виробн. журн. – Серія : Соціальні комунікації. 

– Запоріжжя : КПУ, 2014. – № 4 (20). – С. 109–113. 

4. Копилова Л. А. Час і простір як самостійні засадничі категорії в 

публікаціях космічної тематики у друкованих мас-медіях / Л. А. Копилова 

// Spheres of Culture: Journal of Philology, History, Social and Media 

Communication, Political Science and Cultural Studies. – Lublin : Maria Curie-

Sklodovska University in Lublin. – 2015. – Vol. ХІІ. – Р. 458–461. 

5. Копилова Л. А. Тропи як засіб комунікативної оптимізації 

матеріалів космічної тематики у спеціалізованих друкованих ЗМІ / 
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Л. А. Копилова // Збірник праць Науково-дослідного інституту 

пресознавства. – Львів, 2015. – Вип. 5 (23). – С. 347–354. 

6. Копилова Л. А. Висвітлення у друкованих ЗМІ запуску першого 

штучного супутника Землі / Л. А. Копилова // Вісник Книжкової палати. – 

2016. – № 1. – С. 49–51. 

7. Копилова Л. А. Тематичні напрямки публікацій про освоєння 

Марсу в сучасному медіапросторі / Л. А. Копилова // Наукові записки 

Інституту журналістики. – 2015. – Т. 61. – С. 35–40. 

Структура дисертації. Дисертацією є рукопис, який складається зі 

вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел 

(198 позиції) та додатків. Загальний обсяг роботи становить 187 сторінок, 

з яких основного тексту 157 сторінок. 
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РОЗДІЛ ПЕРШИЙ 

КОСМІЧНА ТЕМАТИКА В МЕДІАПРОСТОРІ: 

БАЗОВІ КАТЕГОРІЇ ТА РЕЦЕПЦІЯ 

 

 

1.1 Історіографія та джерела 

Тема космосу в науковому та паранауковому дискурсах з погляду 

соціальних комунікацій не розглядалася дослідниками, однак окремі 

праці на межі різних наук, зокрема астрономії, космонавтики, історії, 

філософії та інших галузей торкалися під різними кутами зору як питань 

наукових досягнень людства й історії космонавтики, так і пошуку 

позаземного розуму. Тож, досліджуючи рецепцію космічного у ЗМІ, варто 

використати, безпосередньо чи опосередковано, ряд досліджень 

вітчизняних та іноземних авторів, які є засадничими для подальших 

наукових праць у цьому напрямку. 

На сьогодні наявні поодинокі праці зарубіжних дослідників 

стосовно окремих аспектів вербального представлення у засобах масової 

інформації космічної тематики, здебільшого це дисертаційні дослідження, 

здійснені із суто лінгвістичних позицій. 

Передусім слід згадати роботи Е. Будассі «Популяризація як форма 

обробки науково-технічної інформації: на матеріалі німецькомовної 

монотематичної популярної журналістики з авіації та космонавтики» 

(1992) та В. Унагаєва «Структурно-семантична характеристика 

аерокосмічної лексики в ЗМІ» (2013), обидві захищені в Російській 

Федерації зі спеціальності «германські мови» і вузькотематичні за 

спрямуванням та обмежені щодо міждисциплінарного наукового 

використання отриманих результатів. 

Однією з основоположних праць, що присвячені питанням 
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позаземних форм існування та НЛО є праця Б. Шуринова «Парадокс 

ХХ століття» (2010) [151]. Винятковість роботи в тому, що вона 

присвячена аналізу газетних повідомлень середини ХХ століття. Автор 

особливо наголошує на ставленні соціуму до питання НЛО та позаземних 

розумних форм існування і проблемі формуванні громадської думки 

стосовно цього друкованими засобами масової інформації: «Змінився і 

загальний підхід до обговорюваної проблеми. Тепер майже щоденно в тій 

чи іншій газеті можна знайти щось про НЛО» [151, с. 5]. У своєму 

дослідженні автор ставить собі за мету дослідити такі питання: «Як давно 

виникла ця проблема? Як вона вивчається? Що відомо на сьогодні?» 

[151, с. 12].  

У роботі Б. Шуринова дібрані газетні матеріали різних країн, думки 

вчених, які мають дуже розбіжні погляди на проблему НЛО, – що 

свідчить про прагнення дослідника сформувати об’єктивний погляд на 

феномен НЛО та його рецепцію у ЗМІ та в суспільній свідомості. 

«Парадокс ХХ століття» є фундаментальною працею з огляду на 

систематизацію інформації та добірку соціологічних даних щодо 

прецедентів, трактованих різними дослідниками як контакти людства з 

позаземними формами розуму, та спостережень багатоманіття проявів 

цього розуму.  

Концептуальними при вивченні наукового та паранаукового 

дискурсів при реалізації у друкованих ЗМІ космічної тематики є 

положення праць Д. Головіна, зокрема, його дисертаційного дослідження 

«Паранаука: соціокультурні основоположення і функції» (2012) та статей 

«До дефініції паранауки» (2011), «Про взаємини науки та паранауки» 

(2011) тощо, де було досліджено культурно-історичні умови і причини 

виникнення паранауки, а також сформована та запропонована дефініція 

щодо паранауки: «Паранаука – це ансамбль існуючих в якості постійного 
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контексту науки, що розвивається, знань та практик…» [26]. Дослідник, 

окрім того, виділив три основні ухили знань та практик паранауки: 

«…1) явно чи неявно конкурують з наукою за розуміння, пояснення та 

інтерпретацію фрагментів уніх версума, претендуючи водночас на 

соціокультурну легітимізацію та інституалізацію (насамперед в статусі 

науки); 2) суттєво суперечать уявленням, нормам, етосу, принципам та 

ідеалам сучасної науки; 3) мотивуються радше аксіологічно, ніж 

когнітивно» [26]. Роботи Д. Головіна важливі з огляду на його 

об’єктивізоване й неупереджене розуміння паранауки: «Паранаука 

принципово амбівалентна, не піддається однозначній оцінці» [26]. 

Наскрізно спиратимемося в роботі на класичні роботи західних 

дослідників у галузі соціокомунікативістики, зокрема Ж. Бодріяра [7], 

У. Ліппмана [68], М. Маклюена [70–71] й ін. 

Теоретико-методологічну основу дослідження в обраному напрямку 

можуть становити різнопланові роботи із галузі журналістикознавства та 

соціальних комунікацій. Вагомими та засадничими для аналізу 

функціонування соціокомунікативного простору є праці зокрема таких 

учених, як В. Буряк [15], В. Владимиров [18–19], Н. Зражевська [39–40], 

В. Іванов [41–42; 44–47], С. Кара-Мурза [51], Т. Кузнецова [63], 

І. Михайлин [75], О. Михайлович [78], Л. Павлюк [85–87], Б. Потятиник 

[94–95], Г. Почепцов [96–97], Є. Прохоров [100], В. Різун [103–106], 

К. Серажим [112], Ю. Фінклер [133–134], О. Холод [142–143], 

Н. Шумарова [150] та ін. 

Так, у роботі В. Різуна і Т. Скотникової «Методи наукових 

досліджень у журналістикознавстві» (2005) розглядаються ключові для 

сучасного розуміння журналістикознавства концепції та методи 

дослідження журналістського тексту: «Нині під методом розуміють 

спосіб досягнення певної мети, спосіб розв’язання конкретного завдання, 

http://www.dissercat.com/content/paranauka
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а також сукупність прийомів й операцій, спрямованих на пізнання 

реальності» [105, с. 8]. Автори посібника узагальнюють міждисциплінарні 

методи та виокремлюють власне журналістські, тим самим створюючи 

методологічну парадигму. 

Праці В. Іванова «Аспекти масової комунікації. Частина IV. 

Інформаційне суспільство» (2010) [41], «Аспекти масової комунікації. 

Частина V. Глобалізація» (2010) [42], «Інформація в журналістиці» (2012) 

[46] тощо відіграють важливу роль у розумінні сучасного медіапростору 

та потрактуванні комунікативних моделей. Автор розглядає 

індустріалізацію з погляду масовості: «Індустріалізація цивілізації 

розвинула технологію органів чуття, створюючи машини, які можуть 

чути, бачити та відчувати з набагато більшою точністю, ніж на це здатна 

людина. Вона породила машини, які будують інші машини, і спільноти 

машин – заводи й фабрики. Почалось масове виробництво однакової 

продукції» [41, с. 59]. Таке розуміння сучасної дійсності дає поштовх для 

виявлення в межах космічної галузі суперечностей – з одного боку, 

індивідуальність (кожна створена автоматична станція є унікальним 

набором технічних досягнень людства), з іншого – масовість (оскільки 

космічна індустрія з кожним роком стає все масштабнішою і потужнішою 

та компонує більшою мірою все ті ж технічні досягнення людства). 

Роботи В. Іванова мають концептуально-аналітичний характер, 

даючи загальне уявлення про сьогоднішній стан, тенденції, прояви та 

подальший розвиток соціальних комунікацій. Його наукові праці 

постають гарним підґрунтям для дослідження в епоху глобалізації 

космічної тематики у ЗМІ як частини найновітнішої інформаційно-

аналітичної комунікації в аспекті посередництва між науковими 

досягненнями та масовою аудиторією. 

У контексті обраної теми особливий інтерес становлять роботи з 
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теорії та історії журналістики, зокрема присвячені її тематичним 

відгалуженням або спеціалізованим виданням (А. Бойко [79], 

Т. Бондаренко [10], В. Добривечір [32], Н. Зелінської [38; 79], О. Коновця 

[79], Д. Олтаржевського [84], Л. Сизової [116], Д. Філоненка [129–131] та 

інших). 

Надзвичайно важливою є праця Н. Зелінської, яка досліджувала 

дискурс науково-популярної журналістики, зокрема в розвідці «Нова 

модель наукової комунікації і дискурс». Тут авторка чітко висловила 

головну думку щодо форми подачі наукової інформації, за рахунок 

дотримання засад якої й виникає науково-популярний контент, зокрема в 

журналістиці [38].  

Дослідниця розмірковує над естетичним підходом до наукової 

комунікації з урахуванням історичних явищ і форм, які передували появі 

сучасної наукової та науково-популярної періодики в її нинішньому 

розумінні, наголошуючи: «Естетичний же підхід до наукового дискурсу – 

дискурсу, що є результатом передовсім логічного осмислення явищ і 

фактів дійсності, а вже потім, правда, значно меншою мірою, – 

естетичного ставлення до осмисленого, – парадоксальним чином 

відповідає споконвічному (хоч іноді й прихованому) бажанню реципієнта 

наукової інформації одержувати цю інформацію в зручному для 

сприймання, привабливому вигляді (звідси – "белетристичність" античної 

філософії та метафізики, віршоване втілення, вочевидь, "для кращого 

запам’ятовування", давньоіндійських граматик і навіть рецептурних 

списків, підкреслений драматизм і яскрава колористика історичних праць 

минулого)» [38].  

Однак сучасний науковий контент все більше вимагає не лише 

осмислення, але й чіткого розуміння тих наукових явищ, процесів чи 

відкриттів, які журналісти пропонують своїй аудиторії, – тож мають 
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розуміти їх самі, іноді навіть до потреби того, щоб бути фахівцями у двох 

галузях – журналістикознавства та якоїсь іншої (наприклад, 

фармацевтики, астрономії, ядерної фізики тощо). 

Надзвичайно цінним у контексті нашого дослідження виданням є 

практикум «Наукова комунікація у мас-медіа», укладачами якого є 

А. Бойко, Н. Зелінська та О. Коновець [79]. Практикум розрахований на 

викладачів та студентів, однак не обійшло видання своєю увагою і 

журналістів-практиків. У практикумі в доступній формі викладено 

основні погляди науковців на поняття науково-популярної журналістики, 

даються практичні рекомендації та завдання для самоперевірки. Це 

видання є важливим і для нашої роботи, зокрема, воно дає змогу 

усвідомити загальні та спеціальні принципи подачі науково-популярної 

інформації і з погляду космічної тематики, і з погляду видань, що їй 

присвячені [79]. 

Особливо важливою і безпосередньо дотичною до рецепції 

космічного у ЗМІ в межах наукового й паранаукового дискурсів є 

дисертація Д. Філоненка «Науково-популярна періодика в Україні: 

традиції та інновації» [129], а також наукові статті вченого [130–131]. У 

своїй роботі Д. Філоненко розглянув перелік зареєстрованих у Книжковій 

палаті України видань, наголосивши на тому, що науково-популярні 

видання тяжіють до технічних та природничих спеціальностей, маючи на 

меті популяризувати складні технології та відкриття, а також переважну 

відсутність уваги до філологічних та гуманітарних галузей.  

Окрему увагу автор звертає на те, хто саме працює в науково-

популярних виданнях, – так, у висновках він пише: «Сучасні науково-

популярні видання не в повній мірі використовують жанрове розмаїття, 

що призводить до стилістичного збіднення матеріалів. Уважаємо, що ця 

ситуація є наслідком роботи в таких ЗМІ не журналістів, а науковців. 
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Майже не застосовуються жанри емоційної публіцистики, які могли б 

наблизити читача до проблеми в статті та журналу в цілому. Існує 

дефіцит жанру портрету науковця. Вважаємо, що широке використання 

цього жанру могло б служити орієнтиром для молоді, формувати імідж 

науковців, як більш привабливий для того, щоб вони слугували взірцем 

для наслідування» [129, с. 15]. 

В. Добривечір у статті «Науково-популярні журнали в Україні: 

аналіз концепцій» [32, с. 30–33] говорить про видання, що є 

читабельними, навіть не зважаючи на їх ціну. Однак дослідниця 

наголошує, що ці представлені в кіосках та на розкладках видання є 

російськомовними, і в той же час говорить про відсутність україномовних 

видань на цих самих розкладках, хоча вони ні в чому не поступаються 

іншомовним аналогам.  

Однак головний висновок дослідниці стосується того, що науково-

популярний журнал має формуватися і вченими, і журналістами, водночас 

вона говорить про те, що журналіст чи редактор має бути «натренованим» 

на подібні тексти, бути фахівцем у царині науково-популярної 

журналістики. Праця В. Добривечір – це одна з перших спроб донести (до 

науковців у першу чергу, оскільки розвідка розміщена у фаховому 

науковому виданні, – і, безумовно, до журналістів-практиків) думку, що 

підвищення обізнаності населення України, поглиблення рівня знань та 

зацікавлень масового читача має відбуватися саме завдяки ЗМІ, і в першу 

чергу – науково-популярного спрямування.  

Авторка загалом розпочала дискусію з приводу того, хто має бути в 

редакції та чому науковці, фахівці галузі не зажди зрозуміло пишуть для 

широкого кола читачів, внаслідок чого втрачається необхідний 

комунікаційний зв’язок із аудиторією: «Науково-популярний журнал 

повинен, на нашу думку, формуватися спільно журналістами та 
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науковцями. Дуже часто останні настільки поглинені власними 

дослідженнями, що виокремити найцікавіше для непідготовленого читача 

їм важко, тут надзвичайно важлива робота редактора або журналіста, 

який, володіючи прийомами популяризації інформації, її правильного 

структурування, використовуючи методику втримання уваги читача, 

застосовуючи вдале художнє оформлення, створює якісний медійний 

продукт» [32, с. 32]. 

Серед тих, на які доцільно опертися в нашому дослідженні, – і 

праця за редакцією Г. Вичуб і Т. Фролової «Проблематика періодичної 

преси» (2008), зокрема її розділ, підготовлений Л. Сизовою і присвячений 

екологічній проблематиці як одному з напрямків ЗМІ [116]. 

Запропонована авторкою на прикладі екологічних матеріалів парадигма 

тематичних напрямків становить гарне підґрунтя для аналогічного 

виокремлення у друкованих засобах масової інформації тематичних 

напрямків, присвячених космічній галузі. 

Останнім часом почали з’являтися дисертаційні роботи в галузі 

соціальних комунікацій, пошуки й результати яких є продуктивними для 

використання в дослідженні космічної тематики в українській пресі. Хоча 

саме цієї тематики автори не торкаються, проте напрацювання в напрямку 

галузевої преси (зокрема, присвяченої екологічним проблемам) і засад її 

функціонування подекуди є універсальними й можуть бути плідно 

використані при вивченні будь-якої галузевої тематики в засобах масової 

інформації, у тому числі й українських. Розглянемо деякі з них 

детальніше. 

У роботі «Екологічна етика журналу "The Ecologist" у контексті 

глобалізаційних процесів у соціальних комунікаціях» Т. Бондаренко 

спрямовує свою увагу на глобалізаційний дискурс функціонування 

спеціалізованої преси на прикладі міжнародно вагомого видання 
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екологічної направленості [10]. Її дослідження є цікавим у межах нашої 

роботи з огляду на два основні аспекти: це власне вплив глобалізаційних 

процесів на діяльність галузевої преси та етичний вимір у діяльності такої 

преси. 

Екологічні видання так само досліджує і Д. Олтаржевський, але вже 

на вітчизняному матеріалі. Зокрема, цьому присвячено його кандидатську 

дисертацію на тему «Висвітлення екологічної тематики на сторінках 

сучасної української преси (засади, проблематика, досвід, жанрові форми 

та мовностилістичні прийоми)». Як акцентовано в назві, автор прагне 

поліаспектно висвітлити обраний об’єкт дослідження, створивши 

максимально повну картину відповідного сегмента українського ринку 

періодики, з урахування його жанрової, проблемно-тематичної, 

мовностилістичної тощо специфіки [84]. Напрацювання 

Д. Олтаржевського і представлені в його роботах висновки й наукові 

результати органічно проектуються на будь-яку галузеву проблематику в 

журналістиці, зокрема на сторінках періодичних видань (зокрема, вони 

можуть стати в нагоді при вибудовуванні картини репрезентування на 

сторінках української преси тематики, пов’язаної з космонавтикою та 

астрономією). 

Ситуативно важливою є в межах нашої роботи й дисертаційна 

розвідка О. Михайлович «Терміновживання у рекламному тексті в аспекті 

комунікативної ефективності» [78]. Дослідниця глибоко й детально 

досліджує під різними кутами зору комунікативні параметри й 

особливості присутньої в медіапросторі термінології різного порядку. І 

хоча дисертацію присвячено рекламному тексту, проте численні 

теоретичні знахідки авторки, які передусім перебувають у полі 

комунікаційної ефективності, органічно проектуються на інші медійні 

тексти, зокрема, у нашому випадку, пов’язані з друкованими засобами 
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масової інформації і репрезентацією в них термінологічно складної 

космічної тематики. 

Оскільки у ставленні до космічної проблематики побутує багато 

стереотипних уявлень, цінним підґрунтям для досліджень у напрямку 

журналістського відображення космічних явищ і подій є монографія 

М. Бутиріної «Стереотипи масової свідомості: особливості формування та 

функціонування у медіасередовищі» [16], в якій досліджено особливості 

побутування суспільних стереотипів у площині соціальних комунікацій та 

масової свідомості. 

Отже, можна підсумувати, що спеціальних досліджень, присвячених 

рецепції космічної галузі в межах соціальних комунікацій, наразі немає. 

Водночас при вивченні рецепції космічного в сучасному українському 

медіапросторі як соціокомунікаційного феномену доцільно спиратися на 

праці як журналістикознавчого спрямування, так і підготовлені в межах 

суміжних соціогуманітарних наук.  

 

 

1.2 Обґрунтування поняття «науковий та паранауковий дискурси» 

в контексті соціальних комунікацій 

Сучасний український друкований медіапростір прагне до 

відсутності табуйованості та цензури, зокрема при висвітленні як 

наукових процесів і досягнень, так і явищ та подій, що не є науково 

доведеними фактами. Науковий та паранауковий дискурси все частіше 

співіснують у друкованих матеріалах, присвячених космічній тематиці. 

Тож варто окреслити поняттєвий апарат та основні критерії розуміння 

ключових понять. 

Поняття – і термін – «паранаука» утворено від давньогрецького 

префікса παρα- та терміна «наука». Саме поняття «паранаука» в рецепції 
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різних учених має відмінні конотації, тож у межах космічної галузі – і, 

відповідно, її висвітлення в ЗМІ – варто визначитися зі словотвором як 

головним ключем до розуміння сутності цього поняття.  

За словником І. Дворецького, префікс παρα- має п’ять значень: 

«1) близькорозташованість, суміжність <…>; 2) рух повз <…>; 

3) передавання, перенесення, пересилання і т. п. <…>; 4) відступ, 

відхилення <…>; 5) переробка, зміна…» [33, с. 1248], – що в загальному 

розумінні позначають «близькість до чогось», «суміжність» з тією 

різницею, що явища або процеси мають спільний початок, але різні 

напрямки; мають спільні точки перетину; розвиваються паралельно, але 

близько одне від одного. 

Прикладом використання префікса παρα- в давньогрецькій мові 

можуть слугувати кілька лексем. У словниковій статті «Давньогрецько-

російського словника» наводиться шість варіантів перекладу παρα-πέμπω, 

серед яких найактуальнішими для нашого дослідження будуть: 

«1) проводити повз, пропускати (неушкодженим) <…>; 2) проводжати, 

супроводжувати <…>; 3) відправляти, посилати (на допомогу)» 

[33, с. 1248]. Лексема παραλλάττω має десять значень – доречним буде 

навести саме ті, які найбільш яскраво проілюструють значення префікса: 

«1) перемінювати, змінювати <…>; 2) підмінювати (одне другим), 

змішувати, сплутувати; <…>; 4) проходити, перетинати, минути <…>; 

7) відходити, відхилятися, віддалятися <…>; 8) відрізнятися, 

розрізнятися, різнитися…» [33, с. 1233–1234]. Подані приклади частково 

відтворюють аналоги перекладу префікса παρα- в українській мові: пере-, 

з-, про-, від-, під-, роз-, – тим самим доводячи неоднозначність розуміння 

поняття «паранауковий». 

Окрім того, варто звернути увагу на походження префіксів – так, 

М. Славятинська відзначає: «…прислівники ж, ставши прийменниками, а 
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потім виступаючи в якості префіксів, утворюють і дієслова, і імена» 

[117, с. 531]. Дослідниця похідних дієслів давньогрецької мови 

І. Чеп’якова у своїй навчально-методичній розробці відзначає: 

«Прийменники, приєднуючись до слів, здебільшого зберігають своє 

первісне значення і, функціонуючи як префікси, надають слову нових 

смислових відтінків» [118, с. 9].  

Тож прийменник παρα у словотворі та тлумаченні поняття 

«паранауковий» відіграє концептуальну роль, оскільки значення цього 

поняття суттєво залежить від історичних коренів морфеми. У 

вищеназваному словнику прийменник παρά має двадцять п’ять тлумачень 

залежно від керування відмінком (однак таке керування не варто брати до 

уваги, з огляду на поставлену проблему в контексті соціальних 

комунікацій).  

Так, у поєднанні з Gen. (Родовий відмінок) прийменник набуває 

таких значень: «1) від, з боку <…> δέχεσθαί τι παρά τινος Thuc. отримати 

що-н. від (у) кого-н.; 2) в знач. лат а(b) при abl. auctoris [відсутність 

подальшого розшифрування значення латинського прийменника суттєво 

не впливає на дослідження – Л. К.] <…>; 3) поряд з, біля, поблизу, у; 

у поєднанні з Dat.: 1) поряд, при, у <…>; 2) до <…>; 3) перед (обличчям), 

в присутності, при <…>; 4) протягом, під час <…>; 5) (для позначення 

приналежності) <…>; у поєднанні з Acc.: 1) (у напрямку) до <…>; 

2) у, при, поблизу <…>; 3) уздовж, поз <…>; 4) протягом, під час <…>; 

5) в хвилину, в момент <…>; 6) поряд з, порівняно з, у зіставленні з <…>; 

7) (для вираження кількості чи ступеня) <…>; 8) (для вираження 

повторюваності чи по черговості) <…>; 9) відповідно до, на основі, по 

<…>; 10) внаслідок, через <…>; 11) за винятком, окрім, крім; 12) проти, 

всупереч, понад <…>» [33, с. 1233–1234].  

Із наведених вище потрактувань морфеми παρα слід виключити ті, 
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які не матимуть відповідного значення для дослідження наукового та 

паранаукового дискурсів у рецепції космічного у ЗМІ, та окреслити ті, які 

впливають на сучасне розуміння поняття «паранауковий». Окреслюючи 

коло значень морфеми παρα, що є частиною поняття «паранауковий», 

також варто навести визначення терміна «наука», який є другим 

складником досліджуваної лексеми.  

За словником В. Бусела, «НАУКА, -и, ж. 1. тільки одн. Одна з форм 

суспільної свідомості, що дає об’єктивне відображення світу; система 

знань про закономірності розвитку природи і суспільства та способи 

впливу на навколишній світ. 2. Окрема галузь цих знань. // тільки одн. 

Напрям у якій-небудь галузі знань, названий ім’ям його засновника. 

3. тільки одн. Освіта, навички, знання, набуті людиною в процесі 

навчання, життєвого досвіду. 4. тільки одн. Те, що повчає, дає життєвий 

досвід: порада, урок, напучення» [17, с. 741].  

Спираючись на визначення поняття «науковий» у контексті 

соціальних комунікацій, невід’ємним складником яких є на сьогодні 

друковані та інтернет-ЗМІ, які, у свою чергу, вміщують присвячені 

космічній галузі публікації, оптимальними видаються такі трактування: 

«науковий» як похідний від терміна «наука» – «1. …Який займається 

розробкою питань науки. 2. Який базується на принципах науки» 

[17, с. 741].  

Таким чином, формулюючи дефініцію до поняття «паранауковий» 

шляхом дослівного розуміння його складників, можна його трактувати 

таким чином: 1. Переклади префікса παρα- українською мовою, що 

максимально прийнятні до вживання з лексемою «науковий», – 

«віднауковий», «пронауковий», «знауковий»; 2. Використання 

давньогрецького прийменника παρα у якості словотворчої морфеми – 

префікса – у наступних значеннях:  
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 «з боку» у поєднанні з «науковий» матиме значення – «який 

займається розробкою питань з боку науки»; 

 «поряд з» – «який займається розробкою питань поряд із 

наукою»; 

 «біля» – «який займається розробкою питань біля науки»; 

 «поблизу» – «який займається розробкою питань поблизу 

науки»; 

 «при» – «який займається розробкою питань при науці»; 

 «(у напрямку) до» – «який займається розробкою питань у 

напрямку до науки»; 

 «повз» – «який займається розробкою питань повз науку»; 

 «на основі» – «який займається розробкою питань на основі 

науки»; 

 «за винятком» – «який займається розробкою питань за 

винятком науки»; 

 «через» – «який займається розробкою питань через науку»; 

 «внаслідок» – «який займається розробкою питань внаслідок 

науки»; 

 «окрім» – «який займається розробкою питань окрім науки»; 

 «крім» – «який займається розробкою питань крім науки»; 

 «проти» – «який займається розробкою питань проти науки»; 

 «всупереч» – «який займається розробкою питань всупереч 

науки». 

Якщо брати до уваги виществорену парадигму, стає зрозумілим 

виразно неоднозначне трактування поліаспектного поняття 

«паранауковий». З одного боку, поняття «паранауковий» сприймається з 

нейтральною конотацією – як «те, що є дотичним до наукового як такого, 

що займається розробкою питань науки»; з іншого боку, це поняття може 
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сприйматись із негативною конотацією – як «те, що є протилежно-

суперечливим щодо наукового як такого, що займається розробкою 

питань науки».  

Думки науковців, які досліджували поняття «паранауки» чи 

«паранаукового», також є розбіжними.  

О. Михайличенко говорить про «псевдонауку», даючи таке 

визначення поняттю: «Псевдонаука (від гр. «псевдос» – «помилковий» + 

наука) – це така теоретична конструкція, зміст якої не відповідає ні 

нормам наукового знання, ні будь-якій галузі дійсності, а її предмет або 

не існує в принципі, або істотно сфальсифікований» [76, с. 8]. Він також 

звертається до історичного значення приставної морфеми, однак лише 

однієї – «псевдос» («ψεύδω») – та створює синонімічну парадигму: 

«Близькі за значенням терміни: паранаука, квазінаука, альтернативна 

наука, неакадемічна наука, що характеризують діяльність або вчення, які 

усвідомлено або неусвідомлено імітують науку, але по суті такими не є» 

[76, с. 8], – що справляє враження поверхневого аналізу етимологічного 

походження синонімічного ряду та помітно однобічного трактування 

поняття.  

Також О. Михайличенко наводить періодизацію історії науки, 

виділяючи п’ять періодів, зокрема: «Класична наука – виникнення та 

формування науки в сучасному матеріалістичному розумінні: відкриття 

законів існування та розвитку природи: праці Галілео Галілея (1564–

1642 рр.), Ісаака Ньютона (1642–1727 рр.), Карла Ліннея (1707–1778 рр.) 

та ін.» [76, с. 8]. Однак учений залишив без уваги парадокс історії: саме 

Галілео Галілея звинувачували в єресі («єресь, -і, ж. 1. Релігійне вчення, 

що заперечує догми та організаційні форми панівної церкви. 2. перен., 

розм. Відступ від панівних чи загальноприйнятих поглядів, правил, 

положень і т. ін. 3. тільки одн., перен., розм. Те, що позбавлене здорового 
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глузду; дурниця» [17, с. 361]) за працю «Діалог», що зараз вважається не 

лише «класичною наукою», а межовим моментом в її історії.  

Однак, такої думки дотримується не лише О. Михайличенко, а й 

інші вчені, зокрема А. Юревич, у працях якого поняття «паранаука» 

застосовується як ірраціональна протилежність щодо терміна «наука», а 

також дається таке роз’яснення стосовно походження й використання 

поняття «паранаука»: «Парадоксально, що і наука мимоволі зробила свій 

внесок у відродження, здавалося б, давно переможених нею 

ірраціональних вірувань» [161, с. 101].  

Учений роз’яснює і те, яким чином, на його думку, це відбувалося: 

«Вона породила гіпотези – про існування біополів, про можливість 

екстрасенсорного сприйняття, про вплив космосу на організм людини і 

т. д., які впевнено використовуються астрологами та екстрасенсами в 

якості пояснювальних принципів» [161, с. 101]. А. Юревич демонструє 

точки перетину «паранауки» та «науки»: «Дуже симптоматично, що 

ключові терміни паранауки – поле, енергія, інформація – запозичені нею у 

науки» [161, с. 101].  

Поняття «паранауки» А. Юревич розглядає як парадоксальне 

сприйняття дійсності суспільством: «Заради справедливості слід 

відзначити, що наука і паранаука, хоча несхожі одна на одну (винесемо 

"за дужки" чітко виражену тенденцію сучасної паранауки мімікрувати під 

науку), але вповні антагоністичні, а, швидше, як кунівські парадигми, 

"неспівмірні" одна з одною» [161, с. 101].  

А. Юревич доходить висновку: «Паранаука ж в її нинішньому 

вигляді потребує іншого і, можливо, менш шанобливого позначення, яке 

не містить навіть натяку на подібність з наукою. Вона – "зовсім інше". 

Ніякої офіційної [додамо – і неофіційної. – А. Ю.] науки не існує, є тільки 

наука і не-наука"» [161, с. 101], – приймаючи за основу вже 
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сформульовану авторами бюлетеня «На захист науки» [98, с. 9] думку.  

Бельгійський учений Р. Халокс вважає, що слід розрізняти 

«паранауку» та «псевдонауку», базуючись знову ж таки на 

етимологічному походженні понять: «...ми повинні розрізняти, з одного 

боку, паранауку, від грецького пара, "поруч з" (тобто теорії і практики, які 

співіснують з наукою без судження про їх цінність); і, з іншого боку, 

псевдонауку, від грецького pseudomai, "брехати" (тобто підробки й 

фальшивки, які видаються за наукові)» [164, с. 84]. У своїй доповіді 

вчений прагне збалансувати «відносини» між «наукою» і «паранаукою» 

та закликає вчених не бути упередженими: «Академічних учених 

порівнюють з інквізиторами 16-го століття. <…> Ми повинні відмовитися 

від нашої зарозумілості, поділитися своїми знаннями й пояснити, що 

наука не релігія, наука не в змозі відновити втрачений рай, але, тим не 

менше, одна з найбільш захоплюючих затій людства» [164, с. 86].  

К. Іванов намагається розмежувати поняття «паранаука» та 

«лженаука»: «Паранауку можна класифікувати як проведення сумнівних 

або навіть завідомо неправдивих дослідів та спостережень, котрі, тим не 

менше, здійснюються протягом якогось часу. В певному сенсі вони навіть 

можуть бути корисними» [43, с. 30]. Як приклад «паранауки» автор 

наводить алхімію: «…в період розквіту алхімії, вивчення різноманітних 

хімічних реакцій було важливим для природознавства, хоча, звичайно, 

пошуки філософського каменя та спроби отримати золото з ртуті 

абсолютно хибні» [43, с. 30].  

Однак учений зазначає, що «класифікувати й відокремити одне від 

одного паранауку, лженауку і шахрайство можливо лише при найбільш 

яскравих їх проявах» [43, с. 30]. Далі вчений зводить все в одне поняття: 

«Тому надалі ми будемо використовувати єдину збірну назву: лженаука» 

[43, с. 30–31] – і дає роз’яснення щодо використання цього збірного 
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поняття: «Такий прийом знижує, звичайно, точність опису всієї проблеми. 

Однак це єдиний спосіб здійснити первісне розбирання цілої "купи" 

незвичайних для науки "фактів"…» [43, с. 31]. Власне, такий підхід до 

трактування «паранауки» демонструє прагнення вченого оцінити 

ситуацію загалом стосовно фактів, що суперечать чи не є підтвердженими 

власне наукою та науковцями. 

Д. Головін у своїх наукових працях, зокрема в дисертаційній роботі, 

висловлює інші погляди, ніж А. Юревич та О. Михайличенко, однак 

ставиться з розумінням до категоричного заперечення «паранауки» як 

іншого виміру науки. Науковець зазначає, що багато дослідників 

«…проробляють дійсно важливу роботу, критикуючи найагресивніші 

прояви паранауки – лженауку, псевдонауку, антинауку. Цим людям не 

байдужа доля науки <…>, вони безмежно віддані її ідеалам, в ім’я яких і 

ведеться боротьба з "антитілами", які потрапляють в її організм. Такий 

самозахист науки природний і абсолютно необхідний. У той же час, на 

наш погляд, правомірно говорити про те, що цей захист науки від 

паранауки і, відповідно, – критика паранауки з боку науки є свідченням 

того, що паранауці властива конструктивно-критична функція» 

[25, с. 291].  

Учений також підкреслює, що: «…будь-яке тлумачення паранауки, 

що виходить від науки, виявляється проблематичним: воно набагато 

більшою мірою виявляється зрозумілим науковій свідомості, ніж поза- і 

ненауковому» [24, с. 17]. Автор у своїх працях прагне виокремити 

поняття «паранауки» та знайти його власне місце в системі класифікацій 

сучасних досліджень. 

Найбільш об’єктивною та нейтральною вважаємо дефініцію, яку до 

визначення поняття «паранаука» дає словник «Філософія науки: словник 

основних термінів»: «Паранаука – ідеї та концепції, відносно яких не 
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існує твердого консенсусу серед членів відповідного співтовариства 

вчених у визнанні їх повноправними елементами системи наукового 

пізнання (парапсихологія, євгеніка та ін.). Як правило, в паранауці 

фіксується ряд фактів і дослідних даних, що дійсно мають місце, але або 

кількість і зміст цих фактів важко піддаються об’єктивній, науково-

загальнозначущій оцінці, або вони вступають у суперечність із наявними 

теоріями, що належать до цієї предметної області. Оскільки паранаука – 

амбівалентна за своєю суттю і значущістю, остільки вона може бути як 

точкою майбутнього наукового прогресу, так і відволікаючим фактором в 

її розвитку, що потребує значних зусиль для доказовості або 

неадекватного формулювання дійсно важливої проблеми, або її 

нерозв’язуваності в принципі» [127, с. 243].  

Таке потрактування «паранауки» відносно рецепції космічного в 

сучасному друкованому медіапросторі цілком узгоджуються з новим 

рівнем розвитку науки, в тому числі з найновітнішими пошуками і 

знахідками вчених, які не можуть бути пояснені, виходячи виключно із 

нинішніх загальновизнаних теорій та знань. 

Досліджуючи трактування понять «науковий» та «паранауковий» як 

самостійні дискурсивні одиниці, варто зазначити, що в контексті 

вивчення присвячених космічній тематиці матеріалів при визначенні 

поняття «дискурс» доцільно орієнтуватися на дефініцію Н. Таценко: 

«…тлумачимо дискурс як текст у ситуаційному контексті, інтегральний 

когнітивно-комунікативний соціокультурний феномен, сукупність 

процесу і результату мовленнєвої діяльності, здійснюваної за 

посередництвом мови» [124, с. 56].  

Друковані ЗМІ, що публікують матеріали космічної тематики, 

прагнуть донести до читача велику кількість інформації (про відкриття та 

експерименти, явища та події), що не є емпіричною чи ужитковою. 
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Залежно від аудиторії періодичного видання відбувається певний тип 

діалогу, як між самими виданнями так і між виданням та реципієнтом, – 

що узагальнено й розуміємо як дискурс.  

Отже, досліджуючи та формуючи оптимальну дефініцію до 

«наукового та паранаукового дискурсів», враховуючи різні методологічні 

підходи: етимологічне походження, історико-контекстуальне 

використання понять, аналітико-зіставний принцип, – у межах матеріалів 

ЗМІ, присвячених космічній галузі, сформулюємо її наступним чином. 

Науковий та паранауковий дискурси (зокрема рецепції космічного у ЗМІ) 

– це сукупність процесу і результату опублікованого в ЗМІ, за 

посередництвом кодованості інформації (мови), яка репрезентує діалог 

між каналом масової комунікації (КМК) й КМК та КМК й реципієнтом; з 

одного боку, через систему знань про закономірності розвитку природи й 

суспільства та способи впливу на навколишній світ, тобто науку, а з 

іншого, через ідеї та концепції, відносно яких не існує твердого 

консенсусу серед членів відповідного співтовариства вчених у визнанні їх 

повноправними елементами системи наукового пізнання. 

 

 

1.3 Час і простір як засадничі категорії в публікаціях космічної 

тематики у друкованих ЗМІ 

Сучасний медіапростір України, позбавлений суворої цензури, дає 

змогу реципієнту розширити коло тем та знайти ту, що відповідає його 

інтересам. Тож космічна тематика в друкованих ЗМІ все більше набуває 

популярності, синтезуючи в собі науковість (як рецепцію дослідженого й 

доведеного явища чи процесу) та паранауковість (як увагу до явищ і 

процесів, які не мають однозначного пояснення чи наукового 

обґрунтування), котрі мають спільні точки перетину, серед яких засадничі 
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– поняття простору та часу. Тож, досліджуючи сучасні друковані видання 

України, що торкаються теми космосу як дещо утаємниченої та 

важкодоступної для емпіричного досвіду, слід особливу увагу приділити 

саме проблемі часопростору.  

Спеціальних досліджень, присвячених власне подачі у ЗМІ теми 

космосу й космонавтки, на теренах України досі немає, тож 

спиратимемося в роботі на дослідження хронотопу, здійснені в межах 

інших наукових галузей. Основоположником теорії відносності, котра 

безпосередньо стосується освоєння космічного простору, та зокрема 

поняття часопростору, що становить собою окремий науковий напрям, є 

А. Ейнштейн. У той же час поняття часопростору (хронотопу) вийшло 

далеко за межі однієї наукової галузі й було запозичене іншими, зокрема 

філологією, трансформувавшись та набувши нових значень. Серед 

видатних учених, котрі працювали в цьому напрямку, можна назвати 

таких, як М. Бахтін [3], І. Кант [50], А. Ейнштейн [154–155] та ін. 

Звернемося до дослідження особливостей рецепції категорій часу та 

простору у спеціалізованих друкованих виданнях космічної тематики в 

межах наукового та паранаукового дискурсів. Для цього необхідно: 

розглянути час як окрему категорію та параметри її сприйняття і 

відображення в текстах космічної тематики, дослідити простір як 

одиницю багатовекторного дискурсивного осмислення в таких текстах, 

окреслити специфічні можливості часопросторових понять у текстах 

космічної тематики як інструменту розширення меж світосприйняття 

реципієнтів і донесення до них складної наукової інформації щодо 

емпірично незнаних явищ та подій. 

Наразі необхідно розробити засади вивчення часопросторових 

відносин у публікаціях космічної тематики в українських періодичних 

виданнях, розглянувши простір і час як окремі невід’ємні категорії, що 
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включає в себе хронотоп. Підхід до аналізу послугування цими 

категоріями у друкованих засобах масової інформації ґрунтований на 

розумінні головної комунікаційної проблеми відсутності в аудиторії 

емпіричного досвіду стосовно описуваних явищ і подій. Це покладає на 

авторів публікацій космічної тематики відповідальність щодо формування 

громадської думки і зумовлює специфічні параметри журналістських 

текстів. 

Журналістські матеріали космічної тематики, зокрема у друкованих 

ЗМІ, розглянемо як такі, що долучають читача до складних наукових 

пошуків і досягнень. Вони дають реципієнту можливість розширити межі 

знань та уявлень за рахунок інформації про освоєння космічних об’єктів – 

і винятково важливим при цьому є грамотне оперування 

часопросторовими категоріями. Завдяки спеціалізованим друкованим 

текстам у свідомості аудиторії візуалізуються космічні об’єкти і явища та 

їх масштаби. При цьому час і простір функціонують у журналістських 

публікаціях космічної тематики як окремі базові категорії відображення і 

сприйняття світобудови. 

Досліджуючи друковані матеріали у ЗМІ, присвячені саме темі 

космосу й космонавтики, доцільно звернутися до поняття часопростору 

зокрема тому, що хронотоп є точкою перетину паранаукового та 

наукового дискурсів. Відповідні періодичні видання, з одного боку, 

популяризують визнані постулати класичних наук, а з іншого, прагнуть 

донести до читача можливість існування інших світів і вимірів, 

розширюють межі уяви аудиторії за рахунок окресленого людською 

думкою, проте ще не доведеного. 

Спираючись на філологічні дослідження, уточнимо, що «Суттєвий 

взаємозв’язок часових і просторових взаємин <…> ми будемо називати 

хронотопом! (що означає в дослівному перекладі – "часопростір")» 
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[3, с. 234–235]. У свою чергу, журналістські матеріали космічної тематики 

відтворюють події та декодують для аудиторії явища та процеси, що 

досліджуються вченими в площині простору та часу. Також М. Бахтін 

наголошує: «Для нас не важливий той спеціальний смисл, який він 

[термін "хронотоп"] має в теорії відносності <…> нам важливо в ньому 

нерозривність простору та часу (час як четвертий вимір простору). 

Хронотоп ми розуміємо як формально-змістову категорію...»       

[3, с. 234–235].  

Однак космічна галузь синтезує в собі надбання різних наук – 

фізики, математики, біології, хімії, астрономії тощо, зокрема й соціальних 

комунікацій, які виконують функцію посередництва між результатом 

космічних розвідок, що, у свою чергу, складаються з досліджень різних 

галузей, та реципієнтом. Вивчаючи крізь призму часопросторовості 

друковані видання України, що є спеціалізованими в галузі космонавтики 

й астрономії чи ситуативно торкаються відповідної тематики, доречно 

досліджувати матеріали в них з погляду двох наукових напрямків: 

суспільно-гуманітарного (філософії, соціології, лінгвістики, 

літературознавства й ін.) та природничо-технічного (фізики, математики, 

хімії, біології тощо). 

Соціальні комунікації як здебільшого прикладна галузь науки 

охоплює та синтезує чималу кількість методів, що використовуються в 

різних наукових сферах. Зважаючи на це та на обрану тематику, 

залишається важливою власне первинна сутність «часопростору», яку 

закладено в теорії відносності А. Ейнштейна. Часопростір А. Ейнштейна – 

це, в першу чергу, чітко вибудувані математичні формули, які є головним 

вираженням теорії відносності. В той же час, сам науковець у передмові 

до однієї зі своїх праць наголошує: «Ця брошура повинна полегшити 

можливість більше ознайомитись із теорією відносності для тих, хто 
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цікавиться теорією із загальнонаукової, філософської точку зору, але не 

володіє математичним апаратом теоретичної фізики» [154, с. 5]. Вчений 

прагнув потрактувати категорію часопросторовості як фундаментальну 

концепцію буття Всесвіту. 

Категорію часу, що є складником феномену часопростору, в межах 

досліджуваних матеріалів космічної тематики доречно розглядати як 

самостійну одиницю виміру та фундаментальний компонент різних 

наукових теорій. Аналіз друкованих матеріалів, що презентують рецепцію 

космічного з погляду наукового та паранаукового дискурсів, крізь призму 

категорії часу варто ґрунтувати на перетині філософського, 

лінгвістичного та фізико-математичного тлумачень цієї одиниці виміру, 

що є цілком закономірним. Так, М. Бахтін наголошує, що «провідним 

началом у хронотопі є час» [3, с. 235], та апелює до постулатів І. Канта: 

«Кант визначає простір і час як необхідні форми усякого пізнання, 

починаючи від елементарних сприймань і уявлень. Ми приймаємо 

кантівську оцінку значення цих форм у процесі пізнання, але, на відміну 

від Канта, ми розуміємо їх не як "трансцедентальні", а як форми 

найреальнішої дійсності» [3, с. 235].  

Час, за М. Бахтіним, подібний до «"часу" події» А. Ейнштейна – «це 

одночасне з подією показання годинників, що покояться, котрі 

знаходяться в місці події і котрі йдуть синхронно з деякими певними 

годинниками, що покояться, до того ж з одними й тими ж годинниками 

при всіх визначеннях часу» [155, с. 11].  

Час, з погляду суто лінгвістичного підходу, як «граматична 

категорія, що виражає відношення дії чи стану до моменту мовлення» 

[17, с. 1594], і як категорія лексико-граматична в паранауковій та науковій 

площинах аналізу текстів космічної тематики є засобом адаптації та 

спрощення складних наукових теорій і понять до рівня знань та уявлень 
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масової аудиторії. Як зазначалося, М. Бахтін, досліджуючи категорію 

часу, не бере до уваги поняття трансцендентальності І. Канта, яке 

характеризує не світ, а нашу можливість сприймати світ (коли 

«трансцендентальний» розуміється як «абстрактно-логічний, незалежний 

від досвіду» [17, с. 1470]). Трансцендентальність у межах паранаукового й 

наукового дискурсів космічної тематики прагне розширити знання й 

уявлення про Всесвіт читача – і, як наслідок, його свідомість. 

Отже, час як складову хронотопу на матеріалі друкованих видань 

космічної тематики доцільно вивчати в кількох проекціях – як форму 

реальності, фізичну величину, лексико-граматичну категорію та 

трансцендентальність, – адже саме такий комплексний підхід дасть 

можливість оптимально дослідити науковий і паранауковий дискурси в 

журналістських публікаціях космічної тематики в їх взаємодії. 

Категорію простору, що є, разом із категорією часу, рівноцінними 

складником явища хронотопу, доречно розглядати як самостійну 

одиницю аналізу текстів космічної тематики. М. Бахтін досліджує простір 

за тим самим принципом, що й час, – як форму реальності, не беручи до 

уваги трансцендентальність І. Канта. Трансцендентальність простору для 

аналізу космічної тематики у ЗМІ відіграє особливу роль, оскільки за 

відсутності емпіричного досвіду в реципієнта вона здатна розширити 

кордони його свідомості. Загалом трансцендентальність відіграє 

виняткову роль у науковій і науково-популярній журналістиці, оскільки 

вона здана підготувати аудиторію до майбутніх відкриттів, заявивши про 

ще не пізнане, але сформоване людською уявою і науковими пошуками в 

гіпотези, які в майбутньому можуть буди доведені, – а наука, у свою 

чергу, не передбачає розвитку без гіпотез. 

Кардинально іншим є підхід до категорії простору і її розуміння та 

рецепції у видатного математика і власне засновника теорії часопростору 
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А. Ейнштейна. Вчений оперує перш за все математичними категоріями: 

«Насамперед залишимо абсолютно в стороні темне слово "простір" <…>; 

рух у "просторі" ми замінимо "рухом по відношенню до якого-небудь 

практично твердого вихідного тіла"» [154, с. 11]. При вивченні матеріалів 

космічної тематики у друкованих ЗМІ, що відзначаються оперуванням 

великою кількістю наукової інформації, виявляється, що поняття 

«простору» заміняється на «місце по відношенню до вихідного тіла», а 

прикладом такого «місця» може бути земля чи вагон потяга, – і це 

знаходить своє відображення в текстах журналістських публікацій.  

А. Ейнштейн, будучи математиком, прагнув конкретизувати 

абстракті поняття та перекласти їх відповідною мовою, як уже 

згадувалося: простір – місце по відношенню до вихідного тіла. Соціальні 

комунікації як молода галузь науки, що стрімко розвивається, 

використовує вже розроблені іншими науковими галузями методи 

дослідження, трансформуючи й удосконалюючи їх у межах своїх 

інтересів. Досліджуючи паранауковий та науковий дискурси у друкованих 

ЗМІ космічної та довколокосмічної тематики крізь призму 

соціокомунікаційних технологій, варто скористатися моделлю 

трактування категорії простору А. Ейнштейна з огляду на специфіку 

науки, в площині якої ця категорія розглядається. 

За «Великим тлумачним словником сучасної української мови» під 

редакцією В. Бусела, простір – це «Площа на земній поверхні; територія» 

[17, с. 1170], а, у свою чергу, територія – це «Простір, на якому поширені 

певні явища» [17, с. 1443]. У контексті соціальних комунікацій доречно 

вивчати категорію простору у варіанті відображення космічних об’єктів 

(планет, зірок тощо) та відстаней між ними, а також формування чи 

переформування їх образів в уяві аудиторії. 

Отже, хронотоп з погляду соціальних комунікацій та зокрема 



42 

 

космічної проблематики у ЗМІ варто вивчати і як цілісне поняття, і як 

взаємодію двох окремих його складників: категорії часу та категорії 

простору. Останні, у свою чергу, слід аналізувати з наступних поглядів: 

час – форма реальності, фізична величина, лексико-граматична категорія, 

трансцендентальність; простір – форма реальності, місце по відношенню 

до вихідного тіла, трансцендентальність, космічні об’єкти та відстані між 

ними. 

 

 

1.4 Видання космічної тематики в незалежній Україні 

Прагнення людини подорожувати та пізнавати нове було 

споконвічним. Бажання пізнавати нові землі, чужі звичаї та традиції, чуже 

буття змушувало людство спочатку шукати засоби пересування сушею, а 

згодом і створювати технічні засоби для швидкісного пересування іншим 

чином. Так, в останнє століття переліт з одного континенту на інший 

займає близько 10 годин, тож для бажаючого з коштами подорож у будь-

яку точку світу може здійснитися щонайбільше за добу. Такої змоги 

швидкої подорожі Землею наші предки не те що з минулого тисячоліття, а 

й з ХІХ століття нашої ери не мали. ХХІ століття, де з кожним днем 

розвиваються технології, вкотре змінило ставлення до простору, до 

відстаней – і в першу чергу завдяки зміні сприйняття суспільною 

свідомістю космосу.  

Невід’ємним учасником цієї зміни стали ЗМІ як посередник між 

космічною і довколокосмічною наукою та громадськістю і загалом 

медіапростір, включно з рекламою, мультфільмами, кінофільмами й 

телесеріалами, що мають відповідну тематику та перегукуються з 

матеріалами ЗМІ, непомітно перетворюючи космос і космічне на частину 

повсякдення й навіть тренд. 
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Сучасний медіапростір України, що позбавлений суворої цензури, 

дає змогу читачеві розширити коло тем та знайти ту, що відповідає його 

інтересам. Теми, що були суворо заборонені і перебували на межі 

класичної науки та паранауковості, зараз мають вихід у всіх типах ЗМІ. 

Друковані видання, телебачення, всесвітня мережа інтернет висвітлюють 

різні тематичні напрямки, серед яких, поряд із економікою, політикою та 

медициною, знаходять своє місце космічні та астрологічні теми й багато 

іншого. Те, що заборонялося десятиліттями, зараз є у вільному доступі, 

породжуючи як розширення знань аудиторії та збільшення її 

поінформованості, так і численні етичні порушення. 

ЗМІ все частіше торкаються теми космічного, і з точки зору не лише 

наукових розробок, але й неоднозначних тем. Все частіше і більше 

створюється нових телевізійних програм, і все більше їх транслюється на 

теренах України. «День космических историй», «Секретные территории», 

«Нам и не снилось», «Параллельный мир» – цикли програм, що 

висвітлюють питання космосу та суміжних тем. Окремі публіцистичні 

програми присвячені як космічним тілам та явищам, так і космічним 

загадкам та пошукам.  

Друковані видання різних напрямків, як спеціалізовані на зразок 

«Вселенная. Пространство. Время», «Интересная газета в Украине», 

«Открытия и гипотезы», «Неведомый мир», «Невероятно, но факт», 

«Тайны мироздания», «Тайны ХХ века», «Тайны ХХ века. Спецвыпуск», 

«Инопалнетянин» «Тайная доктрина», «Тайны эпохи», «Мир тайн и 

загадок», «Ступени», «Секретные материалы», так і суспільно-політичні 

чи розважальні, як-то «Вечірній Харків», «Дзеркало тижня», «Сегодня», 

«Україна молода», «Аргументы и Факты», «Телескоп» та багато інших, 

також порушують проблеми космічних розробок і пошуків та астрології в 

тій чи іншій формі. Статті об’єднані одним загальним напрямком – 
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космос, – однак мають різні підтеми: від конкретних подій на орбітальній 

космічній станції до гіпотез про розумне життя на різноманітних 

космічних тілах.  

Інтернет, що являє собою зокрема всесвітній ЗМІ, – в більшості 

випадків є джерелом для друкованих видань при висвітленні космічної 

тематики, адже офіційні сайти NASA (Національного управління з 

аеронавтики і дослідження космічного простору, США), ESA 

(Європейського космічного агентства), ДКАУ (Державного космічного 

агентства України), РОСКОСМОС (Федерального космічного агентства, 

РФ) є першоджерелом інформації – або ж є простором для транслювання 

вже готового продукту, створеного традиційними медіа, зокрема 

виданнями.  

Найчастіше використовуваним продуктивним джерелом інформації 

для ЗМІ, зокрема українських, які звертаються до космічної тематики, є 

сайт NASA (National Aeronautics and Space Administration) – відомства, яке 

«належить федеральному уряду США, підкоряється безпосередньо віце-

президенту США. Відповідальне за цивільну космічну програму країни» 

[185]. NASA було створено 29 липня 1958 року шляхом реорганізації та 

перейменування Національного консультативного комітету з 

повітроплавання (англ. National Advisory Committee for Aeronautics, скор. 

NACA) «в рамках "космічної гонки" після запуску Радянським Союзом 

першого штучного супутника Землі. Раніше, в лютому того ж 1958 року, 

було створено агентство DARPA, багато проектів якого були передані 

NASA» [185]. Як зазначається на офіційному сайті, «Зображення та 

відеоматеріали, одержувані NASA і підрозділами, у тому числі з 

допомогою численних телескопів і інтерферометрів, публікуються як 

суспільне надбання і можуть вільно копіюватися» [185], – і українські 

друковані ЗМІ активно демонструють послугування матеріалами сайту.  

http://www.nasa.gov/about/highlights/what_does_nasa_do.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/NACA
http://www.nasa.gov/about/highlights/what_does_nasa_do.html
http://www.nasa.gov/about/highlights/what_does_nasa_do.html
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Окрім того, інтернет робить доступними для українського читача 

спеціалізовану зарубіжну періодику ХХІ століття, зокрема таку, як 

«Discover», «Science Illustrated», «Ufo Magazine», «Ufodata Magazine» 

тощо. Оскільки космічна проблематика у ЗМІ існує на теренах не тільки 

України, а й усього світу, тож відбувається постійний вплив іноземних 

засобів масової інформації на ЗМІ України у сфері висвітлення тематики, 

пов’язаної з космосом, – причому це стосується і наукового, і 

паранаукового дискурсів. 

Друковані видання, присвячені космічному в усіх його виявах, є 

певною мірою розважальними, однак мають під собою глибинний пласт 

наукової інформації різного типу. Вони активно формують громадську 

думку та суспільну свідомість – від ознайомлення читача в доступній і 

зрозумілій формі з термінами та поняттями до подання різними авторами 

та різними виданнями численних поглядів на певну подію, явище чи 

гіпотезу.  

Зоряне небо захоплювало увагу та змушувало людину ставити 

питання й шукати відповіді на них як тисячу років тому, так і сьогодні. Не 

дивлячись на досягнення в галузі космічних розробок та польотів, 

відповідей знайдено занадто мало, і водночас постало ще більше 

актуальних або просто цікавих питань.  

Зважаючи на велику кількість і різноманіття засобів масової 

інформації в Україні, що формують масову свідомість щодо космічних і 

довколокосмічних явищ і подій, за об’єкт дослідження мають ставати не 

лише науково-популярні матеріали, але й розміщені у ЗМІ гороскопи як 

форма соціальної комунікації, що впливає на свідомість людини і стає 

частиною повсякдення; матеріали стосовно космосу, котрий є предметом 

як дослідження астрономів та астронавтів, так і одвічної дискусії на 

сторінках ЗМІ та у приватному спілкуванні; матеріали стосовно подій, що 
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не знайшли наукового пояснення або ж однозначного трактування, що 

бентежать думку не тільки науковців, але й більшості категорій 

реципієнтів ЗМІ тощо. 

Тема космосу була, безумовно, відома широкому загалу й за часів 

Радянського Союзу, адже перший супутник і перші космічні польоти 

припали на період ХХ століття. Досягнення в космічному розвитку країни 

активно ставали публічними: телебачення, радіо, преса наперебій 

розповідали про нові польоти, однак з урахуванням цензури (зокрема, це 

виразно виявлялося при поширенні газетою «Правда» інформації про 

запуск першого штучного супутника Землі – відповідні матеріали 

детальніше розглянемо в наступному розділі роботи). 

Тема космічних польотів була на той час частиною пропагування: 

і своїм громадянам, і країнам-суперникам, зокрема США, доводилося, що 

СРСР є лідером в усіх наукових розробках, а тим паче і в такій новій і 

перспективній справі, як космічні польоти. «Космічна гонка» між двома 

наддержавами змушувала кожну з них швидко ставити нові цілі й 

виконувати їх – а засоби масової інформації при цьому відігравали 

важливу роль у розповсюдженні новин. Інформація, що подавалася 

широкій аудиторії через усі наявні засоби масової комунікації, не лише 

була спрямована на власних громадян, але й мала дійти до країни-

супротивника та довести міць та потенціал суперника.  

Однак на початку 90-х років ХХ століття, із розпадом СРСР, 

лідерство й суперництво логічним чином завершилося. Сувора цензура 

відійшла в минуле, і ЗМІ на пострадянському просторі заглибилися в 

пошук прихованих у минулому фактів і подій та взагалі поставили під 

сумнів ряд подій і досягнень. США, які позбавилися потужного 

конкурента, дещо послабили інтерес до космосу й розробок в цьому 

напрямку. ЗМІ ж при цьому першими активно почали ставити запитання і 
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пропонувати нерідко сумнівні відповіді на межі наукового й 

паранаукового.  

Космічна тематика у ЗМІ є безмежно широкою і ділиться на безліч 

підтем. До таких підтем можна віднести наступні: астрологія, польоти в 

космос, таємниці цих польотів, експерименти в космосі, розумне 

позаземне життя, НЛО-навти чи інопланетяни на Землі й багато інших. 

Такі підтеми можна поділити ще на сотні відгалужень, рецепцію яких 

пропонують засоби масової інформації. Оскільки космонавтика 

передбачає обмежену кількість учасників процесу, і пересічному 

громадянину будь-якої країни доторкнутися до неї досить складно, то ЗМІ 

залишаються чи не єдиним джерелом довколокосмічної інформації, яку 

читач має вже самостійно аналізувати і сприймати чи не сприймати як 

дійсність.  

Тож тема космосу, не зважаючи ні на державні кордони, ні 

економічну розвиненість залишається сформованою для широкого загалу 

саме засобами масової інформації. Відповідно, аналіз видань, які 

порушують пов’язану з космосом тематику, є виразно важливим, зокрема 

в контексті дотримання ними засад соціальної відповідальності та 

журналістської етики. 

Наприкінці 80-х – на початку 90-х років минулого століття в 

українському медіапросторі з’являються видання (не завжди власне 

українського походження), присвячені темам, що раніше були заборонені. 

Першим із таких видань став журнал «Знание. Знак вопроса». Видання 

висвітлювало численні теми на межі науки та паранауки, і серед 

щомісячних випусків цілком логічно були такі, що так чи інакше 

торкалися безпосередньо проблем космічного: це «Следы древних 

астронавтов?»; «Что это было (Тайна Подкаменной Тунгуски)»; 

«Виновница земных бед?»; «Что ищут "Археологи космоса?"»; 
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«Ветренная дочь астрономии?»; «Неопознанные объекты: досужие 

вымыслы или реальность?».  

Тематичну парадигму видання і місце в ній космічної тематики, а 

також особливості авторського складу – від професійних журналістів до 

професійних науковців різних наукових галузей – можна побачити із 

Таблиці 1. 

Таблиця 1. 

Науково-популярне видання «Знание. Знак вопроса»:  

тематика та автори 

№, 

рік 

виходу 

Назва випуску 

(залишено мову 

оригіналу) 

Автор 

(залишено мову 

оригіналу) 

Біографія автора 

(цитується наведений у 

випуску варіант, залишено 

мову оригіналу) 

01.89 Чудо или 

научная загадка? 

Рудольф 

Константинович 

Баландин 

Член Союза писателей 

СССР. Автор 25 книг и 

более 200 очерков, статей. 

Главные темы: изучение 

Земли, история науки, 

взаимодействий 

цивилизаций с природой, 

судьбы материальной и 

духовной культуры. 

02.89 Человек или 

машина? 

Возможности 

вычислительных 

машин 

Анатолий 

Георгиевич 

Абинов 

Закончил физико-

технический факультет 

Томского 

государственного 

университета. Кандидат 

технических наук. 
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Изобретатель СССР. 

Заведующий отделом 

научно-технической 

информации 

Карагандинского 

политехнического 

института. Опубликовал 

около 70 научных работ. 

Имеет более 20 

изобретений. Автор ряда 

научно-популярных 

публикаций в 

республиканской, 

центральной и зарубежной 

прессе.  

03.89 Атомная 

энергетика – что 

дальше? 

Редактор – 

Г. Г. Карвовский  

Інформація відсутня. 

04.89 В круге вечного 

возвращения? 

Александр 

Альфредович 

Горбовский 

Кандидат исторических 

наук, писатель, автор 

научно-популярных книг 

«Загадки древнейшей 

истории», «Год 2000-й и 

далее», «Человек 

человеку», «Без единого 

выстрела» (последняя в 

соавторстве с Юлианом 

Семеновым), а также 
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произведений в жанре 

научной фантастики.  

05.89 Разгадка 

близка? 

О 

неразгаданных 

тайнах 

криптозоологии 

Николай 

Николаевич 

Непомнящий 

Журналист, работает в 

журнале «Вокруг света», 

давно собирает сведения о 

таинственных и загадочных 

животных, много 

путешествует. Побывал в 

Африке, где ему довелось 

беседовать с людьми, 

утверждавшими, что видели 

живых динозавров. Об 

Африке написал книгу 

«Колесницы в пустыне».  

07.89 Где клады 

зарыты? 

Сергей 

Иосифович 

Венецкий 

Член Союза журналистов 

СССР. Автор 10 книг и 

брошюр, многих статей в 

периодической печати. 

Главные темы: мир 

металлов, металлургия, 

история материальной 

культуры.  

08.89 Вдохновение по 

заказу? 

Михаил 

Алексеевич 

Дмитрук 

Журналист, корреспондент 

газеты «Социалистическая 

индустрия», 

специализирующийся на 

теме резервных 

возможностей человека. 
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09.89 Где жили герои 

эддических 

мифов? 

Владимир 

Иванович 

Щербаков 

Специалист в области 

теории информации и 

математической 

лингвистики, кандидат 

наук, член Союза 

писателей СССР. 

Совместно с Ж. И. Кусто 

им издана книга 

«В поисках Атлантиды». 

Владимир Щербаков автор 

романов «Чаша бурь», 

«Семь стихий», «Летучие 

зарницы», фантастических 

повестей и рассказов, 

статей. 

10.89 Экстрасенсы – 

миф или 

реальность? 

Александр 

Николаевич 

Перевозчиков 

Журналист, автор более 

чем двухсот научно-

художественных очерков и 

статей, сюжетов для 

документального кино. 

Работает ответственным 

секретарем журнала 

«Техника – молодежи», 

член редколлегии. 

11.89 Последняя книга 

Сивиллы? 

Юрий 

Владимирович 

Росциус 

Инженер. Печатается с 

1969 года. В отечественной 

и зарубежной печати 

опубликовал около 
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тридцати работ, 

посвященных выявлению, 

анализу достоверности, 

интерпретации феноменов, 

пока не нашедших 

признания. 

12.89 Что ищут 

«археологии 

космоса»? 

Александр 

Николаев 

Выпускник московского 

энергетического института, 

специальность – инженер-

теплофизик. Автор многих 

очерков и статей по 

отечественной и 

зарубежной космонавтике, 

опубликованных в 

центральной печати.  

01.90 Кто вы, 

рудокопы 

России? 

Рудольф 

Константинович 

Баландин 

Писатель, геолог, член 

Союза писателей СССР. 

Автор 30 книг и 

многочисленных статей и 

очерков. Главные темы 

научно-популярных 

исследований: история 

Земли и жизни, 

взаимодействий общества 

с природой, судьбы 

материальной и духовной 

культуры. Из последних 

книг: «Вернадский: жизнь, 
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мысль, бессмертие» 

(М., Знание, 1988); 

«Природа и цивилизация» 

(М., Мысль, 1988). 

02.90 Неопознанные 

объекты: 

досужие 

вымыслы или 

реальность? 

Александр 

Сергеевич 

Кузовкин 

 

Александр 

Евгеньевич 

Семенов 

Кузовкин – физик-оптик, 

руководитель семинара 

экологии неопознанных 

явлений при редакции 

журнала «Вокруг света». 

Изучением аномальных 

явлений занимается более 

25 лет, после того как сам в 

1964 г. в Москве наблюдал 

НЛО. С 1977 г. член 

неформальной группы по 

изучению аномальных 

явлений, руководимой 

доцентом МАИ 

Ф. Ю. Зигелем. 

 

Семенов – инженер 

математик, изучением 

аномальных явлений 

занимается более 15 лет, 

член той же неформальной 

группы Ф. Ю. Зигеля. 

Провел большую работу по 

статистическому анализу 
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информации по 

неопознанным явлениям. 

03.90 Миры внутри 

нас? 

Михаил 

Алексеевич 

Дмитрук 

Журналист, специальный 

корреспондент газеты ЦК 

КПСС «Рабочая трибуна», 

известный свои 

репортажами о 

неформальной науке.  

04.90 Дневник 

пророка? 

Юрий 

Владимирович 

Росциус 

Инженер. Печатается с 

1969 года. В отечественной 

и зарубежной печати 

опубликовал около 

тридцати работ, 

посвященных выявлению, 

анализу достоверности, 

интерпретации феноменов, 

пока не нашедших 

признания. В 1989 году в 

серии «Знак вопроса» им 

опубликована брошюра 

«Последняя книга 

Сивиллы?» 

05.90 Незваные гости? 

Полтергейст 

вчера и сегодня 

Александр 

Альфредович 

Горбовский 

Кандидат исторических 

наук, писатель, автор 

научно-популярных книг 

«Загадки древнейшей 

истории», «Год 2000-й и 

далее», «Человек 
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человеку», «Без единого 

выстрела» (последняя в 

соавторстве с Юлианом 

Семеновым), брошюры 

«В круге вечного 

возвращения?», а так же 

произведений в жанре 

научной фантастики. 

06.90 Феномен? 

Синдром? Или?.. 

Александр 

Николаевич 

Перевозчиков 

Журналист, автор более 

чем двухсот научно-

художественных очерков и 

статей, сюжетов для 

документального кино. 

Работает ответственным 

секретарем журнала 

«Техника – молодежи», 

член редколлегии. 

07.90 Виновница 

земных бед? 

Алим Иванович 

Войцеховский 

Член Бюро научно-

технического совета 

Федерации космонавтики 

СССР, кандидат 

технических наук, автор 

нескольких книг и 

брошюр, многих статей и 

очерков в периодической 

печати. Главные темы: 

научно-технические 

достижения советской 
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космонавтики, 

взаимодействие 

человеческой цивилизации 

с космосом, перспективы 

развития космических 

исследований в будущем.  

08.90 Что хранит 

океан? 

Сергей 

Иосифович 

Венецкий 

Член Союза журналистов 

СССР. Его научно-

популярные книги 

«Рассказы о металлах», 

«О редких и рассеянных», 

«От костра до плазмы» 

отмечены дипломами 

ежегодных конкурсов 

Всесоюзного общества 

«Знание» и переведены на 

многие языки. 

В периодической печати 

им опубликовано большое 

число статей, посвященных 

миру металлов, 

металлургии, истории 

материальной культуры. 

09.90 Где искать 

Атлантиду? 

Владимир 

Иванович 

Щербаков 

Ученый и писатель, член 

Союза писателей СССР, 

создал несколько 

художественных книг, 

один из его романов 
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(«Семь стихий») 

экранизирован на студии 

им. Горького. За сценарий 

первого в стране 

документального 

кинофильма о биополе ему 

присуждена премия на 

Всемирном кинофестивале 

«Экофильм – 84» в Остраве 

(ЧССР). Он лауреат 

премии Московского 

общества книголюбов за 

лучшую книгу о Москве и 

москвичах (повесть 

«Летучие зарницы» издана 

Воениздатом в 1985 г.), а 

так же премии 

Варшавского конкурса 

фантастов. Его научные 

работы посвящены 

древнейшей истории. 

В серии «Знак вопроса» в 

1989 г. им выпущена 

брошюра «Где жили герои 

эддических мифов?»  

10.90 Человек – венец 

эволюции? 

Маркс 

Самойлович 

Тартаковский 

Писатель, автор ряда 

художественных, а также 

публицистических работ, 
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посвященных проблемам 

философии, истории. 

Неоднократно выступал по 

радио и телевидению. Его 

последние публикации: 

статьи «Запад – Восток на 

весах столетий», 

«Яровизация создания», 

книга «В поисках здравого 

смысла». 

11.90 Так кто же 

открыл 

Америку? 

Николай 

Николаевич 

Непомнящий 

Журналист, работает в 

журнале «Вокруг света», 

занимается историей 

Африки, древними 

трансатлантическими 

связями между Старым и 

Новым Светом. 

12.90 Что может 

биотехнология? 

Дмитрий 

Анатольевич 

Складнев 

Кандидат биологических 

наук, окончил 

биологический факультет 

МГУ, работает во 

Всесоюзном НИИ генетики 

промышленных 

микроорганизмов. В 

настоящее время 

занимается вопросами 

биотехнологии, в 

частности использования 
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микробиологических 

культур для получения 

промышленно полезных 

продуктов и 

полуфабрикатов. Активно 

публикуется в научной 

периодической печати.  

01.91 Пророки? 

Прозорливцы? 

Александр 

Альфредович 

Горбовский 

Кандидат исторических 

наук, писатель, автор 

научно-популярных книг. 

В серии «Знак вопроса» 

выступает третий раз. Все 

его работы пользуются 

неизменным успехом у 

читателей. 

02.91 Следы древних 

астронавтов? 

Юрий 

Николаевич 

Морозов 

Кандидат филологических 

наук. Теме «пришельцев из 

космоса» посвятил более 

10 научных и научно-

популярных статей (многие 

из них в соавторстве с 

В. В. Рубцовым). Член 

редколлегии 

международного «Журнала 

палеовизитологии». 

03.91 Что случилось с 

эсминцем 

«Элдридж»? 

Александр 

Семенович 

Кузовкин 

Кузовкин – физик-оптик, 

руководитель семинара 

экологии неопознанных 
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Николай 

Николаевич 

Непомнящий 

 

явлений при редакции 

журнала «Вокруг света». 

Изучением аномальных 

явлений занимается более 

25 лет, после того как сам в 

1964 г. в Москве наблюдал 

НЛО. С 1977 г. член 

неформальной группы по 

изучению аномальных 

явлений, руководимой 

доцентом МАИ 

Ф. Ю. Зигелем. 

 

Непомнящий – журналист, 

работает в журнале 

«Вокруг света», давно 

собирает сведения о 

таинственных и 

загадочных животных, 

много путешествует. 

Побывал в Африке, где  

ему довелось беседовать с 

людьми, утверждавшими, 

что видели живых 

динозавров. Об Африке 

написал книгу «Колесницы 

в пустыне».  
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04.91 Где искать 

здоровье? 

Михаил 

Алексеевич 

Дмитрук 

Журналист, специальный 

корреспондент газеты 

«Рабочая трибуна», 

известный своими 

репортажами о 

неформальной науке. 

05.91 Как устроена 

машина 

времени? 

Станислав 

Николаевич 

Зигуненко 

Журналист, автор многих 

научно-популярных статей 

и очерков о технике и 

науке. 

06.91 Желаемое или 

действительное? 

В. Ф. Коновалов Доктор медицинских наук, 

научный сотрудник 

института биофизики 

АН СССР. Специалист в 

области психофизиологии 

и регулирования 

функционального  

состояния человека. Имеет 

более 200 научных работ. 

Популяризатор достижений 

в исследовании мозга и его 

функций. 

07.91 Куда идешь, 

человек? 

П. С. Гуревич Известный советский 

философ и филолог, 

профессор, автор 

20 монографий по 

вопросам мировой 

культуры и западной 
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философии, участник 

четырех Всемирных 

философских конгрессов. 

08.91 Что это было? 

Тайна 

Подкаменной 

Тунгуски 

Алим Иванович 

Войцеховский 

Член Бюро научно-

технического совета 

Федерации космонавтики 

СССР, кандидат 

технических наук, автор 

нескольких книг и 

брошюр, многих статей и 

очерков в периодической 

печати. Главные темы: 

научно-технические 

достижения и перспективы 

развития космонавтики, 

взаимодействие 

человеческой цивилизации 

с космосом, современные 

проблемы атлантологии. В 

1990 году в серии «Знак 

вопроса» им опубликована 

брошюра «Виновница 

земных бед?» 

 

Друковані ЗМІ України в період незалежності тим більше не 

оминають своєю увагою тему космосу й космічного. Офіційні матеріали, 

що стосуються космічних розробок та досліджень науковців у галузі 

космонавтики та астрономії, друкуються чи не в кожній газеті («Факты», 
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«Известия», «Комсомольская правда» та багатьох інших). Що ж 

стосується таких паранаукових тем, як НЛО, інопланетяни та їх візити, 

«космічні» загадки історії та багато іншого, то вони знаходять своє місце 

не в усіх виданнях, а здебільшого у спеціалізованих. Одним із перших 

таких вітчизняних видань є «Интересная газета в Украине» (далі – «ИГ»). 

Під назвою «ИГ» формують 11–14 щомісячних блоків різноманітної 

тематики (в різні роки різна кількість), частина з яких здебільшого 

присвячена космосу. 

Найбільша кількість публікацій, присвячених темі космосу в 

контексті наукових досліджень та паранаукових чи дискусійних тем і 

гіпотез, представлена в блоці «D НЕВЕРОЯТНОЕ» «ИГ». Щоб більш 

конкретно розібратися зі спрямуванням і наповненням блоку «D», слід 

зважати не лише на статті – власне змістовий компонент, але й на  

оформлення видання, і зокрема рубрикацію – тобто компонент 

формальний. Під рубрикою тут традиційно розуміємо «розділ у 

часописах, де об’єднані спільні за тематикою чи проблематикою 

матеріали» [23, с. 313]. 

Наприклад, блок «D НЕВЕРОЯТНОЕ» «ИГ» за 1998 рік, куди 

входить дванадцять видань обсягом по шістнадцять сторінок, містить на 

кожній сторінці окрему рубрику – рубрикою вважаємо «особливий 

різновид газетного заголовка, що визначає тематичний напрям або 

характер матеріалу, його жанрові особливості» [47, с. 115]. 

Щоб більш детально розібратися з рубриками та розміщеними в їх 

межах статтями конкретної тематики – космос, космонавтика, космічне 

(адже газета, зокрема блок «D НЕВЕРОЯТНОЕ», містить і публікації 

стосовно езотерики), ми створили таблицю, як б дала змогу відтворити 

узагальнену картину.  

Оскільки в роботі ми розглядаємо лише статті, присвячені 
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виключно космічному, зробимо експрес-огляд блоку D «ИГ» з 

урахуванням тематики. Кількість статей, що присвячені НЛО, космічним 

тілам Сонячної системи, космічним тілам Всесвіту, людям, які пов’язані з 

космонавтикою, у виданні переважає. Зведена таблиця (таблиця 2) дає 

можливість охарактеризувати рубки досліджуваного видання й виявити 

місце серед них саме тих, що присвячені космосу й космічному в різних 

його виявах. 

Таблиця 2.  

Рубрикація видання  

«Интересна газета в Украине. Невероятное» (блок D) 

(назви рубрик наведено мовою оригіналу) 

 
№1 (52) 

1998 

№2 (53) 

1998 

№3 (54) 

1998 

№4 (55) 

1998 

№5 (56) 

1998 

№6 (57) 

1998 

D-2 

(34) 

Бывает 

так… и… 

эдак 

Бывает 

так… и 

эдак 

Бывает 

так… и 

эдак 

Бывает 

так… и 

эдак 

Бывает 

так… и 

эдак 

Бывает 

так… и… 

эдак 

D-3 

(35) 

Хроника 

неведо-

мого 

Предска-

зания 

Говорят 

очевидцы 

Тайны 

планеты 

Говорят 

очевидцы 

На 

грани 

неозмо-

жного 

D-4 

(36) 

Теория 

невероят-

ности 

Гости из 

космоса 
Проекты 

Из 

первых 

уст 

Предосте-

режение 

Гипоте-

за 

D-5 

(37) 

Необъяв-

ленный 

визит 

В 

лаборато-

риях 

ученых 

Паралле-

льные 

миры 

Досье 

Невероя-

тно, но 

факт 

Предска-

зания 
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D-6 

(38) 

Необъяв-

ленный 

визит 

Теория 

невероят-

ности 

В 

лаборато-

риях 

ученых 

Мир 

сверхъес-

тествен-

ного 

Космиче-

ские 

пришель-

цы 

Письма 

в «ИГ» 

D-7 

(39) 

Письма в 

газету 

Шаги в 

бессмер-

тие 

Из жизни 

привиде-

ний 

НЛО: 

хроника 

неведо-

мого 

В 

лаборато-

риях 

ученых 

Космиче-

ские 

прише-

льцы 

D-8 

(40) 

Миры 

иные 

Письма в 

газету 

Письма в 

газету 

НЛО: 

хроника 

неведо-

мого 

Письма в 

газету 

Космиче-

ские 

прише-

льцы 

D-9 

(41)  

Твои 

возмож-

ности, 

человек 

Письма в 

газету 

Письма в 

газету 

В 

лаборато-

риях 

ученых 

Письма в 

газету 

Потусто-

ронняя 

жизнь 

D-10 

(42) 

Мир 

сверхъес-

тествен-

ного 

Необъяв-

ленный 

визит 

Досье 
Письма в 

«ИГ» 

Теория 

невероят-

ности 

Из  

жизни 

привиде-

ний 

D-11 

(43) 

Гости из 

космоса 

Феноме-

ны 

природы 

Из жизни 

привиде-

ний 

Письма в 

«ИГ» 

Твои 

возмож-

ности, 

человек 

Досье 

D-12 

(44) 

Гости из 

космоса 

Удивите-

льные 

истории 

Гипотеза Гипотезы 
Затерян-

ные миры 

Неверо-

ятно, но 

факт 
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D-13 

(45) 

Письма в 

газету 

Голоса с 

«того 

света» 

Теория 

невероят-

ности 

Журна-

листкое 

расследо-

вание 

Досье 

Удивите-

льные 

истории 

D-14 

(46) 

Вымысел 

или 

реаль-

ность? 

Твои 

возмож-

ности, 

человек 

Вымысел 

или 

реаль-

ность 

Журнали-

сткое 

расследо-

вание 

Невыду-

манные 

истории 

Удивите-

льные 

истории 

D-15 

(47) 
Досье 

Паралле-

льные 

миры 

Хотите 

верьте… 

Невероя-

тно, но 

факт 

Мир 

сверхъес-

тествнно-

го 

Мир 

сверхъе-

стестве-

нного 

D-16 

(48) 

Неверо-

ятно, но 

факт 

Пользуй-

тесь 

случаем 

В мире 

живот-

ных 

Мистерии 

и чудеса 

Мир 

НЛО 

Феноме-

ны 

природы 

 

 
№7 (58) 

1998 

№8 (59) 

1998 

№9 (60) 

1998 

№10 (61) 

1998 

№11 (62) 

1998 

№12 (63) 

1998 

D-2 

(34) 

Бывает 

так… и… 

эдак 

Бывает 

так… и… 

эдак 

Бывает 

так… и… 

эдак 

Бывает 

так… и… 

эдак 

Бывает 

так… и… 

эдак 

Бывает 

так… и… 

эдак 

D-3 

(35) 

Говорят 

очевидцы 
Гипотеза Гипотезы 

В лабора-

ториях 

ученых 

Шаги в 

бессмер-

тие 

Пердска-

зания 

D-4 

(36) 

Невероя-

тно, но 

факт 

Гипотеза 

На грани 

возмож-

ного 

В лабора-

ториях 

ученых 

Версии 
Предска-

зания 
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D-5 

(37) 

В 

лаборато-

риях 

ученых 

Хроника 

невероят-

ных 

явлений 

Мир 

НЛО 
Досье 

Мы и 

планета 

Твои 

возмож-

ности, 

человек 

D-6 

(38) 

В 

глубинах 

Вселен-

ной 

Очевид-

ное-

невероят-

ное 

Досье 

Шаги в 

бессмер-

тие 

В 

лаборато-

риях 

ученых 

Досье 

D-7 

(39) 

В 

глубинах 

Вселен-

ной 

Невероя-

тно, но 

факт 

С «того 

света» 

Гости из 

космоса 

А если 

это 

правда? 

Версии 

D-8 

(40) 

Гости из 

космоса 

Письма в 

газету 

Письма в 

«ИГ» 
Гипотеза 

А если 

это 

правда? 

Письма 

в газету 

D-9 

(41)  

Необъяв-

ленный 

визит 

Письма в 

газету 

Письма в 

«ИГ» 

Тайны 

планеты 

Хроника 

невероят-

ных 

явлений 

Письма 

в газету 

D-10 

(42) 

Паралле-

льные 

миры 

На грани 

фантасти-

ки 

Реинкар-

нация 

Неизвест-

ное об 

извест-

ном 

Невыду-

манные 

истории 

Удивите-

льные 

истории 

D-11 

(43) 

Неизвест-

ное об 

извест-

ном 

В 

лаборато-

риях 

ученых 

Паралле-

льные 

миры 

Вымысел 

или 

реаль-

ность? 

Мистика 

Феноме-

ны 

природы 
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D-12 

(44) 
Досье 

Прокля-

тия и 

заклятия 

Мир 

сверхъес-

тествен-

ного 

Вымысел 

или 

реаль-

ность? 

Треуго-

льники 

дьявола 

Из 

секрет-

ных 

архивов 

D-13 

(45) 

Секреты 

биополя 

Треуголь-

ники 

дьявола 

Хроника 

неведо-

мого 

Невыду-

манные 

истории 

Хроника 

неведо-

мого 

Голос с 

«того 

света» 

D-14 

(46) 
Знамение Легенды 

Из жизни 

привиде-

ний 

Паралле-

льные 

миры 

Хроника 

неведо-

мого 

Голос с 

«того 

света» 

D-15 

(47) 

Теория 

невероят-

ности 

Взгляд в 

ХХІ век 

Феноме-

ны 

природы 

Феноме-

ны 

природы 

Вымысел 

или 

реаль-

ность 

Призра-

ки среди 

нас 

D-16 

(48) 

Мир 

сверхъ-

естест-

венного 

Паралле-

льные 

миры 

Прокля-

тья и 

заклятья 

Невероя-

тно, но 

факт 

Невероя-

тно, но 

факт 

Удиви-

тельное 

рядом 

 

Проаналізувавши вітчизняний інформаційний простір, зокрема його 

пресовий сегмент, бачимо, що ЗМІ приділяє багато уваги космічній 

тематиці і в науковому, і в паранауковому варіантах. Матеріали, що 

виходять на теренах країни, є не завжди однозначними й часто мають 

кричущі заголовки, однак не мають однозначного трактування. Наразі не 

існує алгоритму сприяння українським мас-медіа в якісній розробці 

подібної тематики, оскільки це безпосередньо пов’язано з фінансуванням 

та спецпрограмами. Немає і сталого офіційного джерела інформації, а 

відповідні офіційні сайти мають недостатнє наповнення. Відповідно, це 
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спричиняє як безвідповідальне надання, так і помилкове сприймання 

інформації щодо космічного населенням України, побутування подекуди 

хибних стереотипів масової свідомості, а також не завжди високий 

ступінь читабельності подібних видань. 

 

 

Висновки до розділу 

Здійснений аналіз наукових праць дозволяє дійти висновку, що 

рецепція космічного у друкованих медіа не була досліджена як окреме 

явище в масовій комунікації. До цього часу інтерес учених у галузі 

суспільно-гуманітарних наук був прикутий до окремих розрізнених 

питань стосовно космічної галузі, зокрема деяких аспектів термінології. 

Водночас проблемі розуміння поняття «паранаука» було присвячено 

багато наукових розвідок, у яких було застосовано різні методологічні 

підходи, що, у свою чергу, виявили та довели амбівалентність паранауки. 

Водночас роботи, присвячені галузевій проблематиці (екологія, політика, 

економіка, спорт та ін.) створили цілісне уявлення про специфіку аналізу 

відповідних журналістських матеріалів у соціальних комунікаціях.  

У роботі запропоновано комплексний підхід до дослідження 

поняття «наукового та паранаукового дискурсів», що ґрунтується на 

виокремленні дефініції для кожної складової лексеми поняття, – за 

допомогою етимологічного, історичного та сучасного потрактування 

мовних одиниць, – та на узагальненні дефініцій кожної окремої одиниці 

як зведеного багатокомпонентного поняття.  

Вивчення часопростору як теоретико-засадничого компоненту 

рецепції космічного передбачає синтез підходів у дослідження цього 

явища в межах різних наук, які нечасто мають спільну точку перетину, – 

філософії, філології та фізики. Такий спосіб дослідження часопростору в 
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межах соціальних комунікацій дав змогу виявити особливості 

відображення космічних досліджень на сторінках друкованих ЗМІ як двох 

окремих категорій: час та простір в науковому дискурсі. Такий поділ 

яскраво виражений саме в засобах масової інформації для полегшення 

розуміння пересічною аудиторією процесу та результатів складних 

наукових досліджень. 

Відповідний добір теоретико-методологічних засад у дослідженні 

рецепції космічного в сучасному українському медіапросторі з погляду 

наукового та паранаукового дискурсів дає змогу окреслити складний і 

неоднозначний термінологічний апарат, з’ясувати основні категоріальні 

поняття в рецепції складних для розуміння масовою аудиторією 

космічних теорій у не науковому, а загально доступному форматі, який 

передбачає журналістський матеріал.  



71 

 

РОЗДІЛ ДРУГИЙ. 

ОСНОВНІ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ КОСМІЧНОЇ ГАЛУЗІ  

В ЖУРНАЛІСТСЬКИХ МАТЕРІАЛАХ:  

КОСМІЧНІ ТІЛА, ПЕРСОНАЛІЇ, КОСМІЧНА ТЕХНІКА 

 

 

2.1 Тематичні напрямки публікацій про освоєння Марса  

в сучасному медіапросторі 

Сьогодні людство стоїть на шляху технічного прогресу, що не лише 

поліпшує умови життя, а й дає можливість пізнати та освоїти нові, досі не 

вивчені наукою терени поза планетою Земля. Одним із найбільш 

актуальних питань при висвітленні космічної тематики друкованими ЗМІ 

є планований політ на планету Марс. Червона планета привертає до себе 

увагу своєю умовною досяжністю та неоднозначністю, а матеріали 

друкованих видань посилюють цей інтерес. При цьому прагнення 

підкорити далекі простори викликають не лише бурхливе зацікавлення й 

наукове захоплення, але й паранаукові версії та гіпотези.  

Марс – одна з найбільш досліджених планет Сонячної системи, 

наукові програми, що включають використання автоматичних станцій для 

збору інформації з планети, дають змогу вченим якнайкраще 

підготуватися до польоту людини на Червону планету, а також 

підтвердити гіпотези та теорії стосовно походження Сонячної системи, 

небесної механіки тощо. Однак для звичайного читача одним із головних 

джерел інформації про космічні досягнення залишаються журналістські 

матеріали, зокрема друковані, – тож саме рецепція освоєння Марса у ЗМІ 

формує суспільну думку щодо цього.  

Після вдалого польоту людини на Місяць (космічного тіла Сонячної 

системи) Марс (як планета Сонячної системи, що знаходиться в поясі 
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життя) став наступним об’єктом для активних досліджень. ЗМІ у своїх 

матеріалах друкують інформацію різних тематичних напрямків, унаслідок 

чого реалізується ряд функцій, що, у свою чергу, дає аудиторії 

комплексне уявлення про всі основні проблеми та перспективи космічної 

галузі на прикладі марсознавства.  

Тож дослідження журналістських друкованих матеріалів, 

присвячених Марсу як головному об’єкту підкорення у ХХІ столітті, є 

винятково актуальним і своєчасним, адже саме ЗМІ мають вплив на 

читацьку аудиторію та популяризують космічну галузь. Водночас, 

дослідження тематичних напрямків та функцій друкованих 

журналістських повідомлень у ЗМІ на прикладі марсознавства як 

складової частини космічної галузі формує модель подання для аудиторії, 

яка стає все більш вибагливою, інформації відносно явищ і об’єктів, що 

не є повсякденням для сучасного суспільства та не являють собою 

частину емпіричного досвіду аудиторії, – вона становить ту частину 

повідомлень, що задіює власну уяву реципієнта.  

Досліджень друкованих журналістських матеріалів, присвячених 

саме марсознавству, на теренах України досі немає, тож будемо 

використовувати праці з галузей журналістикознавства та соціальних 

комунікацій, зокрема В. Іванова, Є. Прохорова, В. Різуна, у тому числі 

науковців, чиї розвідки присвячені галузевій тематиці у ЗМІ (А. Бойко, 

Т. Бондаренко, В. Добривечір, Н. Зелінської, Д. Олтаржевського, 

Л. Сизової, Д. Філоненка). 

Спробуємо виокремити основні тематичні напрямки в друкованих 

матеріалах, присвячених космічній галузі, зокрема дослідженню Марса, 

спираючись на праці науковців, чиї набутки були сформульовані в межах 

публікацій щодо висвітлення у ЗМІ окремо взятих сфер людської 

діяльності. Співвіднісши функції присвячених планеті Марс матеріалів у 
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науковому та паранауковому дискурсах, унаслідок такого аналізу 

визначимо набір інструментів для підтримки інтересу в читацької 

аудиторії залежно від тематичного напрямку в межах наукового чи 

паранаукового дискурсів.  

У дослідженні використаємо як емпіричну базу публікації у 

друкованих засобах масової інформації України, а також матеріали сайту 

NASA як офіційного джерела інформації в форматі журналістських 

публікацій. Вивчення тематичних напрямків та функцій друкованих 

матеріалів, присвячених космічній галузі на прикладі марсознавства, має 

теоретико-практичне значення для популяризації космічної галузі – як 

науковцями, так і журналістами-практиками. 

З метою вивчення функціонально-тематичних різновидів матеріалів 

сучасних друкованих ЗМІ України, присвячених космічній галузі, зокрема 

марсознавству, орієнтуватимемося на такі завдання: виокремити основні 

тематичні напрямки в матеріалах, присвячених космічній галузі, зокрема 

дослідженню Марса; виявити особливості парадигми тематичних 

напрямків у «космічній» журналістиці на прикладі матеріалів, 

присвячених планеті Марс; співвіднести цілі та тематичні напрямки, 

особливості їх корелювання.  

Для аналізу висвітлення у ЗМІ космічної галузі на прикладі 

марсознавства варто скористатися науковою розвідкою Л. Сизової [116], 

присвяченою тематичним напрямкам журналістських матеріалів щодо 

екології. Авторка виділяє шість тематичних напрямків, утім специфіка 

висвітлення марсознавства з погляду наукового та паранаукового 

дискурсів значно відрізнятиметься від висвітлення екологічної сфери, яка 

фактично не передбачає паранауковості. Спираючись на запропоновану 

дослідницею класифікацію [116, с. 35–36], варто виявити і сформулювати 

тематичні напрямки журналістських публікацій, присвячених 
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марсознавству як частині та прикладу космічної галузі. 

У дослідженні використаємо метод аналізу, що застосовний при 

виокремленні компонентів та окремих ознак досліджуваних явищ з метою 

їх усебічного вивчення, а також метод класифікації, який дозволив 

здійснити групування виявлених тематичних напрямків у друкованих 

засобах масової інформації стосовно космічної галузі на прикладі 

марсознавства. 

ЗМІ відіграють роль інформатора в комунікаційній моделі 

«дослідження – реципієнт», саме потрактування дослідження засобами 

масової інформації впливає на формування суспільної думки відносно 

розвитку космічної галузі. Журналістські матеріали, що вміщують 

рецепцію досліджень і соціальний аналіз виявленого явища, можна 

виділити в соціальний напрямок. Метою матеріалів цього напрямку є 

створення єдиної думки щодо винаходів, відкриттів та наукових пошуків 

у межах не лише окремої групи людей, а й населення всієї планети в 

цілому. Тобто матеріали, опубліковані і в українських ЗМІ, і в 

медіапросторі інших держав, мають фактично однакову мету, але в різних 

формах.  

Так, матеріал на сайті NASA під назвою «Pop Culture Mars» («Поп-

культура Марса»), обсяг якого становить десять речень, уводить в 

історичний екскурс сприйняття людством планети Марс та подає сучасну 

рецепцію Марса як придатного для заселення людством космічного 

об’єкта. «In a time when only the moon and the stars lit up the night sky, fear 

and foreboding rose whenever a blood-read dot looped its way across otherwise 

still sky» («В часи, коли тільки місяць і зорі освічували нічне небо, страх 

та передчуття біди з’являлись кожний раз, коли криваво-червона цятка 

освітлювала свій шлях через усе небо») [171], – така характеристика 

планети Марс цілком достовірно відтворює відчуття людей щодо неї 
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протягом тисячоліть. Сучасні ж дослідники, які займаються вивченням 

Марса, переконують людство, що ця планета не є ворожою, а радше 

навпаки, чому й знаходимо підтвердження в матеріалі: «We being to brave 

the hardships because Mars is the only planet on which humans could one day 

settle, making it a place of hope as well as trepidation» («Марс – єдина 

планета, на якій людство могло б в один чудовий день осісти, що робить її 

місцем надії, а також хвилювання») [171].  

Подібні матеріали створюють суспільну думку завдяки доступності 

викладу, водночас розвіюючи не лише сформовані уявою людства 

острахи, але й сучасні побоювання, зокрема відносно існування на 

Червоній планеті ворожих позаземних форм життя: «Today, we know that 

there is no intelligenet civilizathion on Mars, and our imagination turns to our 

possibilities on the planet» («Сьогодні ми знаємо, що немає розумної 

цивілізації на Марсі, і наша уява продумує наші можливості на планеті») 

[171]. 

Пізнавальний напрямок розкриває читачеві наукові закони, 

відкриття та дослідження в космічній галузі, зокрема в марсознавстві, 

обґрунтовує вірогідність, доцільність та можливості практичного 

використання цих законів, відкриттів та досліджень, що надалі 

сприйматиметься як повсякдення. Ціль напрямку – постійне оновлення 

знань читацької аудиторії, що дає чітке уявлення про динаміку 

досліджень та відкриттів, а також про можливості кожного читача в 

сприянні подальшому розвитку марсознавства як перспективної частини 

космічної галузі.  

Прикладом може слугувати публікація в журналі «Вселенная. 

Пространство. Время» («ВПВ») (№ 8 (98) за 2012 р., с. 12) під назвою «На 

Марс прибыла новая мобильная лаборатория» [174], – її головною метою 

є поінформувати українську спільноту про подію планетарного масштабу, 
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а саме – про вдале приземлення ровера Curiosity. У матеріалі 

розповідається про передумови виникнення марсохода, історію 

створення, ціль запуску, обладнання та технічні характеристики, 

порівняння з іншими марсоходами, що вже працюють на поверхні Марса, 

вартість проекту: «…Curiosity: должен вести поиск следов жизни, 

собирать сведения, необходимые для подготовки к высадке человека на 

Марс, а также исследовать марсианский климат и геологию. Основная 

цель проекта сформулирована так: исследование и описание конкретного 

района Марса и проверка наличия там в прошлом или настоящем 

природных условий, благоприятных для существования жизни (вода, 

энергия, химические ингредиенты)» («ВПВ» № 8 (98) за 2012 р., с. 12 

[174]). Такий матеріал цілковито вдовольняє інтерес реципієнта 

відповіддю на головні питання та спонукає читача до подальшого пошуку 

інформації.  

Матеріал також містить фрагмент, де розповідається про залучення 

до наукового проекту вже зацікавлених темою людей: «Его название было 

выбрано в мае 2009 г. по результатам всеамериканского конкурса, 

который выиграла 12-летняя Клара Ма (Clara Ma) из городка Линекса в 

штате Канзас» («ВПВ» № 8 (98) за 2012 р., с. 12 [174]). Наведений 

матеріал цілковито відповідає пізнавальному напрямку. 

Морально-естетичний напрямок включає матеріали ЗМІ, що 

містять інформацію, подану з погляду науково-практичного використання 

знань в області марсознавста та апелювання до моральних норм у 

ставленні людства до космічного простору, вироблених протягом ходу 

історії на базі загальнолюдських цінностей – у межах таких наук, як 

екологія, біологія, філософія та інші. Ціль напрямку – сформувати в 

читача ставлення до об’єкта та виховати почуття соціальної 

відповідальності, зокрема в молоді, яка в майбутньому, можливо, 
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займатиметься питаннями вивчення недосліджених космічних об’єктів, 

оскільки саме космічна галузь із кожним днем набирає обертів та 

відкриває нові горизонти.  

Економічний напрямок надає читачеві в журналістських 

матеріалах фінансову інформацію щодо витрат на вивчення та освоєння 

планети Марс, необхідних для просування вчених у підкоренні нових 

космічних територій – та завдяки цьому, в перспективі, збільшення вже 

майже вичерпаних природних ресурсів на Землі за рахунок видобування 

їх на інших космічних тілах, зокрема Червоній планеті. Ціль економічного 

напрямку – сформувати в реципієнтів уявлення про науково-технічний 

прогрес, переконати суспільство у виправданості й доцільності нинішніх 

витрат як довгострокової інвестиції.  

Публікація в № 2–3 за 2013 р. журналу «ВПВ» «"Роскосмос" 

объявил тендер на марсианскую ракету» надає інформацію про правила 

проведення тендеру із зазначенням дат: «Заявки на конкурс принимаются 

до 12 марта, его итоги будут подведены 21 марта» («ВПВ» № 2–3 за 2013 

р., с. 30–31 [174]). Також тут вказуються особливості проведення тендеру: 

«Тендер в данном случае является формальностью, поскольку ракеты-

носители «Протон-М» изготавливает только Центр им. Хруничева» 

(«ВПВ» № 2–3 за 2013 р., с. 30–31 [174]). Читачів ознайомлюють із 

вартістю проекту, що дає змогу реципієнтові оцінити масштабність 

проекту: «Начальная (максимальная) сумма контракта составляет чуть 

меньше 1,4 млрд. рублей» («ВПВ» № 2–3 за 2013 р., с. 30–31 [174]).  

Головним у журналістських матеріалах економічного напрямку, 

присвячених темі космосу, зокрема марсознавству, є оприлюднення й 

обґрунтування витрат. Це дає змогу реципієнтові аналізувати загальне 

становище держави на міжнародній арені та оцінювати іміджеві стратегії 

країни. 
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Напрямок безпеки пропонує читачеві матеріали про 

безпеку/небезпеку для мешканців Землі наукових і науково-технічних 

розробок у марсознавстві та подає інформацію про сучасні міри 

запобігання катастрофі планетарного масштабу (по відношенню як до 

Землі, так і до досліджуваних космічних тіл). Ціль напрямку безпеки – 

запропонувати читачеві наукові і практичні методи захисту космічних 

об’єктів, розвіяти сумніви щодо можливих небезпек під час вивчення 

космічних тіл – як у Сонячній системі (зокрема, вивчення Червоної 

планети), так і поза її межами.  

У публікації «Жизнь на Марс уже занесена» у журналі «ВПВ» (№ 2 

за 2005 р., с. 23–24 [174]) постає питання про рівень очищення від земних 

бактерій автоматичних станцій, що працюють на планеті Марс. Спочатку 

в матеріалі дається пояснення, яким чином на досліджувану планету 

можуть потрапити мікроби: «…есть достаточно высокая вероятность 

того, что микробы могли долететь до Марса в капельках воды, 

сконденсировавшихся на поверхностях или внутри космических 

аппаратов» («ВПВ» № 2 за 2005 р., с. 23 [174]), – а далі розповідається 

про виняткові міри безпеки: «Из всех посланных на Марс аппаратов 

должным образом стерилизованы были только два Viking. ...на всех 

остальных аппаратах могли остаться микробы» («ВПВ» № 2 за 2005 р., 

с. 23 [174]).  

У матеріалі чітко прописується, яка автоматична станція та 

марсоходи могли зашкодити Червоній планеті, на яких саме знаходилися 

небезпеки: «В том числе на близнецах-марсоходах Spirit и Opportunity, а 

также на европейской станции Beagle-2, которая погибла при посадке на 

Красную планету, но заразить ее земной жизнью могла» («ВПВ» № 2 за 

2005 р., с. 23 [174]). Однак акцентується й те, що проблема безпеки 

планети Марса не відкладається, навпаки, покращуються технології 
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очищення приладів космічного призначення від можливості потрапляння 

на них земних вірусів: «…сейчас он [эксперт Шергер] по поручению 

NASA занимается разработкой новой технологии стерилизации 

космических кораблей от микроогранизмов» («ВПВ» № 2 за 2005 р., 

с. 24 [174]).  

Також слід зазначити, що ЗМІ вибухнули матеріалами напрямку 

безпеки після вдалої посадки марсохода Curiosity, оскільки один із його 

бурів був замінений в останній момент на Землі й не пройшов усіх 

ступенів очищення від земних мікроорганізмів. 

Іще два напрямки, які варто виокремити під час аналізу матеріалів 

космічної тематики у друкованих ЗМІ та які будуть найбільш 

масштабними й місткими, це науково-технічний напрямок і паранауковий 

напрямок.  

Науково-технічний напрямок пропонує читачеві друковані 

матеріали, які містять у першу чергу дані про космічний об’єкт, зокрема 

Марс, про технічні розробки, що уможливлюють та покращують 

дослідження космічного тіла. Ціль напрямку – забезпечити обізнаність 

читацької аудиторії та максимально популяризувати космічну галузь за 

допомогою текстів із доступним рівнем викладу складної науково-

технічної інформації.  

Так, видання «Открытия и Гипотезы» у публікації під назвою «На 

Марсе была вода» (№ 4 за 2013 р., с. 29) інформує читача про 

підтвердження завдяки роботі марсохода Curiosity гіпотези стосовно 

наявності в минулому води на планеті Марс: «Химические лаборатории 

SAM и CheMin на борту марсохода изучали образцы, добытые ровером с 

помощью бурового устройства из каменных отложений кратера Гейла. 

Анализ данных, собранных марсоходом, показал, что ровер находится в 

устье древней речной системы или в районе древнего пересыхающего 
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озера» («Открытия и Гипотезы» № 4 за 2013 р., с. 29 [182]). Ця публікація 

базується на інформації, зібраній завдяки технічним можливостям 

людства (марсохід та його лабораторії), і як наслідок – підтвердження 

наукової гіпотези за допомогою даних, зібраних завдяки цим технічним 

можливостям.  

Матеріал вміщує і коментар повідних науковців, які працюють у 

напрямку марсознавства: «"Главный вопрос этой миссии: могла ли 

окружающая среда на Марсе быть пригодной для жизни. Теперь мы 

узнали, что ответ "да"», – сказал Майкл Мейер, научный руководитель 

марсианской программы НАСА» («Открытия и Гипотезы» № 4 за 2013 р., 

с. 29 [182]).  

Подібні журналістські матеріали дають можливість читачеві бути 

обізнаним та доходити власних висновків щодо доцільності освоєння 

космічних просторів: «Марсоход Curiosity обнаружил свидетельство того, 

что в далеком прошлом условия на Марсе были пригодны для 

поддержания жизни, подобно той, что существует на Земле…» 

(«Открытия и Гипотезы» № 4 за 2013 р., с. 29 [182]). Як наслідок – 

реципієнт, зацікавлений уже отриманою інформацією, прагне доповнення 

та нових відкриттів, що й популяризує космічну галузь, зокрема 

марсознавство.  

Паранауковий напрямок пропонує реципієнтові задіяти власну 

уяву та засвоїти й доформувати всі можливі гіпотези, що друкують ЗМІ 

(висунуті як науковцями, так і допитливими особами або очевидцями чи 

учасниками нестандартних подій). Ціль напрямку – змусити читацьку 

аудиторію бути готовими до того, що відносно чіткі наразі кордони між 

наукою та паранаукою невдовзі можуть бути взагалі стертими (оскільки 

історія людської цивілізації вже знає подібні приклади, як-то 

звинувачення Галілео Галілея в єресі через його модель Сонячної 
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системи).  

Прикладом матеріалів, що представляють паранауковий напрямок, 

може бути публікація у № 9 за 2012 р. на с. 3 видання «Инопланетянин» 

під назвою «НЛО-база на Марсе»: «– Мы, на Земле, – уверяет Павел 

Матвеевич, – эти марсианские аппараты и видим, и называем их НЛО. Не 

могут «тарелки» прилетать к нам издалека. Марс – самое подходящее 

место для дислокации». Такий матеріал є не науково обґрунтованим, а 

вибудуваним на інтерв’ю очевидця: «– Откуда вы это все знаете? – 

История, – говорит Павел Матвеевич, – давняя. Может, когда-нибудь и 

расскажу. Еще не настало время. – Ну, а если хоть коротко, несколькими 

словами. – Если коротко, продолжает Павел Матвеевич, – в начале 80-х, 

когда служил в армии, меня похитили… – Инопланетяне? – Да, марсиане» 

(«Инопланетянин» № 9 за 2012 р., с. 3 [175]).  

Друковані матеріали паранаукового напрямку мають загалом 

однакове наповнення (позаземний розум, що спілкується або планує 

спілкуватися з людством), однак в різній формі – це можуть бути листи, 

інтерв’ю, аналітичні статті тощо. Подібні публікації зустрічаються в 

дешевих (вартість не перевищує 5 гривень за один номер) виданнях на 

зразок «Инопланетянин», «Интересная газета», «Невероятно, но факт», 

«Тайная доктрина», «Ступени» та ін. 

Досліджуючи тематичні напрямки в межах марсознавста як 

складової частини комічної галузі, варто зауважити й те, що ці напрямки в 

публікаціях синтезуються, тобто в одній публікації можуть бути 

представлені декілька з них: наприклад, науково-технічний та 

економічний тематичні напрямки; соціальний та пізнавальний; 

соціальний, пізнавальний та економічний тощо. Варіативність поєднання 

тематичних напрямків не обмежена, як власне і кількість напрямків у 

одному друкованому повідомленні. Такий синтез активно впливає на 
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рівень зацікавленості читацької аудиторії, адже реципієнт отримує 

максимум різнотематичної інформації при мінімальному обсязі 

публікації. 

Виразним прикладом тематичного синтезу є стаття під назвою 

«Марс: куда исчезает вода?» в щотижневику «Тайны ХХ века» (№ 42 за 

2015 р., с. 3 [190]). В ній поєднано соціальний, науково-технічний, 

паранауковий і пізнавальний тематичні напрямки. Автор пропонує 

читачеві історичний екскурс щодо можливості життя на Марсі: «Кто-то 

сумел разглядеть в телескоп растительность на Красной планете. А 

российский (затем советский) астроном Гавриил Тихов был уверен, что 

цвет растительности на поверхности Марса – синий. Это – исследования 

весьма уважаемых и серьезных ученых, что уж говорить о беллетристах!» 

(«Тайны ХХ века» № 42 за 2015 р., с. 3 [190]). Наведені рядки цілком 

відповідають паранауковому напрямку, однак це жодним чином не 

виключає наявності в тексті суто наукової інформації, а отже, елементів 

науково-технічного напрямку: «Соли, которые находятся в горных 

породах Красной планеты, всю зиму впитывают в себе молекулы воды, 

имеющиеся в атмосфере. Летом, когда температура повышается до минус 

10 градусов, "рассол" оттаивает и стекает по горным склонам, оставляя за 

собой темные полосы шириной около пяти метров» («Тайны ХХ века» 

№ 42 за 2015 р., с. 3 [190]). 

Наявність у публікації елементів соціального напрямку, метою 

якого є залучити максимум читачів та сформувати єдину думку, 

підтверджується наступними рядками: «Кислород, азот, углекислый газ – 

все это можно добывать прямо на Марсе. А значит, колонизация Красной 

планеты будет легче, чем предполагалось» («Тайны ХХ века» № 42 за 

2015 р., с. 3 [190]). Чітке формулювання стосовно полегшення колонізації 

Марса дає надію читачеві на можливість дочекатись цієї події, а може, й 
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бути залученим до неї. Пізнавальний напрямок, що призначений 

втамовувати допитливість реципієнта, в тексті присутній наскрізно, 

наприклад: «…в нескольких местах приборы зафиксировали отражение 

радиоволн, как от жидкого водоема. Возможно, на Марсе существует 

аналог нашего подледного озера "Восток"» («Тайны ХХ века» № 42 за 

2015 р., с. 3 [190]). 

І кожен окремий тематичний напрямок, і синтез напрямків 

визначають аудиторію як видання, так і окремо взятих матеріалі. Синтез 

тематичних жанрів має перевагу у здатності впливати на аудиторію, 

оскільки задовольняє більшу кількість вже тематично зорієнтованих 

читачів.  

Під час аналізу тематичних напрямків репрезентації космічної 

галузі, зокрема марсознавства, на сторінках друкованих та інтернет-

видань у сучасному українському медіапросторі було виконано ряд 

поставлених завдань. Спираючись на наукові дослідження, присвячені 

тематичним напрямкам у галузі екологічної журналістики, було 

розроблено парадигму тематичних напрямків для публікацій стосовно 

космічної галузі (на прикладі марсознавства). До вже сформульованих 

вченими напрямків (соціального, пізнавального, морально-етичного, 

економічного та напрямку безпеки) додано ще два, виразно притаманних 

власне космічній галузі з огляду на специфіку поширюваної інформації: 

науково-технічний та паранауковий. У межах дослідження виявлена 

тенденція до синтезу напрямків, що, безумовно, впливає на розширення 

кола читацької аудиторії.  

При виокремленні тематичних напрямків особливу увагу було 

приділено цілям, виконуваним кожним із них. Аналіз довів, що кожному 

напрямку притаманна специфічна ціль, і ці цілі, у свою чергу, 

виправдовують необхідність публікацій, присвячених космічній галузі, 
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зокрема марсознавству. Публікації, присвячені темі марсознавства як 

частини космічної галузі, відповідають тематичним напрямках самих 

видань, що, у свою чергу, орієнтує читача, і як наслідок відбувається 

стратифікація аудиторії. Такий підхід (формування тематичного напрямку 

не лише публікації, але й усього видання в паранауковому або науковому 

дискурсі) створює враження, що гіпотези в повідомленнях паранаукового 

напрямку не беруться до уваги постійними читачами наукових матеріалів 

і видань з космічної галузі.  

Дослідження тематичних напрямків у друкованих ЗМІ, присвячених 

космічній галузі, зокрема марсознавству, має науково-практичне 

значення, оскільки наразі видання припускаються численних помилок у 

редакційній політиці, зокрема, не дотримуються балансу під час добору 

матеріалів до номеру журналу чи газети, втрачаючи, а то й взагалі не 

знаючи власної аудиторії. 

 

 

2.2 Формування образів дослідників та підкорювачів космосу  

на сторінках журналу «Вселенная. Пространство. Время» 

Космічна галузь, що чималою мірою є утаємниченою, викликає 

інтерес у читача не лише відкриттями чи досягненнями в ній, але й 

постатями, що продукують ці самі відкриття та досягнення. Саме 

біографії підкорювачів та дослідників космосу помітно формують 

суспільну думку та стають репрезентаціями космічної галузі, 

популяризуючи її. У свою чергу, соціум відповідає не меншою 

зацікавленістю біографіями підкорювачів та дослідників космосу, 

звертаючись не лише до офіційних джерел інформації, як-то енциклопедії, 

але й до засобів масової інформації. Історично саме ЗМІ першими 

впливали на суспільну свідомість і формували суспільну думку не лише 
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стосовно космічної галузі та відкриттів у ній, але й стосовно 

безпосередніх діячів космосу. 

Вдамося до вивчення біографій видатних представників космічної 

галузі, репрезентованих вітчизняними та зарубіжними ЗМІ в науковому та 

паранауковому дискурсах. Орієнтуватимемося при цьому на такі 

завдання: з’ясувати вплив журналістських матеріалів, що містять 

біографічні відомості видатних осіб космічної галузі, на реципієнтів; 

визначити вербальні та візуальні інструменти впливу на аудиторію; 

з’ясувати особливості популяризації космічної галузі за допомогою 

подання в ЗМІ, зокрема друкованих, біографічних публікацій про 

дослідників та підкорювачів космосу. 

Спеціальних досліджень, присвячених власне подачі у ЗМІ 

біографій підкорювачів та дослідників космосу, на теренах України досі 

немає, тож спиратимемося в роботі на дослідження використання 

біографічного методу в межах інших наукових галузей. 

Основоположником біографічного методу вважається Ш.-О. Сент-Бев. 

Його літературознавчі роботи, якими варто послугуватися і в 

журналістикознавстві, – оскільки для нього біографія є не лише 

констатацією фактів, але й відображенням внутрішнього світу людини, – 

акцентують настанову заглиблюватися в зображувану особистість: 

«...проникнути в її душу, освоїтися з нею, показати її нам із дуже різних 

боків, змусити цю людину рухатись, говорити…» [111, с. 43]. 

Біографічний метод у проекції на журналістикознавство 

розглядають В. Різун та Т. Скотникова. Автори, спираючись на 

попередню чималу наукову традицію щодо цього питання, акцентують 

увагу на трьох правилах, засадничих при використанні біографічного 

методу, а також наголошують на трьох основних напрямах біографічних 

досліджень [105].  
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Доцільно також використовувати різнотипні наукові праці, які 

прямо корелюють із біографічним методом, авторів різних гуманітарних 

галузей, зокрема соціологів (В. Фукса-Хайнріца), психологів 

(Ш. Бюллера) тощо. 

Космічна галузь розпочала стрімкий розвиток у ХХ столітті й 

залишається однією з найбільш актуальних на теренах планети для різних 

держав та континентів, а також найбільш утаємниченою. Біографії 

представників цієї галузі викликають особливий інтерес у аудиторії – 

через відсутність емпіричного досвіду більшості членів соціуму в 

космічних дослідженнях побутує думка, що космічні розробки та 

спостереження є справою особливих та винятково здібних людей. 

Відповідно, читач прагне в біографічних матеріалах знайти ознаки 

винятковості, геніальності, нестандартності долі й дізнатися ті обставини, 

в яких формувались особистості винахідників, підкорювачів та 

дослідників космосу. 

Досліджуючи рецепцію космічного в дискурсі соціальних 

комунікацій, варто виокремити коло персоналій видатних теоретиків і 

практиків «зоряної» галузі, які для масової свідомості уособлюють 

космічну галузь – в її минулому, сучасності і майбутті, і біографічні 

матеріали стосовно більшості з яких найчастіше й найвиразніше 

з’являються в медіапросторі. Постаті дібрані за багатьма критеріями. 

Головним критерієм при виборі персоналій є упізнаваність імен та їх 

асоційованість з космічної галуззю, а також їх вплив на формування 

ставлення людства до вивчення та підкорення позаземного простору. Ці 

постаті здебільшого активно й визначально вплинули на хід історії у 

сфері космонавтики, перебуваючи в одній галузі – космічній, але 

працюючи на різних засадах. При тому дехто з них також стали 

медійними популяризаторами космічної сфери завдяки власним 
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відкриттям і досягненням у цій галузі. 

Вибір постатей не підпадає під парадигму однакових для всіх 

критеріїв, оскільки для аналізу впливу біографічних матеріалів на 

аудиторію важливі імена тих «протуберанців» освоєння космічних 

просторів, які ввійшли до історії, маючи одну мету – освоєння космосу, 

але відзначилися різними досягненнями. Так, космонавт Леонід Каденюк 

та астроном Клим Чурюмов – яскраві представники досягнень у царині 

космонавтики незалежної України. Космонавти Юрій Гагарін та 

Валентина Терешкова – увійшли в історію відповідно як перша людина та 

як перша жінка, котрі побували в космосі. Інженери-конструктори Вернер 

фон Браун та Сергій Корольов – учені, чиї винаходи зробили можливим 

перебування людини в космічному просторі. Космонавт Нейл Армстронг 

– перша людина, яка пройшлася по реголіту (місячному ґрунту). Галілео 

Галілей – астроном Середньовіччя, котрий довів, що планета Земля 

обертається навколо Сонця, однак за ідеологічних обставин був змушений 

відмовитися від свого відкриття. Космічна туристка Ансарі Ануше – 

жінка, яка свій космічний політ присвятила боротьбі з ґендерною 

нерівністю в мусульманських країнах. Аліса Карсон – дівчина-підліток, 

претендентка на політ на Марс, яка вже сьогодні поставила рекорд, 

пройшовши тренування в усіх таборах NASA, що досі не вдавалося 

нікому, навіть професійним космонавтам. 

Аналізуючи біографії діячів космічної галузі на сторінках ЗМІ, «до 

початку дослідження біографічним методом варто прийняти основне 

рішення, а саме: якої дослідницької логіки Ви хочете слідувати» 

[111, с. 47]. Тож головним завданням буде з’ясувати, яким чином і на 

чому саме в біографіях передусім акцентують увагу журналісти, 

висвітлюючи космічну галузь. 

Ш.-О. Сент-Бев писав щодо сприйняття видатних людей загалом: 
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«Знайомлячись з видатною людиною вже в зеніті слави, важко уявити 

собі, що був час, коли вона обходилася без неї; вона видається нам 

настільки само собою зрозумілою, що ми нерідко навіть не замислюємося, 

як вона прийшла до неї; те саме відбувається і коли знаєш людину ще до 

того, як вона стала знаменитою...» [111, с. 48].  

Засоби масової інформації, що містять біографічні матеріали, в тому 

числі про представників космічної галузі, мають обмеження, головним із 

яких є обсяг матеріалу, тож усе життя видатної особи вміщується в 

декілька тисяч знаків. Другим чинником, що безумовно впливає на 

формування читацького ставлення, є особиста думка журналіста, оскільки 

автор біографічної статті, створюючи матеріал, прагне висвітлити 

передусім ту частину життя, яка, на думку журналіста, важлива саме зараз 

або цікава саме йому.  

Методи аналізу біографій є помітно різними для різних наук. 

Біографічний метод у соціальних комунікаціях належить до описових 

методів. 

Біографії відомих, видатних людей завжди викликали інтерес у 

соціуму, тож в уяві і свідомості масової аудиторії історія космічної галузі 

завжди творилася, зокрема журналістами, саме завдяки біографіям 

безпосередньо причетних до неї постатей.  

Розглянемо кілька біографічних матеріалів про людей, чиє життя 

так чи інакше стосувалося космосу, опублікованих у журналі «Вселенная. 

Простанство. Время», що виходить з 2003 року і є щомісячним 

часописом. Це науково-популярне видання, в якому представлені 

публікації суто космічної тематики і друкуються матеріали дуже різного 

характеру: від біографій космонавтів та винахідників до досліджень 

темних матерій. 

Завжди цікаво, як жила та чи інша відома постать, а тим паче, чи 
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були в її житті складні перипетії, як вона досягла висот. Це талант, 

геніальність чи просто щасливий випадок? Досліджуючи науково-

популярне видання «Вселенная. Пространство. Время», знаходимо 

біографічні відомості з життя людей, котрі займалися астрономією, 

математикою, фізикою і навіть астрологією як альтернативною чи 

окремою наукою. 

Подані біографії можна розподілити за наступними категоріями 

зображуваних осіб: науковці, які займалися астрономією; науковці, які 

стояли безпосередньо на порозі космічної ери; науковці, конструктори та 

інженери, які займалися розробкою космічних польотів та космічних 

ракет; космонавти.  

Другим критерієм типологізування біографічних публікацій є 

подання матеріалу: стаття, що розповідає про життя науковця; уривок з 

твору, що готується до публікації або опублікований, з паралельним 

коментарем; інтерв’ю. 

Третім критерієм є ракурс подання біографічного матеріалу та 

виконувані функції: біографічні відомості, що дають змогу краще 

розкрити особистість; біографічні відомості, що стосуються наукових 

відкриттів чи наукових здобутків; власні емоції чи думки від подій або 

стану космонавтики. 

Четвертий критерій стосується типу порушуваних проблем: 

національна розрізненість; політичне підґрунтя, що вплинуло на долю 

країни та особистості; популяризація особистості; засекреченість як 

противага популяризації; ідеологія відносно тієї чи іншої постаті та багато 

інших. 

Опрацювання «ВПВ» за період 2003–2008 рр., а саме статей, що 

були присвячені біографіям космічних діячів, виявило наступні типи 

порушуваних проблем: проблема расовості; проблема становлення 
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космонавтики (постаті космонавтів чи людей, які забезпечували 

можливість польотів у космос); політична проблема; проблема 

відкритості доступу до інформації; проблема фінансування; проблема 

лідерства країн (США, Росія, Китай); проблема створення космічної 

техніки та прорахунки науковців. Серед суто журналістських проблем, 

виявлених при аналізі, – проблема спрямованості на аудиторію та читача; 

проблема жанрового розмаїття та специфіки подання інформації; 

проблема мовної специфіки; проблема вузького тематичного 

спрямування. Окремою категорію становлять біографії людей, які не 

лише займалися дослідженням та освоєнням космосу, але й несли знання 

про нього в маси, писали для широкої аудиторії в доступній формі про 

найскладніше. 

Назвемо кілька показових матеріалів біографічного характеру, 

представлених у журналі. 

Після розпаду Радянського Союзу фінансове становище країн, що 

входили до нього, обернулося дефолтом, і начебто мова вже не йшла про 

космічні польоти, однак 1997 рік довів, що для людей, котрі прагнуть і 

далі підкорювати космічні кордони, перепон не існує. Леонід Каденюк – 

знаковий для нашої країни космонавт, який першим у незалежній Україні 

підкорив космос, і журнал не міг оминути увагою цю постать. У ньому 

було опубліковано статтю-спомин про політ та «Отрывок из 

воспоминаний Леонида Каденюка, готовящихся к публикации отдельной 

книгой», як уточнюється в примітці. Леонід згадує у статті не лише сам 

політ, але й підготовку до нього, і екіпаж та людей, які були поряд під час 

підготовки.  

Одним із постійних авторів науково-популярного журналу «ВПВ» є 

Олександр Желєзняков, на його рахунку за період 2003–2008 рр., а це, у 

свою чергу, 55 номерів журналу, близько двадцяти статей. Також у 
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журналі була опублікована стаття «Ровесник и летописец космической 

эры. Посвящается 50-летнему юбилею Александра Борисовича 

Железнякова», в якій подаються короткі біографічні відомості про 

Олександра Борисовича та інтерв’ю з ним, де він давав відповіді на 

питання Миколи Олександровича Митрахова.  

Усього в опублікованому інтерв’ю було поставлено п’ять запитань, 

на кожне з яких Олександр Борисович дав розгорнуту, вичерпну 

відповідь. Першим питанням стало «…как и когда у Вас зародился такой 

невероятный интерес к космосу?». І з відповіді можна одразу зрозуміти, 

що в його житті космос не був випадковістю або мрією дитинства: космос 

для нього – це захоплення дорослої людини та кропітка щоденна праця. 

Головним тематичним напрямком у діяльності О. Желєзнякова є «історія 

космонавтики».  

Одні імена залишаються в пам’яті, стають брендами в космонавтиці, 

а інші, навіть не дивлячись на їх численні внески в суспільне й наукове 

життя, відходять на другий план або взагалі забуваються. Журнал «ВПВ» 

присвячує публікації обом категоріям осіб. До напівзабутих науковців, які 

працювали до власне космічної ери, можна віднести Василя Сергійовича 

Щербакова. 

Біографії людей, які так чи інакше мали стосунок до космосу, 

друкують не в кожному номері. Подані в журналі «ВПВ» біографії не 

завжди написані редакцією, це можуть бути уривки вже раніше 

надрукованих публікацій. Так, біографія Василя Сергійовича Щербакова, 

надрукована в журналі «ВПВ» № 45 за 2008 рік – це уривок з уже 

опублікованих спогадів про нього: «...в 1988 г., к столетней годовщине со 

дня основания НКЛФА были опубликованы воспоминания внучки Сергея 

Васильевича – Марии Щербаковой» («ВПВ» № 45 за 2008 р., с. 34 [174]). 

Його онучка у своїх споминах характеризувала Сергія Васильовича в 
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першу чергу як особистість, яка, не зважаючи на численні труднощі, 

досягла висот: «Становление Сергея Щербакова как личности 

происходило в нелегких условиях… Отчим определил его в «сиротский 

дом»… Там, несмотря на ужасную обстановку, он самостоятельно смог 

получить хорошие знания, изучал языки, даже латынь и греческий – до 

такого уровня, что смог переводить Гая Юлия Цезаря» («ВПВ» № 45 за 

2008 р., с. 34 [174]).  

Цей уривок одразу характеризує С. Щербакова як людину 

цілеспрямовану та наполегливу, з великим потенціалом та широким 

колом інтересів. Опублікований у «ВПВ» матеріал був написаний рідною 

онукою і є її спогадами про «свое ранее детство, часть юности, ранней 

молодости» («ВПВ» № 45 за 2008 р., с. 35 [174]) – і, хоча дещо не 

проясненим залишається питання стосовно частоти її спілкування з 

дідусем, Сергієм Щербаковим, однак одразу стає зрозумілим, що на 

певних етапах життя Щербаков проявився в першу чергу як людина, яка 

виховувала та давала життєві настанови й життєві принципи. А вони 

були, за споминами Марії Щербакової, такими: «Правда, справедливость, 

честность должны всегда преобладать в человеке» («ВПВ» № 45 за 

2008 р., с. 35 [174]).  

Мрія про зірки нерідко залишається лише мрією, однак це не про 

Валентина Петровича Глушка, у публікації журналу про якого 

акцентовано: «после прочтения произведений Жюля Верна «Из пушки на 

Луну» и «Вокруг Луны» начал формироваться круг увлечений будущего 

ракетчика» («ВПВ» № 52 за 2009 р., с. 34 [174]). Його мрія здійснилася, і 

хоча Валентин Глушко ніколи не був космонавтом, але стосунок до 

космосу мав безпосередній і найтісніший. Стаття про академіка 

В. Глушка надрукована в № 52 «ВПВ» за 2009 рік й підготовлена 

Геннадієм Пономарьовим, заслуженим випробувачем космічної техніки, 
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полковником у відставці.  

Публікація присвячена 100-річчю від дня народження В. П. Глушка. 

У публікації більше приділяється уваги йому як особистості, ніж як 

науковцю, і це не дивно, адже про всі наукові досягнення важко було б 

розповісти на чотирьох сторінках формату А-4. Автор передусім 

намагався донести до читачів уявлення про те, яким був Валентин 

Петрович. Публікація починається зі спогаду про спогад: «Однажды на 

просьбу корреспондентов рассказать о Михаиле Янгеле, с которым он 

плодотворно сотрудничал, Глушко почти дословно ответил: "Янгель – 

выдающийся конструктор. Но им он стал благодаря моим двигателям, без 

которых ни одна его ракета не смогла бы выполнить свою задачу". Это 

была его манера: без моих двигателей вы – никто» («ВПВ» № 52 за 

2009 р., с. 35 [174]). Це доводить, що Валентин Петрович знав собі ціну й 

не боявся про це говорити.  

Закордонних науковців журнал «ВПВ» теж не оминає своєю 

увагою. Так, на сторінках №53 журналу за 2009 р. з’явився відомий 

німецький вчений Вернер фон Браун.  

У кожного «космічного» періоду є своє обличчя: іноді максимально 

відоме й тиражоване, зокрема у ЗМІ, за життя (як Юрій Гагарін), іноді 

«віднайдене» і досліджуване ЗМІ значно пізніше (як Вернер фон Браун). 

Коли мрія людей про досяжність зірок та інших космічних тіл і 

міжпланетні подорожі почала ставати реальністю, розпочалася ера 

космосу, а відтак і боротьби за нього. Складно однозначно відповісти на 

питання, що було поштовхом для активного розвитку космічної галузі у 

ХХ столітті – цікавість, допитливість чи війни? Протистояння двох 

могутніх держав, Радянського Союзу та США, призвело до «холодної 

війни»: «Термін «холодна війна» був вигаданий, щоб описати стан справ, 

що склалися, для котрого передусім характерні взаємна ворожнеча та 
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страх» [49]. Для холодної війни того часу головними були перегони в 

озброєнні, балістичні ракети, що могли досягти іншого континенту. 

Розшматовані наукові здобути Німеччини, у тому числі й ракета Фау-2, 

створена німецьким інженером Вернером фон Брауном, дісталася 

Радянському Союзу, сам же інженер «відійшов» США. Не можна 

говорити про космічні перегони, не згадуючи перегони в озброєнні, адже 

саме бажання взяти гору над супротивником стало поштовхом для 

створення космічної ракети.  

Публікація у № 53 журналу «ВПВ» присвячена в першу чергу 

проектам і планам, над якими працював учений. Біографічні відомості 

подаються сухо та коротко, лише головне. А ось про мрію усього життя 

вченого про досягнення недосяжного Марса автор розповідає досить 

детально.  

Важко зрозуміти зі статті, якою людиною був фон Браун, але 

однозначно видно, що він був мрійником із власними конструкторськими 

розрахунками. Єдина примітка в публікації, що стосується особистості 

вченого, яка дозволяє відчути його характер, є такою: «фон Браун 

прокомментировал это событие с присущим ему грустным юмором» 

(«ВПВ», № 53 за 2009 р., с. 29 [174]). У статті, а точніше, в її окремому 

структурному компоненті, де представлена його біографія, йдеться про те, 

з чого для Вернера розпочався космос: «С детства интересовался 

астрономией, в 1928 г. впервые познакомился с трудами немецкого 

теоретика ракетостроения Германа Оберта (Hermann Oberth) и увлекся 

идеей межпланетных путешествий» («ВПВ», № 53 за 2009 р., с. 29–30 

[174]).  

Слід звернути увагу, що в публікації головною темою є політ на 

Марс, що було так і нездійсненою мрією фон Брауна. У викладеному 

журналі матеріалі про його роботу над проектом, пов’язаним із Марсом, 
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наявні несерйозні конотації. Про це свідчать підзаголовки в статті на 

зразок «Вместе с "отцом" Микки Мауса» або «Вернера "в нагрузку"» 

(«ВПВ», № 53 за 2009 р., с. 30 [174]), що одразу викликає асоціацію з 

чимось кумедним.  

У наступному номері розміщена публікація, а точніше, уривок з 

книги американського космонавта Майкла Маллейна з коментарями 

Леона Розенблюма, де головною є теза «как гласит недавно появившаяся 

пословица, "космонавты живут на Земле"» («ВПВ», № 54 за 2009 р., с. 33 

[174]). Із поданих уривків видно, що головним для Маллейна є життя 

людей, їх емоції, долі, почуття, страхи. Публікація написана двома 

авторами. Перший автор – це Леон Розенблюм. Його текст виділяється 

одразу, починаючи від шрифту (курсив). Другий автор – космонавт 

Майкл Маллейн, і в журналі наведено уривки з його вже опублікованої в 

2006 р. книги «Верхи на ракетах».  

Леон Розенблюм на початку однойменної публікації в журналі 

прокоментував: «Американский астронавт пишет о людях, с которыми 

работал рука об руку на Земле и в космосе, показывая их сильные 

стороны, не скрывая и слабых, и не щадя при этом себя самого» («ВПВ», 

№ 54 за 2009 р., с. 33 [174]). Текст Леона – це коментар до уривків 

американського космонавта. Зважаючи на те, що текст опублікований 

уривками, коментар допомагає зрозуміти перш за все технічні 

характеристики та містить нагадування дат, назв (місць, космодромів, 

територій), скорочень. Також основною «підтемою», говорячи умовно, є 

відсутність або курйозність расового моменту, оскільки екіпаж космічної 

ракети формується з представників не тільки різних країн, але й 

національностей, тож головним моментом є не знання мови, а 

психологічний комфорт і спрацьованість.  

Журнал «ВПВ» у № 33 за 2007 рік не оминув своєю увагою і вчених 
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сучасної України. Одним із репрезентантів вітчизняної космічної галузі 

став Клим Чурюмов, професор, що присвятив своє життя дослідженню 

комет. Статтю можна чітко поділити на дві частини: перша – це 

біографічні відомості стосовно не лише Клима Івановича, але і його сім’ї, 

друга частина присвячена його науковим досягненням, у ній детально за 

роками перераховуються його наукові публікації та відкриття. Як і 

більшість біографічних статей у науково-популярному журналі, 

публікація про К. Чурюмова приурочена до ювілейної дати і присвячена 

його 70-річчю.  

Однак, створюючи на сторінках видання біографічні портрети, 

журналісти не завжди помічають дрібні деталі навколо героя планованого 

журналістського портрету – його оточення, ставлення до зображуваної 

особистості його рідних чи підлеглих. Те саме можна сказати й про 

портретне інтерв’ю Клима Івановича. Автору цієї роботи пощастило 

влітку 2015 р. мати змогу поспілкуватися з видатними українським 

ученим особисто, і, хоча зустріч тривала близько двадцяти хвилин, однак 

враження залишилися незабутні. Клим Іванович, на відміну від 

портретних фото з парадним тлом, має маленький кабінет в Київській 

обсерваторії, в ньому найдорожчим є ненайсучасніший комп’ютер, 

видання, редактором яких він є, та зменшена копія названої на його честь 

комети Чурюмова-Герасименко. У кабінеті немає розкоші й парадності, 

тим більше офіціозності, й виникає враження, що ремонт там не робився з 

часів побудування приміщення.  

На останок варто прокоментувати наступне, зокрема, згадати ще 

одне особисте враження: головний редактор журналу «ВПВ» Сергій 

Павлович Гордієнко – кандидат технічних наук, який не лише глибоко 

цікавиться космічною тематикою, але й сам частково займався 

космічними розробками. В особистій бесіді, відповідаючи на питання 
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щодо історії створення часопису, він розповів про те, як зародилася думка 

видавати журнал: «Я ще з малку цікавився космосом і прагнув, щоб ця 

теми висвітлювалася в доступному для читача форматі». 

Якщо визначати медійні обличчя космічної галузі сучасного 

загальносвітового медійного простору – і почасти планованого 

майбутнього, то одним із головних таких облич, сформованих NASA, на 

сьогодні є Аліса Карсон, 15-річна дівчинка, яка з п’яти років 

цілеспрямовано готується до польоту на Марс. З огляду на 

нестандартність такої ситуації і такої репрезентантки, яка уособлює не 

минуле чи сучасність космічної галузі, а її майбутнє, ми вийшли на 

зв’язок із нею електронною поштою. Було поставлено кілька питань і 

отримано відповіді. Наводимо діалог повністю: 

Hello, Alyssa!  

I hope, our dialogue will be interesting for both of us. 

And, if the questions will be not correct, you can’t respond to them.  

Question 1. When I open the website nasablueberry.com, I read “She has 

appeared in several TV shows, been written up in numerous newspapers and 

magazines”. What any articles written about the best in your opinion? (Please, 

give a link). 

http://www.cbsnews.com/news/louisiana-teen-alyssa-carson-planning-to-

become-first-nasa-astronaut-on-mars/ 

 Question 2. Do you have a personal diary? If, “Yes, I do”, would you like to 

have published it, when you're on Mars? 

Yes and it may be a book before I go 

 Question 3. Researchers from different countries are searching extraterrestrial 

intelligence. What do you think aliens exist and whether we can ever talk to 

them? 

I think there is something out there but I just don't know what 
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 Question 4. Journalists You ask a lot of questions, a question you often ask, 

and what question you asked yourself? (If possible answer to your question, 

too.) 

Mostly what is asked in the link above 

 This is four main questions, you may be want to continue our “conversation”. 

If you have any questions to me, I will gladly answer them. 

I'm sorry to trouble you. 

lara kopylova. 

Alyssa Carson 

NASABlueberry.com 

Якщо в межах наукового дискурсу можливістю наблизити й 

«олюднити» космічну галузь є її репрезентація через образи тих, хто в ній 

працює, то в межах дискурсу паранаукового простежується кілька 

варіантів, одним із яких є тема «космічного кохання», яка перебуває на 

межі науковості та паранауковості залежно від предмета журналістських 

рефлексій. 

Традиційно символом романтичних стосунків була прогулянка з 

коханою людиною під світлом місяця та зірок. Однак науково-технічна 

революція змінила ставлення людей до космічних тіл. Сьогодні безліч 

видань публікує мільйони статей, присвячених космосу, позаземним 

цивілізаціям, можливостям людства з виживання на інших планетах та 

супутниках планет. Серед усіх цих журналістських матеріалів значний 

відсоток присвячується коханню та розмноженню у фізіологічному та 

духовному сенсі в контексті наукових та паранаукових можливостей 

людини.  

Розглянувши тему «космічного» кохання на сторінках газет та 

журналів, а також на телеекранах, спробуємо типологізувати ці матеріали 

з огляду на формальні та змістові критерії. У тематиці статей домінують 
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такі варіанти: кохання в космосі (фізичний аспект) як експеримент для 

продовження буття людства; кохання в космосі на космічній орбітальній 

станції, яку планують розширити і створити там готель для ризикових 

молодят, котрі шукають певної новизни у стосунках; кохання з 

прибульцями – як PR особистості; кохання з прибульцями як вірогідний 

експеримент позаземних цивілізацій над землянами; кохання в космосі як 

політичний маневр відволікання людей від політичного становища в 

країні чи у світі тощо. 

Загалом же журналістські публікації, які подають космічну 

тематику в контексті постатей видатних осіб, з акцентом на їх людських 

якостях і рисах, з тяжінням до медіатизації їх приватного життя – і так 

само публікації паранаукового спрямування, знову ж таки пов’язані із 

рівнем стосунків та почуттів, роблять для пересічного реципієнта 

космічну галузь уявно ближчою та зрозумілішою, усуваючи 

психологічний бар’єр перед невідомим. 

 

 

2.3 Висвітлення у друкованих ЗМІ запуску першого штучного 

супутника Землі 

Іще однією особливістю популяризації друкованими ЗМІ досягнень 

космічної галузі є увага до космічної техніки, перш за все до космічних 

апаратів, які не меншою мірою, ніж люди, стають знаковими 

медіатизованими репрезентаціями цієї галузі. Розглянемо це 

соціокомунікаційне явище в історичній і сучасній проекціях на прикладі 

запусків першого штучного супутника Землі та марсоходу Curiosity. 

Здійснимо історичні проекції подачі цієї інформації в журналістських 

матеріалах та порівняння структурно-змістової специфіки публікацій у 

виданнях часів відповідних подій та у пресі сучасної України. Також 
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розглянемо історичні передумови сприйняття аудиторією представленої у 

ЗМІ інформації з галузі освоєння космосу (на прикладі газетних 

публікацій стосовно запуску першого супутника), що має теоретико-

практичне значення для популяризації космічної галузі – як науковцями, 

так і журналістами-практиками. 

До повсякдення міцно ввійшли супутникове телебачення, 

супутниковий зв’язок та багато іншого. Однак для більшості символом 

космічної ери став саме перший штучний супутник Землі. Він залишився 

в повсякденні суспільства як культурний символ, що втілює прорив 

людства, вихід за межі емпірично зрозумілих та відносно усталених 

параметрів буття. 

Мрія людей про підкорення космосу стала реальністю 4 жовтня 

1957 року після запуску першого у світі штучного супутника і його 

виходу на навколоземну орбіту. Відповідно, подія, на яку чекало 

століттями людство, стала новиною на перших шпальтах газет. Сучасні 

друковані медіа також не полишають тему першого супутника Землі, не 

зважаючи на те, що минуло понад шістдесят років. Тож дослідження 

журналістських друкованих матеріалів, присвячених запуску супутника, 

залишається актуальним і сьогодні, оскільки саме супутник ознаменував 

початок космічної ери, і саме засоби масової інформації розпочали 

активне формування суспільної думки щодо цього та продовжують 

формувати її і зараз. 

Спеціальних досліджень, присвячених власне подачі у ЗМІ 

інформації щодо першого супутника та його запуску (як і загалом щодо 

висвітлення в засобах масової інформації подій і явищ зі сфери 

підкорення космосу), на теренах України немає, тож спиратимемося на 

теоретичні дослідження з галузі журналістикознавства, текстознавства та 

соціальних комунікацій. При вивченні рецепції друкованою 
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журналістикою проблеми освоєння космосу, зокрема запуску першого 

супутника, варто застосувати методи кількісного та якісного аналізу ЗМІ, 

тож доцільно спиратися на праці В. Іванова [41–42], О. Колесниченка 

[55], В. Різуна [105] та інших.  

Вдамося до виявлення структурно-змістових особливостей 

матеріалів друкованих ЗМІ стосовно запуску в космос першого штучного 

супутника Землі. Відповідно до цього матимемо за завдання визначити 

вербальні та візуальні інструменти впливу журналістських матеріалів 

відповідної тематики на аудиторію; з’ясувати особливості популяризації 

космічної галузі за допомогою подання в ЗМІ матеріалів про запуск 

першого штучного супутника Землі; окреслити коло відбитих у ЗМІ 

суспільно-історичних передумов запуску першого штучного супутника; 

зіставити й порівняти матеріали друкованих видань часів події та 

сучасності і з’ясувати за допомогою якісних методів аналізу набір 

інструментів, використовуваних ЗМІ для виникнення та підтримання 

інтересу читача до космічної тематики. 

«В течение ряда лет в Советском Союзе ведутся научно-

исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию 

искусственных спутников Земли» («Правда» за 5 жовтня 1957 р., с. 1 

[186]), – так розпочинається матеріал газети «Правда» від 5 жовтня 

1957 року, розміщений на першій шпальті під назвою «Сообщение 

ТАСС». У публікації повідомляється: «В результате большой 

напряженной работы научно-исследовательских институтов и 

конструкторских бюро создан первый в мире искусственный спутник 

Земли. 4 октября 1957 года в СССР произведен успешный запуск первого 

спутника» («Правда» за 5 жовтня 1957 р., с. 1 [186]).  

Найбільший акцент у матеріалі робиться на першості за допомогою 

виділення фрази жирним кеглем. У публікації повідомляється цілий ряд 
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наукових даних: висота об’єкта над Землю, час повного обертання, 

траєкторія, форма, вага, частотність та довжина радіосигналу, а також 

подальша ймовірна доля першого штучного супутника Землі в 

космічному просторі. Такий максимально докладний опис першого 

космічного об’єкта, за відсутності фото, давав змогу реципієнтові уявити 

власну картинку та головним чином знайти власне підтвердження події 

світового рівня: «…его полет можно наблюдать в лучах восходящего и 

заходящего Солнца при помощи простейших оптических инструментов 

(биноклей, подзорных труб и т.п.)» («Правда» за 5 жовтня 1957 р., с. 1 

[186]). 

Для читацької аудиторії такий прийом дає змогу доторкнутися до 

космічних досягнень емпіричним шляхом, внаслідок чого далекий, 

незвіданий, невідомий космос стає доступним кожному. «Мощности 

передатчиков обеспечивают уверенный прием радиосигналов широким 

кругом радиолюбителей» («Правда» за 5 жовтня 1957 р., с. 1 [186]), – 

акцентуючи на цьому увагу читача, йому ще раз доводять, що навіть 

космос доступний для пересічної людини, варто лише цій людині 

забажати долучитися до спостереження й вивчення безмежних просторів 

Всесвіту. З іншого боку, це є дієвою популяризацією космічної галузі – 

супутник презентують як частину нового повсякдення: «Успешным 

запуском первого созданного человеком спутника Земли вносится 

крупнейший вклад в сокровищницу мировой науки и культуры» 

(«Правда» за 5 жовтня 1957 р., с. 1 [186]).  

Варто зауважити, що матеріал написаний у жанрі розширеної 

новинарної замітки (за класифікацією О. Колесниченка [55]). Формат 

замітки демонструє недостатнє усвідомлення на той момент редакторами 

масштабу наукової події, вказує на невпевненість і недостатнє розуміння 

глобальності досягнення. Жанр матеріалу відіграє важливу роль під час 
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аналізу впливу публікації на аудиторію: «Розширена новинарна замітка… 

містить у собі… додаткову інформацію, прямо не пов’язану з подією, яка 

допомагає краще зрозуміти сенс того, що відбулося» [55]. Матеріал 

відповідає на шість основних запитань: «Хто? Що? Де? Коли? Чому? 

Яким чином?», однак додаткова інформація на кшталт «…трудами 

выдающегося ученого К. Э. Циолковского была впервые научно 

обоснована возможность осуществления космических полетов при 

помощи ракет» («Правда» за 5 жовтня 1957 р., с. 1 [186]) дає можливість 

уважному читачеві відтворити логіку історичних передумов запуску 

першого комічного супутника Землі як видатної події, межової для 

людства.  

Прикметно, що в публікації неодноразово наголошується на 

міжнародному значенні і співпраці: «Как уже сообщалось в печати, 

первые пуски спутников в СССР были намечены к осуществлению в 

соответствии с программой научных исследований Международного 

геофизического года» («Правда» за 5 жовтня 1957 р., с. 1 [186]), – такий 

екскурс виразно позиціонує державу на міжнародній арені, і не лише для 

інших країн світу, але й для громадян власної держави. 

Варто зауважити один досить незначний, але водночас цікавий 

факт: запуск супутника відбувся 4 жовтня 1957 року, однак перша 

інформація про це з’явилася п’ятого жовтня: ні третього жовтня 

напередодні запуску нічого не коментувалося, ні в день, коли мав 

відбутися запуск, – четвертого жовтня. Сучасні ЗМІ, зокрема щотижневик 

«Тайны ХХ века» (№ 41 за 2015 р.) цей факт коментують так: «В СССР 

всю значимость события не сразу поняли даже газетчики, у которых нюх 

на сенсации. Главный печатный орган страны – газета "Правда" – вышел с 

передовицей "Подготовка к зиме – дело неотложное". Сообщение о 

запуске спутника подали более чем скромное» («Тайны ХХ века» № 41 за 
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2015 р., с. 4 [190]). 

Така поведінка ЗМІ, вірогідно, зумовлена в першу чергу тим, що 

державний апарат не лише керувався цензурою, але й прагнув усіляко 

запобігти, в разі невдалої спроби запуску, витоку інформації не лише на 

світовій арені, а й у межах власної держави. Підтвердження цьому 

знаходимо в тій же газеті «Правда» від 9 грудня 1957 року, в публікації 

під назвою «Американский престиж упал так низко, как никогда» 

(«Правда» за 9 грудня 1957 р., с. 2 [186]).  

У матеріалі ретельно дібрані цитати з газет (як США, так і інших 

держав світу), котрі висловлюють сарказм та незадоволення невдалим 

запуском американського супутника. «НЬЮ-ЙОРК. 8 декабря. (Корр. 

«Правды»). Неудача с запуском американского спутника Земли находится 

в центре внимания всей американской печати. Многие газеты с большим 

сарказмом пишут о шумихе, поднятой вокруг запуска спутника» 

(«Правда» за 9 грудня 1957 р., с. 2 [186]), – коментар кореспондента 

«Правди» є максимально коректним і нейтральним, автор не висловлює 

власної думки, а лише посилається на журналістів інших газет та резюмує 

їх рецепцію. «Обозреватель газеты "Нью-Йорк пост" Макс Лернер 

заявляет, что американский искусственный спутник "шлепнулся и этот 

шлепок был слышен во всем мире"» («Правда» за 9 грудня 1957 р., с. 2 

[186]), – такі посилання не лише дискредитували кардинально 

протилежний державний устрій США, а й демонстрували відсутність 

єдності в американському суспільстві та готовність журналістів 

акцентувати помилки й поразки власної науки й держави, – на противагу 

соціалістичному режиму, який, за стандартною тогочасною інтенцією, 

згуртовує громадян, і, як наслідок, забезпечує успіх у всіх починаннях, і 

підкорення космосу в тому числі.  

Слід відзначити, що, хоча для сучасного читача перший супутник та 
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прізвище «Корольов» – майже тотожні поняття, проте для читачів епохи 

першого запуску ситуація була інакшою. Вся слава належала «советским 

ученым», «советским инженерам» та першому автору ідеї запуску 

космічної ракети К. Е. Ціолковському.  

Газета «Правда» цілеспрямовано публікувала перекладені тексти з 

газет різних країн та континентів, тим самим демонструючи своїм 

читачам велич і могутність досягнень радянських вчених та, головне, 

міжнародні масштаби наукових перемог. У газеті «Правда» від 7 жовтня 

1957 року на другій полосі, що цілковито присвячена запуску першого 

супутника й зокрема коментарям щодо цієї події журналістів інших країн, 

у публікації під назвою «Мир восхищен грандиозной победой советской 

науки и техники» відзначається: «КАИР. 6 октября. (ТАСС). Сообщение о 

советском искусственном спутнике Земли продолжают оставаться в 

центре внимания египетской печати. Все газеты отводят этому 

выдающемуся событию первые полосы под огромными заголовками» 

(«Правда» за 7 жовтня 1957 р., с. 2 [186]).  

Рецепція «Правдою» коментарів щодо запуску супутника у виданні 

Єгипту як представника африканських країн демонструє, що відбулася 

подія світового масштабу, котра не лише знайшла позитивні відгуки, але 

й дає надію на пізнання чогось безмежного, кардинально нового та 

неймовірно перспективного.  

Рецепція запуску першого штучного супутника Землі друкованими 

ЗМІ незалежної України є різноманітною і не містить елементів 

сенсаційності, а радше констатування факту. Науково-популярний журнал 

«Вселенная. Пространство. Время» (№ 6 за 2004 р.) у матеріалі «История 

межпланетных путешествий. Часть І. Штурм начинается (1958–1960 г.г.)» 

[37, с. 27–32] про запуск першого супутника говорить лише в ліді – як про 

передумову космічних польотів. «Над созданием межпланетных кораблей 
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в конструкторских бюро СССР и США начали задумываться, когда 

первые спутники еще только готовились к старту. Причина проста: до 

1957 г., т.е. до начала космической эры, считалось, что главная цель 

состоит в покорении иных миров. Ну а все, что должно кружить вокруг 

Земли – это так, для обретения опыта» [37, с. 27], – так в незалежній 

Україні коментує автор вищезгаданої публікації Олександр Желєзняков 

запуск першого супутника. Немає в його тексті й історії створення 

супутника чи навіть дати запуску, для нього 4 жовтня 1957 року – це лише 

передісторія космонавтики: «Действительно, по большому счету, только 

межпланетные полеты и можно считать по-настоящему космическими. 

…один за другим стали появляться проекты космических аппаратов, 

которые должны были стать предвестниками звездных устремлений 

человечества» [37, с. 27].  

Перший супутник залишився в історії, і друковані матеріали в 

сучасних українських медіа прагнуть описати щось нове, щось раніше не 

відоме й не акцентоване. Так, «Интересная газета. Тайны истории» (№ 21 

за 2012 р., с. 2) на другій сторінці опублікувала статтю «Кто проложил 

дорогу в космос?», де вже в ліді реципієнта прагнуть шокувати 

відповіддю на поставлене в заголовку питання: «Любой, не задумываясь, 

ответит: Королев! И вы будете не правы. На самом деле этим человеком 

был сотрудник НИИ 4 Михаил Тихонравов, идеи которого Сергей 

Павлович лишь воплотил в жизнь» («Интересная газета в Украине. Тайны 

истории» № 21 за 2012 р., с. 2 [176]). Тут використано маніпулятивний 

прийом заперечення, чим привертається увага аудиторії, а далі надається 

коректний коментар стосовно заперечення. Завдяки такому 

конструюванню тексту подана в ньому інформація сприймається 

реципієнтом як нова.  

Далі в тексті описуються вже відомі факти, як-то: «В конце 40-х 
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годов под руководством Королева велись работы по переделке немецкой 

ракеты ФАУ-2…» («Интересная газета в Украине. Тайны истории» № 21 

за 2012 р., с. 2 [176]), «…в 1956 году правительство приняло 

постановление о создании спутника и его запуске в 1957 году» 

(«Интересная газета в Украине. Тайны истории» № 21 за 2012 р., с. 2 

[176]). Сучасні друковані ЗМІ й надалі виконують роль посередників між 

космічною галуззю та реципієнтом, однак, що стосується історичних 

подій у цій сфері, коли доречним було б звичайне нагадування читачеві 

про подію світового масштабу, на сторінках видань продукуються спроби 

створити сенсацію. 

Як бачимо, радянська преса після успішного запуску першого 

штучного супутника Землі опублікувала сухий інформативний матеріал 

під назвою «ТАСС сообщает». Наступні матеріали, присвячені першому 

супутнику, надавали детальну інформацію про його технічні 

характеристики, цілі запуску, координати знаходження. Однак перший 

штучний супутник Землі – символ підкорення космосу – залишався на 

сторінках ЗМІ як «найновітніший (тих часів) технічний прилад».  

Більш ніж через півстоліття, коли відбулися десятки, сотні запусків, 

коли людина вийшла у відкритий космос, ступила на реголіт (ґрунт) 

природного супутника Землі Місяця, – у свою подорож в один кінець був 

запущений марсохід Curiosity, однак про нього ЗМІ пишуть зовсім з 

іншим акцентом.  

Марсохід у друкованих засобах масової інформації наскрізно 

персоніфікують: так, у підзаголовках статті «"Любопытсво" – покоритель 

Марса» відкидається середній рід і вживається спочатку пряме звернення 

до нього як до живої істоти: «Какой ты, марсоход?», – а потім 

стверджувальний підзаголовок-відповідь від імені марсохода: «Я посадки 

не боюсь!» [27, с. 22, 23]. 
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Такі підзаголовки створюють ефект наближення, упізнаваності та 

уособлення. Автор прагне донести таким чином до аудиторії місце, роль і 

значення автоматичної лабораторії, що працюватиме на поверхні 

Червоної планети. Сучасні друковані ЗМІ таким чином «сентиментально» 

подають інформацію про новітню історію польоту марсохода: «Внутри, 

укрытый несколькими оболочками составных частей MSL, уютно 

"дремав" ровер. Curiosity уложил двохметровую мачту горизонтально, 

поджал под днище колеса (как кошка лапы) и на время превратился в 

низкий параллелепипед. Впрочем, "спал" Curiosity не весь перелет до 

Марса: иногда его будили радиосигналами с Земли – проверяли, как 

работают различные системы. При посадке комплекс MSL постепенно 

раскрывался как матрешка, для бережной доставки драгоценного груза» 

[27, с. 20]. 

Під час аналізу в історичній проекції матеріалів у друкованих 

засобах масової інформації, присвячених першому штучному супутнику 

Землі, було виявлено низку передумов запуску супутника, відображених 

на шпальтах газет часів події. Під час аналізу друкованих ЗМІ незалежної 

України, що вміщували матеріали стосовно першого штучного супутника, 

було виявлено сучасні вербальні інструменти впливу на аудиторію. Також 

було окреслено коло суспільно-історичних передумов запуску першого 

штучного супутника та особливості подачі матеріалу у виданні того часу 

та в сучасних ЗМІ і, як наслідок, акцентовано феномен популяризації 

космічної галузі на прикладі супутника та сучасного марсохода, а також 

виявлено методи привернення уваги читача до подій історичного 

значення у друкованих ЗМІ України. Варто й надалі здійснювати 

дослідження в цьому напрямку, присвячені визначенню на основі 

кількісно-якісного аналізу тематично-функціональних різновидів 

публікацій стосовно знакових космічних апаратів у ЗМІ різних часів. 
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Висновки до розділу 

Шляхом аналізу друкованих видань, які звертаються до космічної 

тематики, було виявлено, що космічна галузь репрезентується через 

космічні тіла (Марс, Місяць, галактика та ін.), космічну техніку та 

прилади (автоматичні станції, зонди, супутники) та людські образи 

(науковців-винахідників, космонавтів та ін.).  

Прикладом для активної рецепції в засобах масової інформації 

космічного тіла послугувала планета Марс. Хоча найбільш вивченим та 

найближчим космічним тілом є природний супутник Землі Місяць, Марс 

– найближча до Землі планета та найбільш досліджуване й обговорюване 

сьогодні космічне тіло. Червона планета, що століттями була для людства 

символом ворожості, стала наразі головним об’єктом активних космічних 

дослідів.  

Під час дослідження було виділено сім основних тематичних 

напрямків публікацій про Марс у друкованих ЗМІ: соціальний, 

пізнавальний, морально-естетичний, економічний, безпеки, науково-

технічний, паранауковий напрямки. При дослідженні тематичних 

напрямків було виявлено незбалансованість їх представлення в різних 

виданнях, що говорить про відсутність розуміння чи взагалі незнання 

аудиторії видавцями.  

Образи підкорювачів та дослідників відіграють чи не найбільшу 

роль у репрезентації космічної галузі, беручи до уваги те, що саме ця 

галузь є найбільш утаємниченою й не може надати емпіричний досвід 

усім бажаючим. Під час аналізу поданих у друкованих засобах масової 

інформації біографічних матеріалів стосовно дослідників та підкорювачів 

космосу було виявлено: наскрізно акцентується, що інтерес до космосу у 

видатних діячів галузі космонавти був присутнім іще з дитинства. Також 

було виявлено, що біографії у друкованих ЗМІ поділяються на такі, де 
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демонструється кар’єрний ріст або ж особистісні факти й деталі. 

При вивченні технологічних репрезентацій космічної галузі аналіз 

друкованих ЗМІ в історичній та сучасній проекціях показав, що 

опубліковані матеріали, присвячені першому штучному супутнику Землі, 

суттєво відрізняються своєю формалістичністю та офіційністю від 

сучасних публікацій, позначених сьогоднішньою тенденцією – 

повсюдною персоніфікації штучних космічних апаратів та їх 

«олюдненням». 
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РОЗДІЛ ТРЕТІЙ. 

ПРЕДСТАВЛЕННЯ КОСМІЧНОЇ ТЕМАТИКИ В УКРАЇНСЬКИХ 

ЗМІ В АСПЕКТІ АУДИТОРІЇ: КОМУНІКАТИВНІ ПРИЙОМИ 

ВЗАЄМОДІЇ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

 

3.1 Особливості використання астрономічної термінології 

у спеціалізованих друкованих ЗМІ 

Друковані періодичні видання вузькотематичного спрямування, що 

не є суспільно-політичними чи розважальними, зокрема в сучасному 

українському медіапросторі, виникли на запит читача як логічне 

продовження традиції 50-х років ХХ століття щодо активного 

інформування суспільства про події космічної тематики. І донині, не 

зважаючи на технічний прогрес, друковані засоби масової інформації, 

зокрема спеціалізовані, вузькотематичні, залишаються вагомим джерелом 

отримання та збереження найрізноманітнішої інформації стосовно 

космічних реалій, явищ та подій.  

Відповідно, і мовна картина світу сучасної людини, досі активно 

формована пресою, логічно збагачується за рахунок вербального 

представлення космічної тематики. Окрім власне наукової, науково-

популярної інформації, це стосується й інформації паранаукового 

характеру, зокрема в часописах, що послідовно торкаються неоднозначної 

тематики, пов’язаної з позаземним життям і позаземним розумом, його 

виявами та варіантами існування. 

Матеріали, присвячені темі космосу, містять концентровану 

інформацію щодо подій, дат, назв, місць, технічних засобів тощо. 

Відповідно, матеріали у вузькотематичних виданнях містять велику 

кількість термінів, як усталених та загальновживаних, так і незрозумілих 
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широкому загалу.  

Проблема термінології є актуальною у мовознавстві, адже терміни 

та їх дефініції є основною формою мовної репрезентації явищ або 

процесів. Серед учених, котрі працювали в цьому напрямку, – 

Л. Боярова [12], І. Волкова [20], О. Пономарів [93], О. Сербенська [114] та 

інші. Однак термінологія астрономії та космонавтики залишилася 

маловивченою, оскільки розглядалися здебільшого інші суміжні наукові 

галузі, зокрема фізика. 

Тож вдамося до структурного аналізу термінологічних одиниць у 

спеціалізованому періодичному виданні космічної тематики «Вселенная, 

Пространство. Время» з метою виявлення креативно-функціональних 

різновидів їх використання. Мовні аспекти журналістських матеріалів 

можуть свідчити про рівень видання та безпосередньо про рівень читача, 

на якого це видання розраховане. Аналіз терміносистеми космічної галузі 

в засобах масової інформації, зокрема в журналі «Вселенная. 

Пространство. Время», дає можливість виявити призначення видання та 

його читацьку аудиторію. 

Звертаючись до питання вживання термінології у спеціалізованих 

друкованих виданнях України, присвячених проблемам астрономії, 

космонавтики та позаземних форм життя, за безпосередній об’єкт 

вивчення оберемо саме журнал «Вселенная. Пространство. Время» 

(«ВПВ»), оскільки в ньому використання термінів прямо пов’язане з 

параметрами наукового та подекуди паранаукового дискурсів, – також 

звернувши увагу на особливості дефініцій до термінів, що 

використовуються в цьому часописі. Для порівняння ситуативно 

залучатимемо видання «Интересная газета в Украине. Невероятное».  

Науково-популярний журнал «ВПВ» спрямований на висвітлення 

подій у галузі космонавтики, спостережень астрономічних явищ, 
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можливостей і технічних характеристик космічних апаратів та іншої 

техніки. Слід зауважити, що видання розраховане на не лише 

зацікавленого, але й досить підготовленого читача, оскільки мова 

публікацій містить велику кількість понять, що потребують, у свою чергу, 

певних знань із галузей космонавтики та астрономії. 

«Интересная газета в Украине. Невероятное» також частково 

спрямована на висвітлення подій у галузі космонавтики, завдань, що 

поставлені перед космічними апаратами й іншою технікою, та 

спостережень чи проявів позаземного життя. Періодичне видання 

розраховане виключно на зацікавленого читача і не потребує спеціальної 

підготовки, адже мова видання містить невелику кількість термінів, і, у 

свою чергу, терміни є загальновідомими або ж коментуються в самому 

матеріалі. При тому газета постійно торкається питань із галузі уфології, 

яка офіційно не визнана наукою, тож, відповідно, використовувана в її 

межах термінологія не є офіційно визнаною. 

У журналі «ВПВ» авторами статей та членами редакційної ради є 

фахівці та вчені зі світовим ім’ям у галузях космонавтики й астрономії, 

як-то К. Чурюмов, І. Андронов та ін. Водночас автори-науковці добре 

розуміють, що видання має популяризувати сферу космонавтики для 

широкого загалу, тож синтезують складну термінологізовану мову 

вченого та мову професійного журналіста, який ретельно вивчив свою 

читацьку аудиторію.  

У продовження характеристики мовностилістичних особливостей 

видання слід акцентувати увагу на спостереженні А. Коваль: «у науково-

популярній і навчальній літературі терміни… вводяться з певними 

застереженнями і поясненнями» [54, с. 87], – чому цілком відповідає 

досліджуваний часопис.  

Соціальні комунікації, що послуговуються здобутками багатьох 
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наук, зокрема філологічних, використовують при аналізі медійного тексту 

різноманітні лінгвістичні підходи. Оскільки термінологія відіграє важливу 

роль у підвищенні інтелектуального рівня реципієнта і слугує маркером 

для наукового чи науково-популярного стилів, звернемося детальніше до 

вивчення та класифікації термінів, використовуваних у спеціальних 

виданнях космічної тематики, на прикладі міжнародного науково-

популярного журналу «ВПВ». 

Досліджуючи питання термінології, мовознавці створюють 

класифікації, засновані на різних критеріях. Соціальні комунікації, як 

зазначалося вище, звертаються до дотичних наук, однак не вторують 

повністю їх методам дослідження, а лише послуговуються тими 

методами, що виявляють і пояснюють принципи побудови 

журналістського тексту. Відповідно, при вивченні терміносистеми 

спеціалізованого видання доречним буде опертя на лінгвістичні 

класифікації, запропоновані І. Волковою [20] та А. Коваль [54], й 

загальноприйняте розмежування термінів на вузькоспеціальні та 

загальнонаукові. 

Дослідниця І. Волкова виявляє чотирнадцять тематичних груп [20] у 

межах сучасної фізичної термінології, – її підхід із поділом на такі групи 

та їх класифікацію можна використати і для аналізу термінів з інших 

галузей людського знання, зокрема використаних у журналі «Вселенная. 

Пространство. Время» та виданні «Интересная газета в Украине. 

Невероятное». 

«ВПВ» прагне популяризувати космічну галузь, донести до читача 

відкриття, дослідження, історичні події, – загалом ту інформацію, котра 

не актуалізується в повсякденні. Як наслідок, вжиті терміни потребують 

дефініцій – хоча шкільна програма й передбачає курс «Астрономії», де 

закладаються основні поняття цієї галузі, та цього все ж таки недостатньо 
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з різних причин, серед яких – несумлінне вивчення, недостатня кількість 

відведених курсу навчальних годин, а також те, що до навчальної 

дисципліни входять лише ті матеріали, які учень старших класів може 

сприйняти і зрозуміти.  

При аналізі «ВПВ» буде доречним використати класифікацію 

З. Мацюк та Н. Станкевич, які поділяють терміни на загальнонаукові та 

вузькоспеціальні [73], щоб встановити міжгалузеві зв’язки в публікаціях 

космічної тематики й визначити частотність використання окремих 

термінів. 

 Загальнонаукові терміни (під якими розуміємо слова, що 

називають якості, ознаки, дії, явища й набули поширення в усіх стилях 

мови) [73]. Такі терміни здебільшого вповні зрозумілі читачеві, проте 

водночас їх важко відокремити від інших слів та маркувати саме як 

терміни, адже читач не потребує дефініцій до них, а сприймає на рівні 

зібраних та засвоєних раніше знань. Однак слід зауважити, що 

зрозумілими вони будуть для читача лише за умови певного рівня знань 

та обізнаності в цілому. 

До загальнонаукових термінів відносять такі, як: ідея, гіпотеза, 

процес, аналіз, синтез, закон, тенденція, концепція, теорія, система 

[73; 147]. При аналізі видання «ВПВ» логічним є скористатися вже чітко 

виявленими в роботах вищезгаданих дослідників загальнонауковими 

термінами та дослідити частотність їх використання в науково-

популярному часописі.  

Оберемо п’ять показових номерів журналу «ВПВ» за різні роки та 

здійснимо кількісний аналіз вжитих у ньому загальнонаукових термінів 

(під кількісним аналізом у цьому випадку розумітимемо автоматичний 

пошук заданих загальновживаних термінів у межах відмінкової 

парадигми).  



116 

 

Слід зауважити, що слова були обрані довільно, так само, як і 

номери журналу, з метою об’єктивного аналізу доступності матеріалів 

видання, – оскільки завданням є не мовний аналіз часопису, а виявлення 

через специфіку терміновживання в ньому феномену балансування між 

зрозумілістю та науковістю авторського викладу з метою медіатизації та 

популяризації теми космосу в сучасному українському друкованому 

медіапросторі. 

Таблиця 3. 

Вживання наукової термінології в журналі  

«Вселенная. Пространство. Время» (2003–2007 рр.) 

Загально-

науковий 

термін 

 

Журнал «Вселенная. Пространство. Время»:  

номер випуску та рік видання 

 № 5 (06), 

2004 

№ 10 

(17), 2005 

№ 6 (37), 

2007 

№ 04 (23), 

2006 

№ 1 (1) 

2003 

Ідея 1 1 1 1 4 

Гіпотеза 2 4 2 2 1 

Процес 12 23 15 9 13 

Аналіз 4 5 5 3 3 

Синтез 1 2 5 1 0 

Закон 0 9 1 0 2 

Тенденція 0 0 0 0 3 

Концепція 0 1 0 1 0 

Теорія  4 2 4 1 1 

Система 4 4 6 5 6 

 

Кількісний аналіз показав, що в досліджуваних номерах 

найчастішим загальновживаним терміном є процес (див. Таблицю 3). 
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У  «Великому тлумачному словнику сучасної української мови» за 

редакцією В. Бусела лексема процес має три варіанти тлумачення, два з 

яких відображають специфіку конкретної галузі (медичної та юридичної 

відповідно). Першим тлумаченням у словнику є та дефініція, яка 

відображає загальний сенс: «Послідовна зміна станів або явищ, яка 

відбувається закономірним порядком; хід розвитку чого-небудь. // 

Сукупність послідовних дій, засобів, спрямованих на досягнення певного 

наслідку» [17, с. 1179].  

При зверненні до контексту вживання терміна процес у виданні 

«ВПВ» простежується відповідність словникової дефініції до цього 

терміна та вищезазначеної мовної ситуації, яка демонструє набуття 

терміном широкого вжитку в межах різних галузей: «…психические и 

физиологические процессы у человека» («ВПВ», № 1 (01) за 2003 р., с. 8 

[174]); «…влияние Юпитера на земные атмосферные и геотектонические 

процессы» («ВПВ», № 110, 2013 р., с. 6 [174]). 

Частотність використання поняття процес також пов’язана з 

головною метою часопису – роз’яснення читачеві вже досліджених 

космічних явищ та подій, тобто того, що передбачає «…хід розвитку 

чого-небудь…» [17, с. 1179]. 

Рідко зустрічається загальновживаний термін концепція (див. 

Таблицю 3). У словнику за редакцією В. Бусела наводиться дві дефініції 

до поняття концепція, одна з яких відображає специфіку вузького кола 

галузей (кіномистецтва, літературознавства та суміжних із ними). Однак 

першим стоїть саме те визначення, яке відтворює основну універсальну 

сутність терміна: «Система доказів певного положення, система поглядів 

на те чи інше явище; спосіб розуміння, тлумачення якихось явищ» 

[17, с. 571]. У наявних у «ВПВ» контекстах термін концепція цілком 

відповідає його універсальному тлумаченню у словнику: «Им впервые 
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была выдвинута концепция вулканизма Венеры…» («ВПВ» № 10 (17) за 

2005 р., с. 7 [174]), «Его концепция построена на объединении способов 

получения движущей силы…» («ВПВ» № 4 (23) за 2006 р., с. 28 [174]) 

тощо.  

З огляду на наведені приклади частотність вживання терміна 

концепція зумовлюється його значенням. Оскільки журнал ставить за мету 

роз’яснення вже дослідженого та вивченого в космічному просторі, то 

«спосіб розуміння», «система поглядів на те чи інше явище», як і все, що 

не є доведеним, переобтяжує читача зайвою інформацією. Мета ж 

видання – описати складні наукові досліди, що дали певний результат чи 

пояснили явище, яке могло викликати різного роду емоції в пересічної 

людини.  

 Вузькоспеціальні терміни (під ними розуміємо «слова чи 

словосполучення, які позначають поняття, що відображають специфіку 

конкретної галузі» [73, с. 131]). Такі терміни одразу вирізняються в 

медійному тексті та в більшості випадків потребують дефініцій. Видання 

«ВПВ», яке присвячене космічній тематиці, використовує 

вузькоспеціальні терміни всіх дотичних до космічної сфери галузей, 

зокрема астрономії, фізики, хімії тощо. Астрономічний енциклопедичний 

словник за редакцією І. Климишина та А. Корсунь термін космонавтика 

тлумачить таким чином: «1. Польоти в космічному просторі. 

2. Сукупність галузей науки і техніки, які забезпечують освоєння косм. 

простору і позаземних об’єктів для потреб людства з використанням ракет 

і космічних апаратів» [2, с. 240]. Тож, вивчаючи терміносистему «ВПВ» й 

загалом науково-популярні журнали, присвячені космічній тематиці, з 

точки зору журналістикознавства буде важливішим аналізувати 

міжгалузеві терміни, котрі деякі вчені виділяють окрім загальнонаукових 

та вузькоспеціальних [73]. 
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 Міжгалузеві терміни (під ними розуміємо «терміни, які 

використовуються в кількох споріднених або й віддалених галузях» 

[147]). Використання певних понять різними науковими галузями – не 

виняткове явище. Як зазначалося вище, космонавтика – «це сукупність 

галузей», а отже, і терміносистема космічної галузі – це сукупність 

терміносистем різних галузей. Залежно від тематики опублікованих у 

«ВПВ» матеріалів у них використовується й відповідна лексика. 

Наприклад, публікація «Органические молекулы в космосе» вміщує назви 

хімічних елементів, оскільки вже сама назва публікації говорить про 

дослідження космосу з точки зору хімічного складу космічних реалій. У 

цій статті наскрізно використовуються назви хімічних елементів, що 

входять до терміносистеми цієї ж галузі: «…Комбинация атомов углерода, 

кислорода, водорода, азота, фосфора и серы…» («ВПВ» № 110 за 

2013 р., с. 6 [174]). Загалом, сфера космонавтики – яскравий приклад 

використання міжгалузевих термінів. 

Аналізуючи параметри вживання термінів у «ВПВ», слід звернутися 

до класифікації А. Коваль [54], яка визначає декілька варіантів введення 

дефініцій у текст. Спираючись на концепцію дослідниці, розглянемо 

основні варіанти вживання термінів у спеціалізованому друкованому 

виданні «ВПВ». 

1. Визначення терміна подається так, як у словниках. Першим 

при цьому виступає слово-термін, далі йде його дефініція. Такий спосіб 

введення термінології до матеріалів журналу досить дієвий, оскільки він є 

найбільш звичним для читача.  

У часописі він використовується найчастіше, прикладами можуть 

слугувати такі фрагменти. «Коронограф – это такое устройство, 

которое позволяет экранировать свет центрального светила и 

регистрировать излучение слабых, рядом расположенных объектов» 
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(«ВПВ» № 1 (01) за 2003 р., с. 31 [174]), – термін та дефініцію до нього 

використано в статті як нагадування чи пояснення читачеві, термін не 

виокремлений графічно, а лише взятий у дужки. «Кентавры – группа 

астероидов, орбиты которых расположены в области планет-гигантов» 

(«ВПВ» № 1 (01) за 2003 р., с. 21 [174]), – цей термін та його дефініція 

вжиті як виноска до статті видання. «Блазар – класс внегалактических 

источников, которым свойственна высокоамплитудная переменность 

блеска в оптическом диапазоне» («ВПВ» № 7 (120) за 2014 р., с. 6 [174]), 

– тут термін та його дефініцію наведено в розширеному словнику зі 

спеціальним коментарем, наданим до статті. 

2. Поступове підведення до терміна (спочатку розгорнутий опис, 

потім – термін). Головне завдання такого способу введення терміна та 

його дефініції до масмедійного тексту – підкреслити важливість 

пояснюваного процесу чи явища.  

Прикладами можуть слугувати такі. «Путем измерения частоты 

сигналов, поступающих с борта АМС, и определения отличия ее от 2,29 

ГГц наземные операторы определяют скорость движения станции вдоль 

направления на наблюдателя – лучевую скорость» («ВПВ» № 1 (103) за 

2013 р., с. 20 [174]) – дефініція до терміна в наведеній цитаті, як і в 

більшості випадків у «ВПВ», не є класично науковою, а тлумачить термін 

з огляду на матеріал статті та подану в ній інформацію. «Земля вращается 

относительно направления на Луну, поэтому в открытом море 

поверхность воды дважды в сутки приподнимается над средним уровнем 

на полметра – это и есть морские приливы, между которыми 

наступают отливы» («ВПВ» № 5 (118) за 2014 р., с. 6 [174]), – дефініція 

в цьому випадку, по суті, не пояснює сам термін, який уже може бути 

відомим для масового читача, тобто відповідає на питання «що?», а саме 

описує процес, тож дефініція в конкретному випадку відповідатиме на 
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інші питання – «як?», «яким чином?». 

3. Орієнтуюче введення (коли термін характеризується через 

ряд основних ознак поняття). Такий принцип вживання терміна в 

науково-популярному виданні є виправданим, оскільки мета введення 

термінологічної одиниці – не перевантажити читача складною 

інформацією з різних наукових галузей, а пояснити невідоме через відоме. 

Наприклад, «Метан – вторая по мощности, после азота, составляющая 

атмосферы, которая также содержит в заметных количествах воду и 

аммиак» («ВПВ» № 07 (14) за 2005 р., с. 29 [174]).  

Журнал «ВПВ», який позиціонує себе як «международный научно-

популярный журнал по астрономии и космонавтике, рассчитанный на 

массового читателя», використовує подібне введення терміна та дефініції 

до нього досить рідко. Подібний метод – ряд основних ознак – журнал 

уживає більшою мірою не для термінологічних одиниць, а для 

роз’яснення осібного через закономірне, наприклад: «Все звезды 

обращаются вокруг центра Галактики, которая имеет форму диска. 

Солнце со своими планетами завершает один оборот вокруг центра за 

250 миллионов лет» («ВПВ» № 10 (17) за 2005 р., с. 6 [174]). 

4. Синонімічне введення (поряд ставиться термін і 

нетермінологічна, загальномовна, часом описова назва цього ж 

поняття). Більшість термінологічних одиниць мають загальновживаний 

синонім – розмовну назву, звичну пересічному читачеві, наприклад: 

«Лунный грунт или реголит – пылевато-песчаный порошок со 

специфическим запахом гари, которым покрыта вся поверхность Луны» 

(«ВПВ» № 3 (04) за 2004 р., с. 20 [174]). Цей приклад може слугувати 

взірцем синонімічного введення терміна та його загальномовного 

синоніму в науково-популярному часописі, оскільки «лунный грунт» – 

термін, що складається з двох загальновідомих лексем, а «реголит» – суто 
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наукова лексема. 

Аналізуючи звернення до терміносистеми космічної галузі у 

друкованих ЗМІ на прикладі «ВПВ» та «ИГ в Украине», слід зауважити, 

що належність публікації до певної рубрики видання зумовлює склад 

термінів та їх концентрованість. Також специфіка використання 

астрономічної термінології у друкованих засобах масової інформації, 

зокрема, у спеціалізованому часописі «ВПВ», вказує на цільове 

призначення конкретного періодичного видання та його потенційну й 

дійсну аудиторію.  

Кількісно-якісний аналіз вживаних у матеріалах «ВПВ» термінів 

засвідчив орієнтування науково-популярного журналу на серйозну 

продуману репрезентацію та популяризацію утаємниченої та непростої 

для рецепції читацькою аудиторією наукової інформації космічної 

тематики. 

 

 

3.2 Тропи як засіб комунікативної оптимізації матеріалів космічної 

тематики у спеціалізованих друкованих ЗМІ 

Зображально-виражальні засоби у спеціалізованих ЗМІ, 

спрямованих на масового читача, виконують функцію роз’яснення та 

унаочнення для масової аудиторії складних наукових явищ і гіпотез, отже, 

стають важливим інструментом комунікативної взаємодії періодичного 

видання з читачем. Також вузькотематичні засоби масової інформації 

послуговують ними як допоміжним засобом вибудовування в уяві 

реципієнта непізнаних емпіричним шляхом реалій, об’єктів, явищ і 

процесів. 

 Оптимально використані зображально-виражальні засоби різного 

порядку у спеціалізованих ЗМІ усувають кордони між надскладним і 
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доступним, спрощують важкозрозуміле, даючи читачеві відчуття позірної 

легкості та досяжності пізнання максимально складних наукових і 

паранаукових винаходів і гіпотез, водночас активізуючи фантазію 

реципієнтів і розширюючи їх світоглядні горизонти. І одним із варіантів 

цього стає наскрізне оперування різноманітними тропами у 

журналістських публікаціях космічної та довколокосмічної тематики, 

зокрема в сучасному українському медіапросторі. 

Тож проаналізуємо українське друковане видання «Интересная 

газета в Украине. Невероятное», котре виявляє постійний інтерес до теми 

космічного, з огляду на мовностилістичні особливості розміщених у 

ньому текстів, зокрема дослідимо тропи, використання яких прямо 

пов’язане з домінуванням наукового чи паранаукового дискурсів у 

журналістських матеріалах. 

Спеціальних досліджень, присвячених саме подачі в засобах масової 

інформації теми космонавтки, на теренах України досі немає, тож 

спиратимемося на дослідження тропів, здійснене в межах інших наукових 

галузей, передусім літературознавства та мовознавства. Серед учених, 

котрі працювали в цьому напрямку, можна назвати таких, як І. Білодід [6], 

О. Галич [22], А. Коваль [54], Д. Розенталь [107] та інших. 

Одним із перших видань у незалежній Україні, що почало системно 

висвітлювати космічну тематику, стала саме «Интересная газета в 

Украине», яка видається з 1993 року та поділяється на декілька блоків. 

Блок D «Невероятное» вміщує матеріали, присвячені питанням космосу 

та дотичних до нього наукових і паранаукових гіпотез. «Интересная 

газета в Украине» блок D «Невероятное» (далі «ИГ»-D-«Н») №1 (64) за 

1999 рік [176] містить у собі чотири матеріали, присвячені космічній 

тематиці. 

З огляду на те, що статті «ИГ»-D-«Н» №1 (64) за 1999 рік 
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стосуються різних вузьких питань у межах космічної тематики, доцільно 

розглянути всі матеріали такого типу та проаналізувати їх на наявність 

тропів. У статті «Венеру ожидает экспансия землян» викладається 

гіпотеза про можливість переселення землян на Венеру, а також автор 

коротко описує, спираючись на наукові розробки, підготовку вченими цієї 

планети та інших космічних об’єктів до переселення туди представників 

людської цивілізації. У публікації «Взгляд из Вселенной» стисло 

розповідається про спостереження космонавтами з шатлу об’єкта 

невідомого походження, що мав схожість із людським обличчям. 

«Откуда взялись НЛО» – матеріал, присвячений гіпотезі помилкового 

сприйняття конструкцій, створених земними вченими, як непізнаних 

літаючих об’єктів. Публікація «А может, пришельцы действительно 

живут среди нас?» інформує читача про гіпотезу щодо існування 

цивілізації в сузір’ї Діви. Цивілізація «умичан», як називають її автори на 

сторінках видання, схожа з нашою, а шість її представників мешкають 

зараз десь на Землі. 

Перш за все, слід визначитися з колом тропів, які є найбільш 

важливими для журналістських матеріалів космічної тематики: це епітет, 

уособлення, порівняння, метафора, метонімія, синекдоха, гіпербола та 

літота. 

Виходячи з того, що всі чотири статті торкаються різних проблем 

позаземного існування, в кожному матеріалі використовується власний 

набір мовностилістичних засобів, зокрема тропів, зумовлених 

співвідношенням наукового та паранаукового дискурсів у авторській 

концепції. 

Одним із постійно вживаних тропів у названих статтях є епітет. Він 

дає змогу читачеві образно уявити ті чи інші космічні об’єкти або явища, 

які читач немає можливості побачити особисто. Так, епітети 
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«уменьшенная и утрированная копия» («ИГ»-D-«Н» №1 (64) за 1999 р. 

[176]), «как своеобразный "SOS"» («ИГ»-D-«Н» №1 (64) за 1999 р. [176]), 

«оптимальные параметры» («ИГ»-D-«Н» №1 (64) за 1999 р. [176]), 

«наиболее здравомыслящие людские особи» («ИГ»-D-«Н» №1 (64) за 

1999 р. [176]), «пытливые умичане» («ИГ»-D-«Н» №1 (64) за 1999 р. 

[176]), «со специально сконструированных высотных воздушных шаров» 

(«ИГ»-D-«Н» №1 (64) за 1999 р. [176]), «эта шпионская операция»   

(«ИГ»-D-«Н» №1 (64) за 1999 р. [176]), за класифікацією О. Галича, 

відносимо до контекстуально-авторських, оскільки саме вони 

підкреслюють важливі з погляду автора риси, які є характерними для 

об’єктів «у тому конкретному контексті, в якому про цей предмет 

згадується» [22, с. 217–218]. 

Епітети, котрі О. Галич виокремлює як постійні, тобто ті, які 

виділяють не характерну рису конкретного предмета, а загальні риси 

предмета, – рідко вживаються в аналізованих журналістських матеріалах: 

«изображение человеческого лица» («ИГ»-D-«Н» №1 (64) за 1999 р. [176]). 

Це зумовлюється тим, що космічні об’єкти, які є недостатньо 

дослідженими і про які соціум, принаймні переважна більшість його 

представників, не має чітких уявлень, важко охарактеризувати за 

допомогою усталених означень. 

Прикрашальні епітети роблять мову журналістських текстів 

космічної тематики більш виразною та образною. Оскільки ці тексти є 

дещо переобтяженими термінами та маловідомими читачу поняттями, 

щоб полегшити сприйняття, у них використовуються емоційно-образні 

лексеми. Серед них такі: «живительный кислород», «об интересной 

теореме» («ИГ»-D-«Н» №1 (64) за 1999 р. [176]), «пытливые умичане» 

(«ИГ»-D-«Н» №1 (64) за 1999 р. [176]), «необычную телеграмму»     

(«ИГ»-D-«Н» №1 (64) за 1999 р. [176]), «подлинную природу»           
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(«ИГ»-D-«Н» №1 (64) за 1999 р. [176]). Наведені епітети дають змогу 

читачеві через земні поняття краще уявити те, до чого особисто неможна 

доторкнутися. 

Епітети, що не лише виокремлюють певну рису предмета, але й 

підсилюють її значущість, називають посилювальними. До таких епітетів 

належать: «глобальному переселению» («ИГ»-D-«Н» №1 (64) за 1999 р. 

[176]), «в опасную фазу» («ИГ»-D-«Н» №1 (64) за 1999 р. [176]), 

«могущественный самостоятельный фактор» («ИГ»-D-«Н» №1 (64) за 

1999 р. [176]), «естественные ограничения» («ИГ»-D-«Н» №1 (64) за 

1999 р. [176]), «благоприятные условия» («ИГ»-D-«Н» №1 (64) за 1999 р. 

[176]), «серьезную попытку» («ИГ»-D-«Н» №1 (64) за 1999 р. [176]), «на 

высокой ступени развития» («ИГ»-D-«Н» №1 (64) за 1999 р. [176]), 

«совершенных приборов» («ИГ»-D-«Н» №1 (64) за 1999 р. [176]), 

«сверхсекретная операция» («ИГ»-D-«Н» №1 (64) за 1999 р. [176]), 

«главной неожиданностью» («ИГ»-D-«Н» №1 (64) за 1999 р. [176]) – вони 

підкреслюють важливість явищ та предметів, що відображаються в 

журналістських статтях. 

Прикладом характерологічних або пояснювальних епітетів у 

текстах, що вивчаються, є: «гигантскую сферу» («ИГ»-D-«Н» №1 (64) за 

1999 р. [176]), «оптимальные параметры» («ИГ»-D-«Н» №1 (64) за 1999 р. 

[176]), «грядущего кризиса» («ИГ»-D-«Н» №1 (64) за 1999 р. [176]), 

«небольшой городок» («ИГ»-D-«Н» №1 (64) за 1999 р. [176]), 

«философские воззрения» («ИГ»-D-«Н» №1 (64) за 1999 р. [176]), 

«земным ученым» («ИГ»-D-«Н» №1 (64) за 1999 р. [176]), «детальной 

карты» («ИГ»-D-«Н» №1 (64) за 1999 р. [176]), «подробные 

географические карты» («ИГ»-D-«Н» №1 (64) за 1999 р. [176]), «со 

специальными фотокамерами» («ИГ»-D-«Н» №1 (64) за 1999 р. [176]), 

«серьезными проблемами» («ИГ»-D-«Н» №1 (64) за 1999 р. [176]), 
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«к досрочному прекращению» («ИГ»-D-«Н» №1 (64) за 1999 р. [176]), 

«первоначальной цели» («ИГ»-D-«Н» №1 (64) за 1999 р. [176]), 

«шпионская операция» («ИГ»-D-«Н» №1 (64) за 1999 р. [176]).  

Такі епітети пояснюють, характеризують і підкреслюють ознаку 

предмета чи об’єкта, про який ідеться. У матеріалах, що пов’язані з 

космічною тематикою, характерологічні або пояснювальні епітети 

відіграють роль певного уточнення для читача. Ця група епітетів у 

текстах космічної та довколокосмічної тематики дає змогу читачеві більш 

однозначно розуміти матеріал та водночас викликає довіру. 

Тож шляхом визначення частоти використання епітетів та 

виконуваних ними функцій у публікаціях космічної тематики було 

встановлено: видання подає матеріали досить образно, маючи за мету 

зробити описувані явища чи гіпотези зрозумілими для непідготовленого 

читача. 

Для описання гіпотез чи явищ у публікаціях у межах космічної 

проблематики також часто вдаються до порівнянь. Такий 

лінгвостилістичний прийом дає змогу читачеві краще усвідомити 

абстрактні реалії завдяки їх конкретизуванню та співвіднесенню й 

порівнянню із чимсь знайомим і земним. Наприклад: «наша планета, по 

сути, представляет собой автономный "космический корабль"» («ИГ»-D-

«Н» №1 (64) за 1999 р. [176]), «производит и потребляет энергию, 

эквивалентом  которой можно считать "содержимое" примерно…» 

(«ИГ»-D-«Н» №1 (64) за 1999 р. [176]), «и человеческий социум, и 

колонии бактерий» («ИГ»-D-«Н» №1 (64) за 1999 р. [176]), «по сути, 

колония микроорганизмов – уменьшенная и утрированная копия нашей 

цивилизации» («ИГ»-D-«Н» №1 (64) за 1999 р. [176]), «просматривается 

на примере гриба-слизневика» («ИГ»-D-«Н» №1 (64) за 1999 р. [176]), 

«сделают нас глупее гриба-слизневика» («ИГ»-D-«Н» №1 (64) за 1999 р. 
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[176]), «миг в сравнении с возрастом человечества» («ИГ»-D-«Н» 

№1 (64) за 1999 р. [176]), «оно огромно – размером со 150 наших Солнц» 

(«ИГ»-D-«Н» №1 (64) за 1999 р. [176]), «жизнь на Умо схожа с нашей, а 

умичане схожи с некоторыми землянами» («ИГ»-D-«Н» №1 (64) за 

1999 р. [176]), «на трех из них обнаружили формы жизни, сходные с 

умичанскими» («ИГ»-D-«Н» №1 (64) за 1999 р. [176]), «этими языками 

умичане владеют, словно родным» («ИГ»-D-«Н» №1 (64) за 1999 р.   

[176]), «их письма можно сравнить с работами Леонардо да Винчи» 

(«ИГ»-D-«Н» №1 (64) за 1999 р. [176]).  

Порівняння в текстах, що розповідають читачеві про космічні 

явища, дають більш чітке уявлення про відображувані поняття, розміри, 

об’єкти й т. п. Для реципієнта важливо відтворити у своїй уяві описуване 

в журналістському повідомленні, зважаючи на те, що космічні уявлення й 

образи формуються здебільшого завдяки засобами масової інформації, і 

троп – порівняння – допомагає пояснювати далекі й важкозрозумілі 

матерії земними поняттями. 

Метафора є одним із найуживаніших тропів у журналістських 

текстах. Саме завдяки йому можна виразити велику кількість думок, 

почуттів, емоцій та виявити своє ставлення до описуваного явища. 

Метафору не обійшли своєю увагою і повідомлення космічного 

спрямування. Прикладами виступають: «встав однажды на путь 

технического прогресса» («ИГ»-D-«Н» №1 (64) за 1999 р. [176]), 

«человечество эволюционирует с непостижимой для космических 

масштабов скоростью» («ИГ»-D-«Н» №1 (64) за 1999 р. [176]), «от 

некоторых клеток начинает поступать сигнал тревоги» («ИГ»-D-«Н» 

№1 (64) за 1999 р. [176]), «как своеобразный "SOS"» («ИГ»-D-«Н» №1 (64) 

за 1999 р. [176]), «к сигналящему лидеру сползаются остальные клетки» 

(«ИГ»-D-«Н» №1 (64) за 1999 р. [176]), «они катапультируются на 
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расстояние до 12 метров» («ИГ»-D-«Н» №1 (64) за 1999 р. [176]), 

«пораженные увиденным эксперты» («ИГ»-D-«Н» №1 (64) за 1999 р. 

[176]), «этот "портрет" никто не видел раньше» («ИГ»-D-«Н» №1 (64) 

за 1999 р. [176]), «их планета покрыта лесом антенн» («ИГ»-D-«Н» 

№1 (64) за 1999 р. [176]), «самых отдаленных уголков Вселенной»    

(«ИГ»-D-«Н» №1 (64) за 1999 р. [176]), «шары были переброшены на 

базы» («ИГ»-D-«Н» №1 (64) за 1999 р. [176]).  

Більшість явищ, пов’язаних із космосом, не мають власної назви, 

оскільки самі явища не є вивченими та науково поясненими. Оскільки 

офіційні дані щодо космічних реалій є недоступними для широкого загалу 

або взагалі відсутніми – засобам масової інформації залишається 

відображувати явища описово. Метафора ж дає можливість описового 

найменування поняття чи явища, які власних не мають, тож використання 

цього тропу є дуже доречним у розглядуваних текстах. На думку 

І. Білодіда, метафора має бути зрозуміла не лише мовцеві, а й тому, хто її 

сприймає [6], – і це є дуже важливим аспектом, адже незрозумілість 

метафоричного вислову напряму пов’язана з розумінням чи нерозумінням 

матеріалу реципієнтом загалом. 

Тексти, що розглядаються, містять у собі інформацію, яка дещо 

руйнує уявлення про суспільство і його устрій, а також подають дані, які 

не можна однозначно трактувати і які являють собою скоріше 

припущення без належних доказів. 

Іще один вид тропів, який виокремлюють, називаючи по-різному, 

різні автори, – персоніфікація (уособлення, прозопопея) – заміщення 

живого неживим [22, с. 215], – є часто вживаним у досліджуваних 

текстах. Прикладами уособлення в публікаціях космічної тематики 

можуть слугувати: «вырвутся микроорганизмы» («ИГ»-D-«Н» №1 (64) 

за  1999 р. [176]), «преобразования приобрели "взрывной характер"» 
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(«ИГ»-D-«Н» №1 (64) за 1999 р. [176]), «пришли калькуляторы»       

(«ИГ»-D-«Н» №1 (64) за 1999 р. [176]), «умирающий Древний Рим, 

посылавший армии» («ИГ»-D-«Н» №1 (64) за 1999 р. [176]), «претендент 

на колонизацию – Венера» («ИГ»-D-«Н» №1 (64) за 1999 р. [176]), 

«"лицо" имеет способность произвольно появляться и исчезать»    

(«ИГ»-D-«Н» №1 (64) за 1999 р. [176]), «оно <лицо> показалось»     

(«ИГ»-D-«Н» №1 (64) за 1999 р. [176]), «воздушные шары должны были 

дать Западу» («ИГ»-D-«Н» №1 (64) за 1999 р. [176]), «истребители не 

способны» («ИГ»-D-«Н» №1 (64) за 1999 р. [176]), «способные держаться 

на воде гондолы» («ИГ»-D-«Н» №1 (64) за 1999 р. [176]).  

Персоніфікація в журналістських матеріалах комічного спрямування 

як різновид тропів дає можливість читачу сприйняти текст образно; такий 

художній засіб також підкреслює значущість процесу чи явища, яке 

змодельоване в лабораторних умовах або взагалі є припущенням. 

Персоніфікація спрощує описові мовні конструкції, що роблять текст 

значно важчим для сприйняття: так, фраза «умирающий Древний Рим» 

(«ИГ»-D-«Н» №1 (64) за 1999 р. [176]) замінила конструкцію на кшталт 

«Давній Рим, що зазнав великих руйнацій під час війн та, відповідно, 

економічного занепаду». 

Прикладів метонімії та синекдохи в аналізованих публікація 

зустрічається небагато, однак випадки їх використання є цілком 

слушними, оскільки вони чітко характеризують процеси. Подібні фігури 

спрощують сприйняття та розуміння широким загалом певних складних 

наукових проблем, зокрема, пов’язаних із космосом.  

Метонімією традиційно називають перенесення назви з одного 

предмета або явища на інший (інше): «достаточно было мозга и знаний 

неандертальца» («ИГ»-D-«Н» №1 (64) за 1999 р. [176]). Перенесення 

значення із цілого на його окрему частину – синекдоха – також знаходить 
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місце в матеріалах космічної тематики: «цивилизация вступила в опасную 

фазу» («ИГ»-D-«Н» №1 (64) за 1999 р. [176]). 

Літота й гіпербола – це, відповідно, применшення та 

перебільшення певного явища чи процесу. У журналістських текстах 

аналізованого видання, які описують припущення, складно виявити 

гіперболу або літоту. Так, у фразі «посылавший армии за тридевять 

земель» («ИГ»-D-«Н» №1 (64) за 1999 р. [176]) однозначно 

використовується гіпербола, однак «пройдет не так уж много времени» 

(«ИГ»-D-«Н» №1 (64) за 1999 р. [176]) трактувати як гіперболу чи літоту 

однозначно не можна – не вповні зрозуміло, порівняно з чим це 

визначається: із тривалістю людського життя, існуванням усього людства 

чи загалом з існуванням Всесвіту. 

Отже, у матеріалах космічного й довколокосмічного спрямування 

тропи виконують функції різного роду (заміна складних понять і термінів; 

візуалізація астрономічних об’єктів; досягнення взаєморозуміння між 

автором та аудиторією тощо).  

Присутність тропів надає друкованим засобам масової інформації 

можливість популяризувати наукові розробки та непрості для розуміння 

довколокосмічні реалії, стосовно яких реципієнт об’єктивно не має 

власного емпіричного досвіду. Іще однією вагомою функцією тропів у 

журналістських матеріалах комічної тематики є транслювання 

реципієнтові авторських емоцій і вражень, власного ставлення до 

зображуваних явищ і подій.  

При висвітленні у друкованих ЗМІ для масової аудиторії складних і 

важкозрозумілих явищ і понять останні повсюдно замінюються 

порівняннями й метафорами, тексти намагаються робити образними. 

Бажана образність при цьому забезпечується тропами як засобами 

контекстуально-синонімічного увиразнення, здатними зробити 
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журналістський текст наукової чи паранаукової тематики доступнішим 

для масового читача, зрозумілішим – принаймні позірно, – незважаючи на 

необхідність уявити небачене. 

 

 

3.3 Популяризація космічної тематики в масовій культурі 

та комунікації 

Найголовніша проблема сьогодення – це накопичення та отримання 

великої кількості знань і винайдення новітніх технологій. Первинні 

знання ми отримуємо з повсякдення, при початковій та подальшій 

соціалізації. А невід’ємною частиною соціалізаційних процесів у житті 

кожної людини є засоби масової інформації – тож популяризацію знань, 

зокрема пов’язаних із космічною тематикою, у межах масової комунікації 

важко переоцінити. 

Популяризація космічної тематики є невід’ємним складником 

дослідження соціокомунікаційних процесів сьогодення. Власне 

комунікаційний процес між реципієнтом та працівником галузі 

космонавтики чи науковцем досягається не лише завдяки прямому 

транслювання інформації ЗМІ, а й за допомогою донесення інформації 

через повсякденно вживані предмети (це зошити з першим штучним 

супутником та сонячною системою і літальними апаратами, одяг, посуд 

чи магніти на холодильник із довколокосмічними зображеннями й безліч 

іншого) та зразки масової культури (це анекдоти, цитати з висловів 

космонавтів і навіть пісні, поштові марки, заставки на екрані 

персонального комп’ютера чи мобільного телефону з інопланетянами або 

космічною технікою тощо). Такий спосіб популяризації, і навіть більше – 

прищеплення дитині змалку і протягом життя – відповідних зацікавлень 



133 

 

зближує холодний космос із людиною і робить його частиною нашого 

повсякдення. 

Тож унаслідок активної медіатизації космічні об’єкти, явища та 

реалії уявно стають невід’ємною частиною життя пересічної людини – 

тож розглянемо форми функціонування космічної тематики в 

повсякденні. Репрезентація космічної тематики наразі є невід’ємним 

складником масової культури та соціальної комунікації. Власне 

комунікаційний процес між реципієнтом і працівником космічної галузі, 

науковцем досягається, як уже згадувалося, не лише завдяки прямому 

донесенню інформації ЗМІ, а й за допомогою презентування 

довколокосмічної інформації через повсякденні предмети (зошити, одяг, 

посуд, поштові марки, іграшки, цукерки та безліч іншого із зображенням 

космічної техніки, планет і зірок), а також у численних зразках масового 

мистецтва та комунікації (кінофільми, телесеріали, мультфільми, 

анекдоти, пісні, реклама тощо). Такі форми і способи «прояву» 

космічного, з якими реципієнт стикається з раннього дитинства і 

протягом усього життя, робить космос апріорі цікавим для людини й 

перетворює його на частину повсякдення. 

До ужиткових предметів, що так чи інакше популяризують космос і 

космічну галузь, можна віднести: канцелярські товари (зошити, блокноти, 

папки), одяг, посуд, марки, дитячі іграшки, прикраси, предмети інтер’єру 

(шпалери, ковдри, постільну білизна, світильники, годинники, магніти на 

холодильник), продукти харчування (на зразок цукерок «Марсіанка») та 

безліч іншого. Також об’єкти, що належать до космічної галузі, ми 

зустрічаємо на заставках персональної та офісної техніки, у мобільних 

іграх, у рекламі, в анекдотах і карикатурах, у трансльованих телебаченням 

мультфільмах, фільмах і серіалах (сучасних і старих, вітчизняних і 

закордонних). Причому за своєю стилістикою і тональністю останні 



134 

 

можуть бути і трагічними (наприклад, фільми-катастрофи), і 

гумористичними (мультфільми на кшталт «Як козаки інопланетян 

зустрічали», кінокомедії на зразок «Ця весела планета» тощо), і 

мелодраматичними. 

Зокрема, мультфільми космічної тематики можуть розважати 

дитину («Як козаки інопланетян зустрічали», «Лунтік»), розповідати у 

фантазійній формі про події («Білка і Стрілка. Пустотлива сімейка»), 

створювати яскраві образи дослідників та підкорювачів космосу 

(«Таємниця третьої планети»), навчати й інформувати про технічні 

процеси та винаходи («Маленькі Ейнштейни», «Фіксики») тощо. 

Отже, відображення космічної галузі, об’єктів, предметів та 

персоналій, що належать до цієї галузі, не лише функціонує в 

масмедійному та повсякденному просторі в якості розважальної 

комунікації, але й несе в собі певним чином її популяризацію та зумовлює 

підвищення інтелектуального рівня реципієнта. 

Варто відзначити, що на ужиткових предметах розміщуються 

зображення і наукових, і паранаукових об’єктів та реалій. Серед наукових 

– космічні об’єкти (планети Сонячної системи, галактики, сузір’я), 

персоналії (Юрій Гагарін, Валентина Терешкова, Ніл Армстронг), 

космічна техніка (супутники, космічні апарати, орбітальні станції, 

космічні телескопи). Серед паранаукових – здебільшого зображення 

«літаючих тарілок» та інопланетян, а також, чи не найчастіше, знаків 

зодіаку та іншої астрологічної символіки. 

Так, вироблено цілі серії учнівських зошитів, на яких зображено 

Сонячну систему та окремі планети, а окрім того, вони містять 

пізнавальну інформацію щодо космосу. Так, наприклад, серія «PLANET» 

із шести зошитів, де на обкладинках зображено Землю, Марс, Уран, 

Сатурн і Сонячну систему в цілому, містить не лише яскраві малюнки, але 
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й короткі відомості про зображені об’єкти. Зокрема, у зошиті із цієї серії 

«Solar System» у верхньому лівому куті розміщено такі відомості: 

«Сонячна система – планетна система, що включає в себе центральну 

зірку – Сонце – і всі природні космічні об’єкти, що обертаються навколо 

Сонця. Вона сформувалась шляхом гравітаційного стиснення газопилової 

хмари приблизно 4,6 млрд. років тому. Велика частина маси об’єктів 

Сонячної системи припадає на Сонце; решта міститься у восьми відносно 

відокремлених планетах, що мають кругові орбіти і розташовуються в 

межах плоского диска – площини екліптики». 

Така інформація, розміщена на учнівському зошиті, де головним 

користувачем виступатиме в першу чергу школяр, містить наукові 

поняття, які не завжди можуть бути зрозумілими учневі, однак завдяки 

постійному користуванню конспектом-зошитом мають велику здатність 

для запам’ятовування, та, у свою чергу, підвищують інтерес дитини до 

нових знань, пропонуючи їй тлумачення та пізнання невідомих понять, з 

можливістю самостійного опрацювання нової інформації. 

Так само прикметною є серія зошитів «Зошит України» за семи 

предметами, до переліку яких входять зошити з алгебри, геометрії, 

іноземної мови, географії, хімії, біології та фізики. Привертає увагу зошит 

із фізики, де в нижній половині зображено світлину запуску 

американського шатлу, а в верхній частині, окрім ліній для підпису 

зошита (в правому верхньому куті), подається коротка інформація (лівіше 

від ліній для підпису зошита). Тут дається короткий опис того, чим 

займається наука фізика: «В сучасному світі значення фізики надзвичайно 

велике. Все те, чим відрізняється сучасне суспільство минулих століть, 

з’явилось в результаті використання на практиці фізичних відкриттів. Так, 

дослідження в області електромагнетизму призвели до появи телефонів і 

пізніше мобільних телефонів, відкриття в аеродинаміці дозволили 
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створити автомобіль, розвиток електроніки привів до появи комп’ютерів. 

Розвиток фотоніки здатен дати можливість створити принципово нові – 

фотонні – комп’ютери і іншу фотонну техніку, які замінять існуючу 

електронну». Та варто зауважити, що коментар стосовно космічної 

техніки та зображеного фото відсутній, і, відповідно, виникає запитання 

«Що треба знати, щоб створити космічну ракету?».  

Іще одна схожа серія зошитів – «Альт» із зображеннями 

«Супутника-Sputnik», «Союзу-Soyuz», «Inernationl Space Station», 

«Buran», «Apollo 11». Зошити містять на першому розвороті також 

інформацію, що пояснює подію, зображену на обкладинці (щоправда, 

російськомовну), зокрема: 

«То, что было предметом фантастических романов, стало 

реальностью 20 июля 1969 года в 20 часов 17 минут 42 секунды по 

гринвичу. Около миллиарда человек по всему миру, смотревших прямую 

трансляцию посадки, восторженно застыли перед экранами. Нил 

Армстронг, Майкл Коллинз, Базз Олдрин навсегда вошли в зал славы 

космонавтики, заняв свое место рядом с Юрием Гагариным и Алексеем 

Леоновым. 

Советская же лунная программа, не смотря на первоначальные 

успехи, была прекращена в 1974 году после четырех неудачных запусков 

ракеты Н1. Что любопытно, благодаря высокому совершенству, часть из 

150 оставшихся от лунной программы двигателей, а также лицензия на 

производство, были проданы в 90-е годы американской компании 

"Аэроджет" и использованы в американской и японской ракетах-

носителях». 

Такі коментарі та вставки, що так чи інакше стосуються космічної 

галузі, є невід’ємною частиною фізики, а фізика, у свою чергу, 

якнайтісніше корелює з астрономією.  
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Далі школярам як одній із соціально-демографічних категорій 

суспільства надають пояснення вже в підручниках. Так, уже в першому 

параграфі підручника з фізики за 7-й клас подаються короткі відомості з 

астрономії: «Наприкінці ХХ ст. науковці відкрили за межами Сонячної 

системи нові матеріальні сутності, фізичну природу яких не встановлено 

й нині. Ці матеріальні сутності назвали темною матерією і темною 

енергією. Згідно з даними 2013 р., Всесвіт на 95,1 % складається з темної 

матерії й темної енергії і лише на 4,9 % – зі "звичайної" матерії (речовини 

та поля). Питання щодо властивостей цих субстанцій – одна з головних 

проблем сучасної фізики» [128, с. 17].  

Однак не лише сучасні підручники з фізики торкаються питань 

космосу та надають відповідну інформацію учням: так, відомий у СРСР 

підручник О. Пьоришкіна теж торкається питань космонавтики, зокрема 

через персоналії та їх досягнення, щоправда, містячи невідворотний на 

той час ідеологічний складник [91]. 

Зокрема, у цьому підручнику органічно подається інформація про 

визначні винаходи й досягнення та про персоналії тих, завдяки кому вони 

відбулися: «Костянтин Едуардович Ціолковський першим вивчив закони 

реактивного руху і розробив проект літального апарату – ракети – для 

польотів із Землі на інші планети Сонячної системи. Наукові праці 

К. Е. Ціолковського були використані вченими й інженерами при 

підготовці польотів у космос» [91, с. 12]; «Всьому світу відомі видатні 

досягнення радянської науки і техніки. У нашій країні була збудована 

перша у світі електростанція, що працює на атомній енергії, відбувся 

запуск першого у світі штучного супутника Землі й першої космічної 

ракети, що стала новою планетою Сонячної системи. Першою ракетою, 

що досягла Місяця, була радянська ракета. Першим космонавтом була 

радянська людина – Юрій Олексійович Гагарін» [91, с. 12]; «У наш час 
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освоєння космічного простору швидко розвивається. Відбувається 

стикування космічних апаратів, на борту космічних кораблів проводяться 

складні наукові досліди, тривалість польотів значно зросла. Великий 

внесок у наукову та технічну розробку польотів у космос зробив 

радянський учений Сергій Павлович Корольов» [91, с. 12]. 

Якщо повернутися до сучасного періоду, то реципієнта з дитинства 

привчають не лише до космічних розробок, але й до думки про існування 

позаземного розуму. Вчені розділилися на два табори: ті, хто вважає, що 

Земля – єдина планета з розумним життям, і ті, хто доводять протилежний 

погляд. Великий масив товарів та зразків масового мистецтва свідчить 

про підвищений інтерес до космічної галузі – і з погляду позаземного 

розуму, і з погляду освоєння космічних просторів.  

Розглянемо показовий зразок масового мистецтва – пісню «На 

Марсе класно» Noize MC, що представляє ще один прояв мистецтва 

довколокосмічної тематики. Проявлена в пісні реакція на Марс 

зумовлена, в першу чергу, тим, що головною метою людства в галузі 

космонавтики є досягти найближчої до Землі планети, що знаходиться в 

поясі життя Сонячної системи, планети, яка тисячоліттями вважалася 

войовничою, навіть символом війни – а наразі є вже бажаним об’єктом 

освоєння. Пісня стала популяризатором діяльності космічних агентств і 

прагнень та можливостей учених, з ретроспективою в минуле та 

інтенцією, що, можливо, саме ця планета дасть відповідь на головне 

питання – як зародилося земне життя.  

Таких зразків можна знайти чимало – масове мистецтво як 

індикатор і формувальник суспільної свідомості відбиває все 

найвиразніше та найприкметніше, що функціонує в індивідуальній і 

соціальній комунікації. 

Для підтвердження вірогідності висновків щодо рівня популяризації 
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в Україні космічної тематики на сучасному етапі та з’ясування рівня 

обізнаності української аудиторії стосовно цієї тематики, а також ступеня 

зацікавленості космічною галуззю з боку реципієнтів ми провели 

локальне опитування. 

Було проведено соціологічне опитування в межах міста Харкова і 

Харківської області за самостійно розробленими анкетами – з метою 

з’ясування рівня обізнаності респондентів стосовно визначних осіб, явищ 

та подій космічної галузі. Так, було опитано 147 респондентів і виявлено 

наступні тенденції. 

На питання «Перша людина-космонавт» назвали ім’я Ю. Гагаріна 

147 опитаних із 147, що становить 100 % правильних відповідей. 

На питання «Перша жінка-космонавт» назвали ім’я В. Терешкової 

131 респондент із 147, що становить 89 %, і 16 не змогли відповісти, що 

становить 11 %. 

На питання «Перша людина, яка ступила на поверхню Місяця», 

відповіли: 52 респонденти, що американець, але прізвище не пам’ятають; 

70 опитаних відповіли, що не знають, і 25 опитаних назвали Нейла 

Армстронга, що у відсотках становить 35 %, 48 % та 17 % відповідно. 

Відповіді на наступні питання виглядали таким чином. 

Конструктор першого штучного супутника Землі: 

а) Вернер фон Браун – відповіло – 3, що становить 2 %; 

б) Герман Титов – відповіло – 0; 

в) Сергій Корольов – відповіло – 144, що становить 98 %; 

г) Луї Армстронг – відповіло – 0. 

Скільки планет у Сонячній системі: 

а) 5 – відповіло 7, що становить 5 %; 

б) 7 – відповіло 34, що становить 23 %; 

в) 8 – відповіло 46, що становить 31 %; 
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г) 9 – відповіло 60, що становить 41 %. 

В якій галактиці розташована Сонячна система: 

а) галактика Андромеди – відповіло – 1, що становить 0,5 %; 

б) галактика Велика Магелланова Хмара – відповіло – 3, що 

становить 2 %; 

в) галактика Чумацький Шлях – відповіло – 121, що становить 

82 %; 

г) М 87 – відповіло – 22, що становить 15 %. 

Сонце за класифікацією – це: 

а) червоний карлик – відповіло – 28, що становить 19 %; 

б) білий карлик - відповіло – 3, що становить 2 %; 

в) червоний гігант – відповіло – 42, що становить 29 %; 

г) жовтий карлик – відповіло 74, що становить 50 %. 

Таким чином, можна підсумувати, що більшість населення міста 

Харкова і Харківської області можуть надати правильні відповіді на 

прості питання в галузі космонавтики та астрономії. Також слід 

зауважити, що 211 осіб відмовилися відповідати на соціологічне 

опитування. 215 осіб (не залежно від надання згоди щодо проходження 

соціологічного опитування) попросили надати документи. 

 

 

3.4 Сучасні надіндивідуальні гороскопи як соціокомунікативне явище 

та елемент повсякдення в контексті масової культури 

Сьогодні численні речі, які ще століття тому здавалися 

надприродними і надреальними, стали буденністю. Ні в кого вже не 

викликає подив маніпулятивна реклама на зразок «Очистить карму Вам 

поможет Каролина Далма», «Гадаю и снимаю порчу. Астасья». 

Вмикаючи телевізор, ми бачимо безліч програм, присвячених 
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надприродним можливостям: започатковано проект «Битва екстрасенсів», 

транслюється програма «Необъяснимо, но факт» тощо. Стали звичними 

поняття «діти індиго», «аура», «біоенергія», «уфологія» та безліч інших 

термінів на позначення паранаукового. 

Серед явищ, які посіли міцне місце в сучасному медіапросторі, 

зокрема на телебаченні й у періодичних виданнях, перетворившись на 

повсякдення, є такі, що корелюють і міцно асоціюються з космічною 

сферою, і одним із них є неперсональні гороскопи. 

Майже всі телеканали та безліч друкованих видань і сайтів щоденно 

транслюють чи друкують астрологічні прогнози, які реципієнти дивляться 

й читають, – і більшість з яких забувають протягом декількох секунд, у 

кращому випадку годин. При цьому логічно, що у друкованому сегменті 

сучасного медіапростору активно присутні спеціалізовані видання, 

присвячені вже рецепції гороскопів як вияву надприродного або ж 

паранаукового, серед яких науково-популярна серія «Знание. Знак 

вопроса», журнал «Неведомый мир» тощо. 

Щоб зрозуміти краще, що пропонує сучасній людині астрологія, 

проявом якої є гороскопи, і чому вона має великий попит на всіх стадіях 

розвитку цивілізацій, коротко звернемося до історії виникнення астрології 

як паранауки, котру пропонує читачам виданням «Знание. Знак вопроса». 

Так, у публікації «Ветреная дочь астрономии» автор звертається до історії 

виникнення астрології: «Астрология возникла в те очень далекие времена, 

когда все явления окружающего мира – землетрясения, извержения 

вулканов, засухи, эпидемии – наши предки приписывали не законам 

природы, открытым много позднее Кеплером, Галилеем, Коперником, 

Ньютоном и другими учеными, а воле таинственных божеств. К таким 

божествам они относили известные светила: Солнце, Луну, Меркурий, 

Венеру, Марс, Юпитер и Сатурн» («Знание. Знак вопроса» № 9 за 1991 р., 
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с. 3 [194]).  

Продовжуючи виклад історії розвитку астрології як паранаукової 

галузі, автор інформує читачів про такі етапи функціонування цього 

явища: «Как полагают, астрология зародилась в Двуречье – Ассирии и 

Вавилоне. Не случайно поэтому в Европе ее стали называть халдейской 

мудростью, по имени одного из семитических племен, представители 

которого властвовали в Вавилоне в 626–538 годах до н.э., а затем слились 

с вавилонянами. Как сообщают историки, цари Ниневии каждый свой 

значительный шаг стремились согласовать с волей звезд» («Знание. Знак 

вопроса» № 9 за 1991 р., с. 11 [194]). 

Задля з’ясування ставлення до гороскопів сучасних реципієнтів у 

межах дослідження було проведено цикл експериментів, який дав 

показові результати. Сьогодні сучасна людина свідомо чи мимовіль 

звертається до зірок, щоб «узгодити» свій день, причому часто ставиться 

до цього несерйозно і навіть іронічно. Проводячи своє дослідження і 

опитуючи чимале коло реципієнтів, ми переконалася, що серед 

опитуваних немає жодної людини, як б сказала, що гороскопів ніколи не 

читала, не слухала, не бачила. До гороскопів прислухаються найбільше 

тоді, коли людина стоїть на порозі вирішення проблеми або прийняття 

важливого рішення. Тільки 11 зі 100 опитаних відповіли, що 

переглядають гороскоп, лише коли він випадково потрапляє на очі. 

Однак стаються і курйозні випадки, зафіксовані самими 

реципієнтами, так, один із опитуваних в бесіді розповів: «В день власного 

весілля, за звичкою, я увімкнув зранку телевізор на програмі з гороскопом, 

в гороскопі мого знака зодіаку було оголошено, що сьогодні поганий день 

для спілкування з коханими, тож краще за можливості уникати 

спілкування з ними. Весілля відбулося, без жодних проблем з коханою». 

Прикметно, що після цього курйозу опитуваний не перестав дивитися й 



143 

 

читати неперсональні гороскопи, проте навчився сприймати в гороскопі 

лише позитивне. 

Створивши фокус-групу та провівши соціальне опитування 

(у межах Харкова), ми спробували зробити висновок щодо того, яка 

кількість людей довіряє неособистим гороскопам, наскільки часто люди 

до них звертаються і з якою метою, наскільки довго вони пам’ятають 

почутий, побачений чи прочитаний гороскоп, – і яким чином на це 

впливають соціально-демографічні характеристики реципієнтів. 

Один із проведених експериментів полягав у тому, що 

характеристики одного зі знаків зодіаку були розіслані людям різних 

зодіакальних знаків. Завдання було простим – виділити зеленим кольором 

те, що, на їх думку, співпадає; червоним – те, що не співпадає; те, у чому 

не впевнені, пропонувалося залишити таким, як є. Сама характеристика 

містила 31 пункт 

Опрацювання відповідей усіх опитаних (це 14 осіб) показало такі 

результати. Пункт 2 співпав у 13 осіб, і лише одна людина (телець за 

горосоком) була не впевнена: «Рыбы обычно бескорыстно угождают 

желаниям других». При підсумовуванні опитування було виявлено, що 

люди найбільше знаходили схожість із собою в позитивних якостях 

(«доброта», «обидчивость»), а також у таких улесливих для кожної 

людини характеристиках, як «креативность и нестандартное 

мышление» тощо. У жодного з опитуваних не виникало питання, чому 

такими численними є розбіжності й чому є така велика невідповідність. 

Після ознайомлення із псевдогороскопом до свого знака зодіаку 

опитаними було подано безліч коментарів стосовно прочитаного з 

інформацією, яким гороскопам вони віддають перевагу. Однак ні в кого 

не виникла думка про можливість того, що це характеристика іншого 

знака зодіаку, – оскільки всі звикли до помилок у гороскопах, тож були 
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налаштовані не помічати цих помилок. Більшість опитуваних надсилало 

електронні адреси зі своїми улюбленими сайтами гороскопів, називали 

відповідні книжки, а також зазначали, на яких телеканалах чи інтернет-

ресурсах вони передивляються гороскопи.  

Із цього випливає наступне: навіть на улюблених телеканалах чи 

інтернет-сайтах вони звикли постійно знаходити те, що не відповідає 

дійсності. Отже, до гороскопів опитана група ставиться позитивно, але 

некритично. 

Сьогодні в медіапросторі існує і такий скоріше маркетинговий, аніж 

паранауковий феномен, як гороскопи від відомих торгівельних марок, що 

є дуже показовим як маркер суспільної свідомості. 

Так, торгова марка «Scarlett» в журналі «Ліза» напередодні 

2011 року порекомендувала наступне людям, які є рибами за гороскопом: 

«Рыбы. Представителям водной стихии идеально подойдут щипцы 

Scarlett IS-539 с функцией ионизации. Одним легким движением они 

выпрямят и зафиксируют волосы любой длины. Удобный дисплей с 

возможностью выбора температуры до градуса приятно удивит 

идеалистов-Рыб». У 2010 ж році аналогічна порада виглядала таким 

чином: «Рыбы. Мистический склад ума и развитая интуиция дают 

Рыбам массу преимуществ. Однако, зачастую эти качества сочетаются 

с повышенной мнительностью. Регулярно становитесь на напольные 

весы, Luminance PP8043B9 с подсвечивающейся по всему основанию 

платформой, чтобы убедиться: Вы в идеальной форме!». При цьому 

фрази на зразок «Представителям водной стихии идеально подойдут» 

дають зрозуміти, що рекомендація підходить не тільки рибам, але й ракам 

та скорпіонам. 

Ці гороскопи містять багато компліментарних для реципієнта фраз 

на зразок «Мистический склад ума и развитая интуиция дают Рыбам 
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массу преимуществ» або «...подсвечивающейся по всему основанию 

платформой, чтобы убедиться: Вы в идеальной форме!», що й викликає 

бажання повірити у правдивість таких характеристик, співвіднісши себе із 

пропонованим образом. 

Читаючи такі гороскопи, можна зробити наступний висновок: 

намагання звернутися до небесних світил, щоб переконати реципієнта в 

необхідності покупки речей, якими він не користується, можливо, – але не 

вдасться, однак, змусити покупця запам’ятати назви Luminance PP8043B9 

чи Scarlett IS-539. Однак, за результатами опитування, тип названих речей 

(фен чи чайник) запам’ятовується, а найбільше запам’ятовують відомі 

марки «Scarlett» і «Tefal». 

Не можливо оминути і той факт, що до гороскопів представники 

майбутньої дорослої аудиторії (потенційні покупці) привчаються ще з 

дитинства: друкуються характеристики знаків зодіаку в таких дитячих 

виданнях, як «Енциклопедія для маленьких принцес», «Енциклопедія для 

дівчат» тощо. Діти вже п’яти років швидко відповідають на питання, хто 

вони за знаком зодіаку і в рік якої тварини вони народилися, приймаючи 

ці знання як об’єктивні та потенційно корисні. 

Якщо взяти декілька джерел з гороскопами, складеними за однією 

схемою, то знаходимо їх повну відповідність у щорічному виданні 

«Телескопа» «Гороскоп» і так само щорічному виданні журналу 

«Астропрогноз». 

Наведемо кілька прикладів. Щорічне видання «Телескопа» 

«Гороскоп»: 20 вересня – «Воздержитесь от заключения сделок» / 

щорічне видання журналу «Астропрогноз»: 20 вересня – «Неудачи в 

договорах, сделках, во взаимоотношениях с партнерами». Щорічне 

видання «Телескопа» «Гороскоп»: 21 вересня – «Успех в поездках, добрые 

вести» / щорічне видання журналу «Астропрогноз»: 21 вересня – 
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«Успешные поездки, контакты, хорошие новости». Щорічне видання 

«Телескопа» «Гороскоп»: 22 вересня – «Звезды помогут в заключении 

договоров и сделок» / щорічне видання журналу «Астропрогноз»: 

22 вересня – «Заключение договоров, сделок, помощь партнеров». 

Щорічне видання «Телескопа» «Гороскоп»: 23 вересня – «Жизнь в кайф!» 

/ щорічне видання журналу «Астропрогноз»: 23 вересня – «Хорошее 

здоровье, работоспособность, бодрость». Щорічне видання «Телескопа» 

«Гороскоп»: 24 вересня – «Ловите прибыль, запускайте деньги в оборот» 

/ щорічне видання журналу «Астропрогноз»: 24 вересня – «Прибыль, 

успешные денежные вложения». 

Однак, якщо ці два видання подають інформацію, однакову за 

змістом, то лексично і стилістично вона є різною. «Телескоп» 

використовує більш молодіжний сленг: «Жизнь в кайф!», «Ловите 

прибыль», – а «Астропрогноз» дотримується стилістично нейтрального 

забарвлення слів: «Прибыль, успешные денежные вложения», «Хорошее 

здоровье, работоспособность, бодрость». 

Спеціалізовані видання, перш ніж дати пораду чи розповісти про 

чергову ефективність астрологічної чи біоенергетичної методики, 

обов’язково наводять історичну довідку щодо ідеї виникнення певного 

вчення і щодо того, наскільки воно може бути небезпечним чи, навпаки, 

корисним для потенційних представників їхньої аудиторії. Надаються 

різні погляди на підтвердження необхідності й доцільності використання 

як масових гороскопів, так і індивідуальних, поради стосовно 

користування ними. 

Відстеживши гороскопи на телеканалах «СТБ», «НТВ», «Россия», 

«1+1», «Інтер», «Новий канал», трансльованих кабельним телебаченням 

України, та розглянувши гороскопи в неспеціалізованих виданнях (газета 

«Сегодня», журнал «Натали» та декілька інших), ми переконалися, що 
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самі гороскопи можна типологізувати за кількома параметрами. За 

охоплюваним періодом гороскопи поділяються на річні, місячні, тижневі 

та щоденні; за способом впливу – на вербальні та вербально-візуальні, з 

відеоілюстраціями (на телебаченні) тощо. Також друкований простір 

України переповнений гороскопами, випущеними як окремі видання, а не 

розміщеними в межах засобів масової інформації, або ж як спецвипуски 

до журналів і газет.  

Для опитуваних при виборі гороскопу виявилися важливими не 

лише названі критерії, але ще й такі: час транслювання гороскопу 

(телевізійний, радіо); тривалість виголошення для всіх знаків гороскопу – 

від 2 до 5 хвилин; ті, хто обирає інтернет-гороскопи, керуються 

принципом їх доступності в будь-яку хвилину. 

З’ясувалося, що друковані ЗМІ найменше користуються попитом, 

найголовнішим джерелом подібної інформації все помітніше стає 

інтернет, хоча водночас телебачення й радіо разом складають йому 

помітну конкуренцію. Опитування показало, що більшість респондентів 

цікавлять гороскопи на кожен день, а не на місяць чи рік – їх сприйняття 

розраховане на короткострокове враження. 

Підсумовуючи досліджене і виявлене емпіричним шляхом, 

доходимо таких висновків. Не зважаючи на технічний прогрес, швидкий 

темп життя і освіченість, люди все одно звертаються до чогось, що, на їх 

думку, може допомогти їм оптимізувати своє життя, і гороскопи певною 

мірою дають таку надію.  

Читаючи той чи інший гороскоп, людина прагне отримати надію на 

наближення позитивних змін у своєму житті та можливість позитивного 

вирішення часто невирішуваних проблем, чим і пояснюється значною 

мірою тривкість ірраціональних зацікавлень аудиторії в цьому 

соціокомунікаційному феномені. 
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Висновки до розділу 

Аналіз терміносистеми космічної галузі, присутньої у друкованих 

ЗМІ, та особливостей наведення дефініцій до них показав, що способи 

введення трактування можуть підкреслювати чи спрощувати 

орієнтованість читача в матеріалі, тобто реципієнтові пояснюють 

значення нового, нагадують, що позначається, роз’яснюють деталі. Було 

здійснено також типологізування вжитих термінів. Такий підхід дає 

можливість визначити параметри спрямованості на аудиторію та надати 

практичні поради для авторів публікацій. 

Дослідження мовностилістичних засобів, зокрема тропів, у 

матеріалах космічної тематики в спеціалізованих виданнях на прикладі 

українського друкованого видання «Интересная газета в Украине. 

Невероятное» дав змогу виявити частотність використання основних 

різновидів тропів, серед яких: епітет та його підвиди, порівняння, 

метафора, метонімія, персоніфікація та синекдоха, літота та гіпербола. 

Тропи в аналізованих матеріалах є не лише засобами увиразнення, а й 

доступною і тому ефективною формою комунікації між автором та його 

читачем, оскільки вони подекуди виконують функцію аналогів складних 

термінологічних одиниць. 

Під час мовленнєвого аналізу на виокремлення тропів було 

виявлено тенденцію спрощення науково місткого тексту у друкованому 

періодичному виданні, розрахованому на масового читача. Так, тяжіння 

до великої кількості порівнянь свідчить про прагнення видання до 

порозуміння з читачем, який не є фахівцем в галузі космонавтики. 

Виявлені при аналізі текстів тропи максимально демонструють 

спрощення та доступність у сприйнятті викладеного матеріалу, створення 

яскравих словесних образів тих об’єктів, які не можливо пізнати завдяки 

емпіричному досвіду. 
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Також було виявлено, що найбільш розповсюдженим варіантом 

зацікавленості широкої аудиторії космічною тематикою наразі є 

гороскопи як параужиткова частина космічного в повсякденні. Саме 

гороскопи виступають у друкованих неспеціалізованих та спеціалізованих 

засобах масової інформації ілюзією надання суспільству ужиткових знань 

із галузі космічного. 

Проведені соціологічні опитування та експерименти виявили 

обізнаність українського населення щодо різних напрямків і досягнень 

космічної галузі, ставлення суспільства до цієї сфери людської діяльності, 

позначене як інтересом, так і низкою соціальних стереотипів, а також 

міру зацікавленості космічною тематикою, зокрема різнобічно 

представленою в медіапросторі. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

1. Засоби масової комунікації, зокрема друковані видання та 

офіційні сайти, відіграють одну з головних ролей у формуванні 

громадської думки щодо пізнання та освоєння космосу. Оскільки 

космічна галузь не є ужитковою та не може надати кожному бажаючому 

власного емпіричного досвіду, то друковані ЗМІ відіграють роль 

посередників між відкриттями та досягненнями в галузі космонавтики та 

масовою аудиторією. Їх функція полягає у швидкісному інформуванні про 

визначні події у цій сфері, пояснення та тлумачення складних для 

непідготовленого реципієнта наукових та паранаукових явищ і процесів, – 

внаслідок чого значною мірою й формується суспільна думка про 

відкриття та досягнення, тенденції та перспективи, суперечливі гіпотези 

та доведені факти. 

Саме друковані ЗМІ стають доступними для всіх зацікавлених 

документами доби, фіксуючи та зберігаючи для наступних поколінь 

історичні події в галузі освоєння космосу та їх рецепцію соціумом за часів 

події – так само, як і пізніше переосмислення тієї ж події в різні періоди й 

за різних суспільно-культурних та науково-технічних обставин. Так, 

яскравим прикладом цього може слугувати запуск першого штучного 

супутника Землі, коли за пресою можна відстежити всі етапи наукового 

експерименту та усвідомлення його значущості. 

Крізь призму публікацій, присвячених космічній галузі, можна 

відчути особливості історичної доби, суспільно-політичних умов, місце 

космічного в житті епохи. Публікації космічної тематики в історичній 

ретроспективі демонструють сучасному читачеві науково-технічний 

прогрес на момент події в історії космонавтики з урахуванням того, що 
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саме космічна галузь використовує найновітніші технічні розробки 

людства. А їх висвітлення у ЗМІ дає змогу читачеві осягнути цінність 

недоусвідомленого колись широким загалом практичного потенціалу на 

перший погляд абстрактних наукових розробок, завдяки яким виникло 

багато з того, що зараз становить частину повсякдення. Такі висновки 

були підкріплені соціологічними опитуваннями. 

2. Соціоісторичний контекст формування вітчизняної традиції 

висвітлення космічної тематики у друкованих ЗМІ визначається кількома 

обставинами. З одного боку, зі здобуттям Україною незалежності 

змінюється політичний режим із тоталітарного на демократичний, і, як 

наслідок, відбувається відміна цензурних обмежень для ЗМІ, у тому числі 

й у ситуаціях висвітлення подій і явищ космічної галузі та паранаукових 

гіпотез. З другого боку, здійснюється перехід до ринкової економіки, 

завдяки чому розширюється ринок видань, зокрема за рахунок тих, які не 

підпорядковуються державі й не фінансуються нею, – і серед них виникає 

чималий сегмент саме орієнтованих на космічну тематику. За роки 

становлення періодичного друку в Україні як незалежній демократичній 

державі відбулося кілька етапів формування ринку преси, яка постійно 

вдається до висвітлення космічної тематики: 

 1 етап (1991–1993 рр.): хаотичне і неадаптоване копіювання 

західних зразків і тенденцій у сфері друкованих ЗМІ, зокрема 

спрямованих на рецепцію космічного, позначене відсутністю табуйованих 

тем, висвітленням неоднозначних явищ та їх суперечливими 

трактуваннями; 

 2 етап (1994–1995 рр.): виникнення цілого сегменту видань 

паранаукового спрямування та переорієнтування частини науково-

популярних видань на паранауковість, прагнення авторів і редакторів до 

надмірної сенсаційності чи псевдосенсаційності та викриття засекреченої 
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інформації; 

 3 етап (1996–2003 рр.): активна репрезентація у вітчизняних ЗМІ 

України як космічної держави, впорядкування ринку преси паранаукового 

спрямування; 

 4 етап (2004 р. – до сьогодні): долучення українських ЗМІ до 

висвітлення космічних подій світового масштабу у глобалізаційному 

дискурсі, тяжіння до наукових обґрунтувань паранаукових явищ і гіпотез; 

все більш активна розробка й наповнення офіційного сайту ДКАУ 

(Державного космічного агентства України). 

На всіх етапах дуже гостро стоїть проблема порушення морально-

етичних норм при висвітленні космічної тематики, особливо в контексті 

паранаукового дискурсу журналістської роботи в цьому напрямку. Саме 

розважальна та жовта преса в гонитві за сенсаціями чи псевдосенсаціями 

прагне до висвітлення й додумування особистих подробиць із життя 

людей, що були і є причетними до сфери космонавтики, або ж, 

порушуючи тему позаземного розумного життя та контактування з ним, 

намагається захопити увагу великої кількості читачів та шокувати їх, 

друкуючи історії про захоплення Землі інопланетянами чи загрозу 

близької загибелі людства через вплив космічних об’єктів. Внаслідок 

цього може як завдаватися шкода особистій репутації, так і провокуватися 

масована паніка. 

3. Визначаючи місце й роль космічної тематики у вітчизняних 

друкованих ЗМІ, варто розмежувати спеціалізовані видання, переважно 

присвячені науковим та/або паранауковим виявам космічного, та 

неспеціалізовані, які вдаються до відповідної тематики спорадично, 

ситуативно. Спеціалізовані видання, у свою чергу, можна розмежувати на 

ті, в яких переважає науковий дискурс при розробці космічної тематики 

(серед них наразі найпомітніше – журнал «Вселенная. Пространство. 
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Время»), ті, які виразно тяжіють до паранауковості (блоки «Тайны 

истории», «Невероятное», «Загадки и тайны» видання «Интересная газета 

в Украине»; «Неведомый мир», «Невероятно, но факт», «Мир увлечений», 

«Тайны ХХ века», «Тайная доктрина», «Инопланетянин», «Тайны 

мироздания», «Тайны эпохи», «Мир тайн и загадок», «Мир увлечений», 

«Ступени», «Секретные материалы» тощо), а також видання змішаного 

типу («Знание. Знак вопроса», «Открытия и гипотезы» та ін.). 

Неспеціалізовані українські видання, на сторінках яких ситуативно 

представлена космічна тематика, є як суспільно-політичні, так і 

розважальні або ж такі, що належать до «жовтої» преси (відповідно 

«Слобідський край», «Тижневик 2000», «Україна молода», «Аргументы и 

Факты», «Телескоп», «Теленеделя» тощо).  

При тому, однак, чіткого розмежування видань на приналежні до 

наукового та паранаукового дискурсів здебільшого не відбувається. Так, 

до висвітлення головних тем і подій, як-то запуск, посадка й робота 

марсоходу Curiosity, запуск, посадка й робота автоматичної станції 

Rosetta – тобто тих подій, які є поодинокими та унікальними, – активно 

вдаються видання всіх типів, і спеціалізовані, і неспеціалізовані, і змішані. 

Висновки підкріплені опитуванням аудиторії.  

4. Шляхом аналізу спеціалізованих і неспеціалізованих видань та 

видань змішаного типу на прикладі матеріалів, присвячених планеті 

Марс, було розроблено типологію тематичних напрямків журналістських 

публікацій космічної тематики – на основі вже створених класифікацій 

учених, які займалися різноманітними проблемами спеціалізованих ЗМІ 

та галузевої журналістики, зокрема пов’язаної з екологією. Наявні 

класифікації було розширено з огляду на проблемно-тематичну специфіку 

саме видань, які публікують матеріали про космос. Так, було виділено сім 

напрямків: соціальний, пізнавальний, морально-естетичний, економічний, 
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безпеки, науково-технічний і паранауковий. Також було виявлено 

тенденцію до синтезування тематичних напрямків, зокрема науково-

технічного та паранаукового, екологічного та безпеки тощо в різних 

варіаціях. Така тенденція є наслідком розуміння взаємозв’язку і 

взаємовпливів наукового та паранаукового в космічній галузі, так само, як 

і в інших сферах людського пізнання. 

5. При визначенні особливостей реалізації категорій часу і простору 

з погляду соціальних комунікацій та зокрема представлення космічної 

проблематики у ЗМІ варто вивчати ці категорії і як цілісне поняття, і як 

взаємодію двох окремих його складників: категорії часу та категорії 

простору. Останні, у свою чергу, слід аналізувати з наступних поглядів: 

час – форма реальності, фізична величина, лексико-граматична категорія, 

трансцендентальність; простір – форма реальності, місце по відношенню 

до вихідного тіла, трансцендентальність, космічні об’єкти та відстані між 

ними. Категорії простору та часу є ключовими як для донесення в 

журналістських текстах інформації про космічні та довколокосмічні 

реалії, так і для їх розуміння читачем. Саме сприйняття реципієнтом 

категорій часу і простору при їх відображенні в журналістських 

матеріалах є ключовим у розумінні ним будови зіркових систем і 

Всесвіту, в усвідомленні пов’язаних з освоєнням космосу явищ та подій, 

технологічних досягнень і складних експериментів, часові та просторові 

параметри яких не можуть бути сприйняті читачем на рівні особистого 

емпіричного досвіду. Причому це однаково справедливо стосовно як 

наукового, так і паранаукового дискурсів журналістської рецепції 

космічного. 

6. У сучасному українському медіапросторі використовуються 

численні комунікаційні прийоми формування наукового та паранаукового 

дискурсів рецепції космічної тематики. Зокрема, журналістські матеріали 
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у ЗМІ послугуються рядом постійних вербальних інструментів 

відображення космічних явищ і реалій та налагодження комунікації з 

аудиторією. 

Матеріали космічного спрямування, що висвітлюють специфічні 

питання для широкого загалу, є здебільшого описовими. Тропи 

виконують функції різного роду: це заміна складних понять і термінів; 

візуалізація далеких астрономічних об’єктів; налагодження 

взаєморозуміння між автором та читачем (оскільки космічна тематика 

залишається складною для розуміння та пов’язана в першу чергу з 

технічними науками). Саме наявність тропів дає змогу популяризувати 

складні наукові розробки та далекі реалії, – адже реципієнт з об’єктивних 

причин не має змоги набути власного емпіричного досвіду в описуваній 

сфері, пересвідчитись у запропонованих автором ситуаціях. Не менш 

важливою функцією тропів у наведених матеріалах є транслювання 

читачеві емоцій автора, особистого експресивного ставлення до 

описуваних явищ.  

Тема космосу постійно висвітлюється у друкованих ЗМІ для 

широкого загалу, і складні поняття та терміни при цьому часто 

замінюються порівняннями й метафорами, журналісти використовують 

всі основні види тропів, тексти характеризуються образністю. Образність 

же, у свою чергу, втілюється засобами контекстуально-синонімічного 

увиразнення – тропами, завдяки яким текст стає зрозумілішим і 

доступнішим для читача. Серед тропів, які є найбільш важливими для 

журналістських матеріалів космічної тематики, – епітет, уособлення, 

порівняння, метафора, метонімія, синекдоха, гіпербола та літота. 

Як засвідчив аналіз звернення до терміносистеми космічної галузі у 

друкованих ЗМІ на прикладі «ВПВ» та «ИГ в Украине», залежно від 

рубрики в публікаціях різниться набір термінів та їх концентрація. 
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Вивчення особливостей використання астрономічної термінології 

космічної галузі в засобах масової інформації, зокрема спеціалізованому 

журналі «ВПВ», дає можливість виявити призначення видання та його 

читацьку аудиторію. Кількісний та якісний аналіз використаних у 

матеріалах «ВПВ» термінів продемонстрував серйозність та продуманість 

видання, спрямованого на популяризацію дещо утаємниченої та 

важкодоступної для сприйняття аудиторією наукової інформації. 

Типологізування вжитих у публікаціях космічної тематики термінів 

засвідчило, що серед них є і загальнонаукові, і міжгалузеві, і 

вузькоспеціальні. При цьому, з огляду на функціональний потенціал 

тексту, його потенційну аудиторію та специфіку зображуваного явища чи 

процесу, в журналістських текстах зустрічається декілька варіантів 

введення дефініцій у текст: визначення терміна подається так, як у 

словниках; поступове підведення до терміна (спочатку розгорнутий опис, 

потім – термін); орієнтуюче введення (коли термін характеризується через 

ряд основних ознак поняття); синонімічне введення (поряд ставиться 

термін і нетермінологічна, загальномовна, часом описова назва цього ж 

поняття). 

Отже, досліджуючи та формуючи оптимальну дефініцію до 

«наукового та паранауквого дискурсів», враховуючи різні методологічні 

підходи: етимологічне походження, історико-контекстуальне 

використання понять, аналітико-зіставний принцип, – у межах матеріалів 

ЗМІ, присвячених космічній галузі, сформулюємо її наступним чином. 

Науковий та паранауковий дискурси рецепції космічного у ЗМІ – це 

сукупність процесу та результату опублікованого в ЗМІ, за 

посередництвом кодованості інформації (мови), яка репрезентує діалог 

між каналом масової комунікації (КМК) й КМК та КМК й реципієнтом; з 

одного боку через систему знань про закономірності розвитку природи й 
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суспільства та способи впливу на навколишній світ, тобто науку, а з 

другого, через ідеї та концепції, відносно яких не існує твердого 

консенсусу серед членів відповідного співтовариства вчених у визнанні їх 

повноправними елементами системи наукового пізнання. 

Перспективним об’єктом дослідження наразі залишаються 

оптимальні принципи інформування соціуму за допомогою ЗМІ щодо 

інноваційних та новітніх розробок у галузі космонавтики, що 

репрезентують Україну на міжнародній науковій арені. 
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ДОДАТКИ 

 

Додаток 1 

Електронне особисте листування з Алісою Карсон 
От 

Alyssa Carson 

Кому: 

lara kopylova 

 

Re: 

see below 

 

On Sat, Oct 10, 2015 at 9:14 AM, lara kopylova <lara-kopylova@rambler.ru> wrote: 

 

Hello, Alyssa!  

I hope, our dialogue will be interesting for both of us. 

And, if the questions will be not correct, you can’t respond to them.  

 

Question 1. When I open the website nasablueberry.com, I read “She has appeared in several 

TV shows, been written up in numerous newspapers and magazines”. What any articles 

written about the best in your opinion? (Please, give a link). 

 

http://www.cbsnews.com/news/louisiana-teen-alyssa-carson-planning-to-become-first-nasa-

astronaut-on-mars/ 

 

Question 2. Do you have a personal diary? If, “Yes, I do”, would you like to have published 

it, when you're on Mars? 

 

Yes and it may be a book before I go 

 

Question 3. Researchers from different countries are searching extraterrestrial intelligence. 

What do you think aliens exist and whether we can ever talk to them? 

 

I think there is something out there but I just don't know what 

 

Question 4. Journalists You ask a lot of questions, a question you often ask, and what 

question you asked yourself? (If possible answer to your question, too.) 

 

Mostly what is asked in the link above 

 

This is four main questions, you may be want to continue our “conversation”. If you have 

any questions to me, I will gladly answer them. 

I'm sorry to trouble you. 

 

lara kopylova. 

--  

Alyssa Carson 

NASABlueberry.com 
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Додаток 2 

 

Анкета № 1 

Відомі поняття та ствердження з галузі космосу: рівень обізнаності в 

сучасному українському суспільстві 

 

1. Перша людина-космонавт ________________ 

 

2. Перша жінка-космонавт ___________________ 

 

3. Перша людина, яка ступила на поверхню Місяця________________ 

 

4. Конструктор першого штучного супутника Землі: 
(правильний варіант обведіть кружечком) 

а) Вернер фон Браун; 

б) Герман Титов; 

в) Сергій Корольов; 

г) Луї Армстронг. 

 

5. Скільки планет у Сонячній системі: 
(правильний варіант обведіть кружечком) 

а) 5; 

б) 7;  

в) 8;  

г) 9. 

 

6. Назвіть планети Сонячної системи:  
 

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 

 

7. В якій галактиці розташована Сонячна система: 
(правильний варіант обведіть кружечком) 

а) галактика Андромеди; 

б) галактика Велика Магелланова Хмара;  

в) галактика Чумацький Шлях; 

г) М 87. 

 

8. Сонце за класифікацією — це: 

а) червоний карлик; 

б) білий карлик; 

в) червоний гігант; 

г) жовтий карлик. 
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Додаток 3 

 

Анкета № 2 

Космічна тематика у ЗМІ:  

рівень обізнаності та зацікавленості української аудиторії 

 

1. Чи цікавитесь Ви космічною тематикою  

а) рідко, коли трапляється на очі; 

б) інколи читаю сайт, дивлюсь телепередачу, читаю спеціальну 

літературу; 

в) ні, не цікавлюсь подібною тематикою; 

г) Ваш варіант________________________________________________ 

    ___________________________________________________________; 

 

2. Чи можете назвати відомі Вам сайти, телепередачі, друковані видання, 

які приділяють увагу космічній тематиці: 

а) ___________________________________________________________ 

    ___________________________________________________________; 

б) подібна інформація є приватною; 

в) не можу одразу згадати. 

 

3. Якою інформацією Ви найбільше цікавитесь у межах космічної 

тематики: 

а) запусками ракет, супутників; 

б) автоматизованими роботами, що спостерігають, вивчають та 

аналізують космічний простір та будову Всесвіту; 

в) автоматизованими роботами, що вивчають природу та склад тіл 

Сонячної системи; 

г) пошуками позаземних форм життя; 

ґ) біографіями космонавтів та інших осіб, причетних до освоєння 

космосу; 

д) Ваш варіант відповіді ________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

4. Чи довіряєте Ви журналістським текстам, що стосуються космосу: 

а) так, це достовірне джерело інформації; 

б) довіряю, але залежно від видання чи програми; 

в) ні, не довіряю; 

г) Ваш варіант відповіді ________________________________________ 

    ___________________________________________________________; 

    ___________________________________________________________; 
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5. Які з перерахованих видань Ви читали: 

а) «Затерянные миры»; 

б) «Интересная газета»; 

в) «Мир увлечений»; 

г) «Невероятно, но факт»; 

ґ) «Секретные расследования»; 

д) «Вселенная, пространство, время»;  

е) «Секретные материалы»; 

є) Ваш варіант відповіді ________________________________________ 

    ___________________________________________________________; 

    ___________________________________________________________; 

 

6. Які з перерахованих телепрограм Ви дивились: 

а) «Секретные территории»; 

б) «День космических историй»; 

в) «Странное дело»; 

г) «Невероятно, но факт»; 

ґ) Ваш варіант відповіді ________________________________________ 

    ___________________________________________________________; 

    ___________________________________________________________; 

 



182 

 

Додаток 4 

 

Анкета № 3 

Гороскопи: обізнаність, сприйняття та ставлення 

 

1. Хто Ви за зодіакальним гороскопом_____________________________ 

 

2. Хто Ви за східним гороскопом__________________________________ 

 

3. Чи звертаєтеся Ви до гороскопів і наскільки часто: 

а) коли трапляється на очі; 

б) кожного дня; 

в) 1—2 рази на тиждень; 

г) 1—2 рази на місяць; 

д) ніколи не читаю гороскопи; 

є) один раз на рік перед Новим Роком. 

 

4. Яким гороскопам надаєте перевагу 

а) в газеті; 

б) в журналі; 

в) на телебаченні; 

г) в інтернеті; 

д) на радіо; 

є) смс-гороскопам. 

 

5. Назвіть видання, канал чи сайт, на яких Ви переглядаєте гороскопи: 

а)________________________________________________________ 

б) подібна інформація є приватною і я не бажаю її розголошувати; 

в) не можу надати одразу чи не пам’ятаю; 

г) читаю або дивлюсь, де трапиться. 

 

6. Що Вас найбільше цікавить у гороскопах: 

(якщо підходить декілька варіантів, розмістіть біля них цифри 

відповідно до рівня важливості):  

а) сім’я і кохання; 

б) фінанси; 

в) здоров’я;  

г) загальний. 

 

7. Які види гороскопів Ви можете назвати? __________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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Додаток 5 

 

Опитування читачів науково-популярного журналу  

«Вселенная. Пространство. Время» 
(на прохання редколегії журналу розроблено російською мовою) 

 

 В КАКОМ ГОДУ ВЫ ПОЗНАКОМИЛИСЬ С ЖУРНАЛОМ «ВСЕЛЕННАЯ. 

ПРОСТРАНСТВО. ВРЕМЯ»? 

а) в 2003 (с момента выхода первого номера) 

б) недавно 

в) точно не могу сказать 

г) Ваш вариант ответа ______________________________________________________ 

 

 КАК ЧАСТО ВЫ ЧИТАЕТЕ ЖУРНАЛ? 

а) ежемесячно (каждый номер) 

б) несколько журналов в год 

в) очень редко 

г) Ваш вариант ответа _______________________________________________________ 

 

 КАКИМ ОБРАЗОМ ВЫ ПРИОБРЕТАЕТЕ ЖУРНАЛ? 

а) покупаю в газетном киоске 

б) оформляю подписку 

в) читаю в библиотеке 

г) Ваш вариант ответа _______________________________________________________ 

 

 ВОЗНИКАЮТ ЛИ У ВАС СЛОЖНОСТИ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ ЖУРНАЛА 

а) да, часто 

б) нет, никогда 

в) очень редко 

г) Ваш вариант ответа _______________________________________________________ 

 

 СКАЧИВАЕТЕ ЛИ ВЫ ЭЛЕКТРОННЫЙ ВАРИАНТ ЖУРНАЛА С 

ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА «ВПВ» ИЛИ ЛЮБОГО ДРУГОГО САЙТА? 

а) да 

б) нет 

в) не знал(а), что есть электронный вариант 

 

 ЧИТАЮТ ЛИ ЭТОТ ЖУРНАЛ ДРУГИЕ ЧЛЕНЫ ВАШЕЙ СЕМЬИ? 

а) да 

б) нет 

в) иногда 

 

 КАКИЕ ЕЩЕ АНАЛОГИЧНЫЕ ИЗДАНИЯ ПОДОБНОЙ ТЕМАТИКИ ВЫ 

ЧИТАЕТЕ? 

  __________________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________ 
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 ВАШИ ЛЮБИМЫЕ (ЛЮБИМАЯ) РУБРИКИ: 

а) фантастика 

б) солнечная система 

в) вселенная 

г) книги 

д) история космонавтики 

е) космонавтика 

ё) любительская астрономия 

ж) наука 

з) Ваш вариант ответа _______________________________________________ 
 

 КАКИЕ ЕЩЕ РУБРИКИ ВЫ ХОТЕЛИ БЫ ВИДЕТЬ В ЖУРНАЛЕ? 

__________________________________________________________________ 
 

 КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ ТЕКСТОВ В ЖУРНАЛЕ? 

а) слишком сложный 

б) оптимальный для научно-популярного издания 

в) Ваш вариант ответа _______________________________________________ 
 

 КАКОЙ ЕЩЕ ПРОБЛЕМАТИКЕ, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ЖЕЛАТЕЛЬНО 

УДЕЛЯТЬ ВНИМАНИЕ НА СТРАНИЦАХ "ВПВ"?  

__________________________________________________________________ 
 

 ЕСТЬ ЛИ У ВАС В ЖУРНАЛЕ ЛЮБИМЫЙ АВТОР ПУБЛИКАЦИЙ? 

а) да, это ___________________ 

б) нет 

в) никогда не обращал(а) внимания на фамилию автора статьи 
 

 ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ДЛЯ ВАС АКТУАЛЬНОЙ РЕКЛАМА В ЖУРНАЛЕ «ВПВ»? 

а) да, я пользовал(а)ся представленной в ней информацией 

б) нет, меня она раздражает 

в) никогда не обращал(а) внимание на рекламу 

в) Ваш вариант ответа _________________________________________________ 
 

 СТАРАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ ПОДДЕРЖИВАТЬ ОБРАТНУЮ СВЯЗЬ С РЕДАКЦИЕЙ 

ЖУРНАЛА? 

а) да, писал(а) письма в редакцию 

б) да, отправлял(а) электронные письма на сайт журнала 

в) постоянно посещаю Клуб журнала 

г) нет 
 

 ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ О СУЩЕСТВОВАНИИ «КЛУБА ЖУРНАЛА «ВПВ» 

а) нет, никого не слышал(а) 

б) слышал, но никогда не был(а) 

в) посещаю каждое заседание клуба 

г) знаю, собираюсь посетить  
 

 Ваши личные данные 
а) дата рождения _____________ 

б) пол __________________ 

в) сфера деятельности, профессия _______________________________________ 
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Додаток 6 

 

Загальні питання щодо особи респондента, що підкріплювалися до 

кожного соціального опитування 

 

1. Дата народження:  

 

 

число 

 

 

місяць 

 

 

рік 

2. Стать:  

 

 

 

чоловіча 

 

 

жіноча 

 

3. Місце проживання:  

 

 місто, 

селище, смт 

 

 

район 

 

4. Освіта:  

 Школа  

(9, 11 класів) 

 училище, 

технікум 

 ВНЗ 

(інститут, 

академія, 

університет) 

Середня, професійна, вища 

 

 

5. Сфера діяльності, професія: 

________________________________________. 
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Додаток 7 

 

Матеріал, підготовлений автором для видання «Интересная газета в 

Украине. Тайны истории» 

 
Еще столетие назад женщины не имели права голоса. За последние же полстолетия — с того 

момента, когда первая женщина отправилась в космос, — в черной пучине неба их побывало 56. 

Женщины-космонавтки — в чем же их сила и в чем их слабость? 

 

Терешкова Валентина Владимировна 

Год полета: 1963. 

Количество полетов: 1. 

Общая продолжительность: 2 суток 22 часа 50 минут 8 секунд. 

Первая в мире женщина-космонавт, первая в истории Российской армии женщина-генерал. 

Была дважды замужем, имеет дочь от первого брака. Личная жизнь всегда была тайной за семью 

печатями. На экранах и на собраниях — женщина-сталь, дома среди знакомых — готова в любую 

секунду броситься на помощь. Слава и космос не оставили и тени «звездной болезни». «Надо не 

смотреть на жизнь со стороны, а идти вместе с ней» — В. Т. Терешкова стала символом эпохи, а 

женщины, придя в парикмахерскую, просили, чтобы прическа была «как у Валентины». 

 

Савицкая Светлана Евгеньевна 

Годы полетов: 1984, 1989. 

Количество полетов: 2. 

Общая продолжительность: 19 суток 17 часов 7 минут. 

Первая в мире женщина-космонавт, вышедшая в открытый космос. Установила 3 мировых 

рекорда по парашютному спорту. Активно занималась политической и общественной деятельностью 

страны. В 1999, 2003 и 2007 годах избиралась депутатом Государственной Думы от КПРФ. Замужем, 

есть сын. «Я по профессии — летчик, пришла из авиации. А там не будешь профессионалом — 

убьешься...». 

 

Хелмс Сьюзен Джейн (Helms Susan Jane) 

Годы полетов: 1993-2001. 

Количество полетов: 5. 

Общая продолжительность: 210 суток 23 часа 5 минут 43 секунды. 
Мировая рекордсменка по продолжительности работы в открытом космосе — 8 часов 56 минут. 

Не замужем, детей нет. Во время пребывания в космосе наибольшее удовольствие получала от царящей 

там тишины: «Ничто не может нарушить этой тишины — ни телевизор, ни телефон; и к этому невольно 

привыкаешь. Я даже не ожидала, что буду просто наслаждаться этим покоем». 

 

Уитсон Пегги Аннет 

Годы полетов: 2002, 2007.  

Количество полетов: 2. 

Общая продолжительность: 374 суток 17 суток 21 минута 28 секунд. 
Первая женщина-командир Международной космической станции. Мировая рекордсменка 

среди женщин по суммарной длительности пребывания в космосе. И там она остается женщиной. 

Поговаривают, что на станции у Пегги есть свой женский секрет: в самом укромном уголке хранятся ее 

туфли на высоком каблуке, — хотя она этого и не признает: «На станции совсем не нужны туфли, у нас 

недостаточно пространства». 

 

Уильямс Сунита Лин (Williams Sunita Lyn) 

Годы полетов: 2006-2012.  

Количество полетов: 2. 

Общая продолжительность: 321 сутки 17 часов 15 минут 30 секунд. 
Самый длительный единичный космический полет среди женщин (195 суток 18 часов 2 

минуты). В полет Сунита, индианка по отцу, взяла священную для индусов книгу «Бхагават Гита», а 

также статуэтку индуистского бога Ганеши: «Когда смотришь в иллюминатор, всегда ищешь родной 

город или страну». 
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Ансари Ануше (Ansari Anousheh) 

Год полета: 2006.  

Количество полетов: 1.  

Общая продолжительность: 10 суток 21 часов 41 минуты 37 секунд. 
Стала первым космическим туристом среди женщин. Американская бизнес-леди с иранскими 

корнями. Ансари первая из космических туристов стала вести собственный блог в интернете. Ее 

ежедневные записи с огромным внимание читают иранские женщины, которые пишут ей, что ее 

карьера и путешествие действуют на них очень вдохновляющее. Ансари надеется, что ее опыт станет 

примером для женщин, живущих в Иране в условиях репрессивного режима: «Я надеюсь, что молодые 

женщины в Иране и в других странах будут вдохновлены моим полетом. Нет ничего невозможного, 

если вы чего-то по-настоящему хотите, и не давайте никому разубедить вас в этом». Замужем. «Я 

уверена, что через 20 лет частные орбитальные полеты станут реальностью». 
 

Лю Ян (Liu Yang) 

Год полета: 2012.  

Количество полетов: 1. 

Общая продолжительность: 12 суток 15 часов 25 минут 24 секунды. 
Первая китайская космонавтка. Замужем, детей нет: «Мы хотим ребенка, но это будет только 

после полета в космос»; «Космос не дает женщинам специальной льготы». «Став космонавтом, я 

заметила, что расстояние от воздушного пространства до космоса очень далеко». 
 

Кларк Лорел Блейр Сэлтон (Clark Laurel Blair Salton) 

Год полета: 2003.  

Количество полетов: 1. 

Общая продолжительность: 15 суток 22 часа 20 минут 22 секунды. 
В свой единственный космический полет Лорел отправилась на борту «Колумбии» в качестве 

научного специалиста в составе научно-исследовательской миссии STS-107. Эксперименты Кларк 

относились к биологии — она исследовала развитие растений в невесомости. Хотя риск для Лорел 

всегда был делом привычным, ведь до этого она служила врачом на подводных лодках, родители долго 

отговаривали ее поступать на работу в НАСА, полагая, что она не должна рисковать жизнью, имея 

маленького сына. При возвращении на Землю Лорел и другие 6 астронавтов погибли в катастрофе, за 16 

минут до расчетного времени посадки шаттла «Колумбия». Последним сообщением друзьям и родным 

от Лорел стало ее электронное письмо, отправленное с «Колумбии» за день до гибели: «С такой 

огромный высоты наша Земля выглядит великолепно. Это зрелище вселяет трепет… Каждый раз мы 

видим Землю под новым углом... Я счастлива быть здесь в качестве представителя своей страны, 

проводить исследования для ученых всего мира… Спасибо за то, что вы поддерживали меня и мои 

авантюры все эти годы. Это предприятие оказалось самым удивительным. Надеюсь, вы чувствуете 

потоки положительной энергии, которые мы излучаем, летая над планетой».  
 

Морган Барбара Реддинг (Morgan Barbara Radding) 

Год полета: 2007. 

Количество полетов: 1.  

Общая продолжительность: 188 суток 19 часов 13 минут 47 секунд. 
Первый учитель в космосе, она была отобрана для участия в программе НАСА «Учитель в 

космосе». Самая «старая» женщина-космонавт — в космос она отправилась в 56 лет. Во время полета 

Барбара провела несколько сеансов связи со школьными классами. Замужем, двое детей. На вопрос от 

учеников во время видеоурока, кем, по ее мнению, лучше быть — астронавтом или учителем, 

космонавтка ответила: «Можно, я буду делать и то, и другое?». «Можно», — сказали в NASA. 
 

Эньере Клоди (Haignere Claudie) 

Годы полетов: 1996, 2001.  

Количество полетов: 2. 

Общая продолжительность: 25 суток 14 часов 23 минуты 28 секунд. 
В 2001 году Эньере стала первой европейской женщиной, посетившей Международную 

космическую станцию, в рамках миссии Андромеда. После завершения карьеры астронавта Эньере 

занялась французской политикой. Она стала министром по европейским делам в правительстве Жан-

Пьер Раффарена и заместителем министра по вопросам научных исследований и новых технологий. 

Замужем, есть дочь. «Когда мне было 12 лет, я увидела по телевизору репортаж о том, как человек 

впервые ступил на Луну. Это произвело на меня огромное впечатление, заставило мечтать. И, главное, я 

тогда поняла: эта мечта — реальность». 


