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ВСТУП 

Науково-популярні медіа створені з метою популяризації наукових 

досягнень. Це значить, що їх завданням є адаптація результатів наукових 

досліджень до рівня різних аудиторних груп. Популяризація знань є 

необхідним фактором для розвитку суспільства, для прогресу у промисловості, 

подальшому розвитку науки, матеріально-технічної культури та ін. 

Найефективнішим і найпоширенішим шляхом популяризації є публікація 

інформації в медіа. В дисертації розглянуті особливості висвітлення цього 

сегменту періодики у ЗМІ. Йдеться про традиційні канали розповсюдження 

інформації – газети, журнали, а також новітні – електронні версії друкованих 

видань, сайти, блоги, сторінки і спільноти в соціальних мережах та ін.   

Актуальність дослідження зумовлена нагальною потребою класифікації і 

вивчення контенту традиційних і новітніх медіа, їх ролі у популяризації науки. 

Незважаючи на достатню кількість науково-популярних ЗМІ, сучасні медіа цієї 

тематики в Україні комплексно не досліджені. Майже не вивчені особливості 

популяризації науки в мережі інтернет. Немає наукових праць, у яких би 

досліджувався вплив науково-популярних ЗМІ на аудиторію.  

Тому вважаємо за необхідне висвітлення контенту цієї періодики, а також  

тематики, жанрів, спрямованості на аудиторію. Сподіваємось, що ця праця буде 

мати практичне значення, а саме, допоможе оптимізувати роботу друкованих та 

електронних медіа і збільшити аудиторію. Це дозволить підвищити загальний 

освітній рівень суспільства, вплинути на економіку, техніку, промисловість та 

ін. Тому й вважаємо це дослідження актуальним і своєчасним.     

Ступінь вивченості проблеми. Різні аспекти функціонування наукової 

інформації висвітлені у працях О. Коновця, Н. Зелінської, О. Бєлякова, М. 

Ругілсфорда, С. Міллера,  Е. Лазаревіч,  В. Колоєва, О. Макарової та ін. 

Науково-популярні сайти, блоги, сторінки у соціальних мережах практично не 

досліджувані. Проте в Україні і за  кордонами нашої держави вийшло кілька 

ґрунтовних праць, присвячених інтернет-ЗМІ, науковців Б. Потятиника, І. 

Аньєса, Е. Роджерса, Р. Крейга, М. Лукіної та ін. 
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Мета роботи: схарактеризувати стан  традиційних і новітніх науково-

популярних медіа як тематичного сегменту в системі ЗМІ України. Постановка 

мети зумовила необхідність розв’язання наступних дослідницьких завдань: 

1. Визначити особливості комунікації в традиційних і електронних 

медіа;   

2. Диференціювати науково-популярні ЗМІ за аудиторним 

принципом, висвітлити тематику і проблематику цього сегменту медіа України; 

3. Визначити  роль фотоілюстративного матеріалу в популяризації 

наукових знань; 

4. Висвітлити мовні особливості друкованих і електронних медіа, їх 

жанрову палітру; 

5. Виявити ознаки  псевдонауковості у медійних публікаціях.   

Об'єктом дисертаційного дослідження є науково-популярні медіа. 

Предметом дисертації є тематичні, жанрові, аудиторні особливості 

науково-популярних медіа.   

Гіпотезою дисертації є припущення, що науково-популярні медіа – 

традиційні і новітні – мають  певні особливості,  вивчення яких сприятиме 

відкриттю нових можливостей  популяризації  наукових знань. Домінантну 

роль у цьому аспекті мають відіграти підвищення інтересу суспільства до 

науки, формування  наукового світогляду, протистояння псевдонауковій 

інформації та ін.   

Емпіричну базу дисертаційної роботи склали науково-популярні журнали, 

газети, сайти, спільноти в соціальних мережах. Друковані ЗМІ класифіковані на 

спеціалізовані наукові (географічні, медичні, військово-історичні) і загально-

наукові (всього 70 видань). Всі сайти та спільноти в соціальних мережах 

уважаємо загально-науковими (17 сайтів) і вузько-спеціалізованими (10 сайтів).  

Методи дослідження. У дисертації на різних етапах роботи 

застосовувалася комбінація методів аналізу та синтезу, класифікації та 

типологічного аналізу, також було застосовано історично-описовий метод. 

Контент-аналіз як основний методу дисертаційному дослідженні використаний 
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для вивчення жанрового контенту науково-популярних видань. Нами були  

встановлені основні параметри тематичних і жанрових особливостей науково-

популярних друкованих і електронних ЗМІ. Це дозволило не лише вивчити 

специфіку оформлення інформації, але й сформувати практичні поради щодо 

тематики і жанрів науково-популярних медіа. 

Дисертаційне дослідження ґрунтується на методологічній основі і 

принципах системного аналізу. Цей принцип дозволяє вивчити науково-

популярні медіа в Україні як цілісне явище. Теоретичною базою дисертаційної 

роботи стали: 1) дослідження з проблем популяризації науки вчених О. 

Коновця, Н. Зелінської, О. Бєлякова, М. Варич, О. Романчука,  С. Хомінського, 

М. Ругілсфорда, С. Міллера, Е. Лазаревіч, B. Штепи, Е. Огар, В. Колоєва, О. 

Макарової, О. Тріщук, Н. Непийводи та ін. 2) праці з теорії та історії масової 

комунікації і журналістики В. Різуна, В. Іванова, О. Холод, Л. Городенко, В. 

Владимирова, Н. Сидоренко, С. Горєвалова, Б. Потятиника, О. Тріщук, А. 

Мамалиги, О. Пономаріва, Н .Шумарової, В. Шевченко, М. Бутиріної, К. 

Серажим, О. Голік, С. Кравченко, Л. Сніцарчук, В. Теремко, В. Корнєєв, М. 

Мелещенка, О. Гоян, В. Гоян та ін.   

Новизна дисертаційного дослідження. 

Вперше:  

- визначена і акцентована принципова різниця між традиційною і 

новітньою періодикою;         

- досліджена проблематика науково-популярних журналів, які 

представлені на медіа ринку України; проаналізовано тематичну спрямованість 

видань; висвітлений їх характер і жанрові особливості; 

- обґрунтовано, що географічні журнали єдині з усього  сегменту якісно і 

повно виконують функцію популяризації науки, не обмежуючись вузькою 

тематичною спрямованістю; 

-  схарактеризовано контент науково-популярних сайтів; вивчені принципи 

функціонування науково-популярних спільнот у соціальних мережах; визначені 

їх інтереси і зацікавлення; 
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- доведено, що аудиторія потребує якісних україномовних науково-

популярних видань, як друкованих, так  і електронних.    

- виявлено, що інфотеймент є найпоширенішим методом подання 

інформації в електронних медіа;  

- визначений позитивний вплив фотоілюстрацій на популярність видань; 

наголошено на визначальній ролі фотоілюстрацій і графічних матеріалів у 

науково-популярній періодиці; 

- на основі аналізу вказаної періодики створено модель читача науково-

популярної інформації  

удосконалено: 

- підходи до класифікації науково-популярних засобів масової інформації  

України згідно з їх аудиторним призначенням; 

Набули подальшого розвитку:  

- положення про принципи науковості і псевдонауковості в публікаціях, 

представлених на українському ринку медіа; визначено негативні наслідки 

псевдонаукових повідомлень; 

Практична значущість дисертації: 

Проведена диференціація науково-популярних ЗМІ за аудиторними 

ознаками. Виявлені інформаційні потреби аудиторії. Вивчення аудиторії 

дозволить редакціям більш повно задовольняти потреби споживачів інформації. 

Визначена принципова різниця між друкованою та електронною періодикою і 

сайтами у поширенні наукової інформації. В журналах публікується переважно 

аналітична інформація. Електронні ЗМІ відзначаються оперативністю, що не 

вимагає глибокого аналізу. Вивчено жанрово-тематичну структуру друкованих 

періодичних видань і сайтів для того, щоб виявити відсоткове співвідношення 

жанрів. Досліджені наукові інтереси спільнот у соціальних мережах для того, 

щоб виявити лакуни у тематиці сайтів. Окреслений можливий вплив інтернет-

інформації на аудиторію. Виявлені мовні особливості науково-популярних 

медіа. Доведена необхідність пояснення термінів; визначений білінгвізм цього 

сегменту ЗМІ та акцентована його ідеологічна неоднозначність. 
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р. 
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Публікації. Результати дослідження відображено у 10 працях, 4 з яких – 

статті у фахових виданнях, 1 – закордонна публікація, 5 – тези конференцій (1 – 

закордонна). 

Структура та обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, чотирьох 

розділів, дванадцяти підрозділів, висновків, додатків, списку використаних 

джерел (200 позицій). Загальний обсяг дисертації 180 сторінок, список 

використаних джерел поданий на 20 сторінках.   
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Розділ 1. Теоретико-методологічна основа дослідження 

1.1. Висвітлення проблем традиційних та новітніх медіа у працях  

з історії журналістики. 

У представленій дисертації досліджено традиційні та новітні засоби 

поширення наукової інформації в медіа. Вважаємо цю тему важливою і 

актуальною, адже в основі  науково-популярних ЗМІ, як у ніяких інших 

тематичних медіа, має бути наявним принцип цікавого. Група науково-

популярної періодики  здатна вмістити більш широкий спектр інформації, ніж 

інші. Йдеться про всі без винятку науки, техніку, медицину, космос та ін. 

Необхідно лише відзначити, що ця дисертація ґрунтується на теоретичних 

розробках В. Здоровеги [48-50], В. Різуна [126-132], Л.Городенко [32-34], 

Н.Зелінської [50-60], В. Іванова [23], М. Василенка [24-25], С. Горєвалова [30-

31], О. Колесніченко [76],  В.Теремка [145], О. Тертичного [46-49], О. 

Чекмишева [167-168],  а також західноєвропейських дослідників Ів Аньеза [6], 

Ричарда Крейга [93] та ін.  

Більшість науковців (наприклад, В. Різун, В. Іванов, В. Владимиров, В. 

Корнеєв, Н. Сидоренко та ін.) слушно пропонують описувати традиційні 

друковані ЗМІ згідно з формулою Ласвелла: комунікатор, контент, 

інформаційний канал, аудиторія, ефект.  

Таким чином можна визначити призначення ЗМІ, характер інформації, 

тобто, вид, форму, жанри, тематику і проблематику. Проблемно-тематичні 

особливості медіа, зокрема, науково-популярних ЗМІ, є важливими, бо вони є 

показниками розвитку суспільства. Це можна підтвердити цитатою з 

підручника Н. Сидоренко та В. Георгієвської: «Усі питання типології, 

проблематики і структури періодичної преси нерозривно пов’язані з розвитком 

преси в добу культурно-економічного поступу» [27, 6]. Популяризація науки 

також є одним із головних аспектів формування громадської думки. 
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Дослідження традиційних ЗМІ, в яких популяризуються наукові знання, 

проводиться на основі вивчення праць названих вище науковців. Їх роботи 

слугують методичним підґрунтям для вивчення друкованих науково-

популярних журналів, які виходять в Україні. Цій проблемі присвячено другий 

розділ дисертації. 

Необхідно визначити спільні риси між традиційними ЗМІ і новітніми. 

Теоретичними розробками цієї проблеми займались науковці О. Акопов, Л. 

Городенко, Б. Потятиник, Д. Крейг, І. Аньєс та ін.  

  Докладно і вичерпно типологія інтернет-ЗМІ та їх зв'язок із традиційними 

медіа висвітлено в статті О. Акопова «Типологічні ознаки мережевих 

видань»[2]. Автор констатує: «Типологічні ознаки мережевих видань в цілому 

відповідають прийнятим для друкованої преси».  

Вчений висуває кілька критеріїв для аналізу: видавець, цільове 

призначення ЗМІ, аудиторія, структура видання, жанри публікацій, дизайн, 

автори, обсяг і наклад. Ці параметри характерні як для друкованих медіа, так і 

для мережевих. Тому порівняння їх типологічних особливостей вважаємо 

доречним у роботі, в якій досліджуються традиційні і новітні медіа.  

Науковець Акопов О.І. писав: 

«Видавець як типологічна ознака мережевого видання в сутнісному 

відношенні залишився без зміни. Його значення раніше визначається у зв’язку з  

метою видання і читачем. 

Цільове призначення стосовно друкованих видань в Мережі також не 

змінилось... Основні напрямки – інформування читачів, популяризація знань, 

просвіта населення, пропаганда ідей і поглядів, публікація результатів 

професійної та наукової діяльності тощо. 
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Читач видань мережевої журналістики відрізняється головним чином тим, 

що має бути користувачем електронних мереж. Це накладає відбиток на 

структуру аудиторії.  

Внутрішня структура он-лайн видань також мало відрізняється від 

структури друкованих. Насамперед, це виходить від єдності мети і 

традиційного підходу видавців. Розподіл публікацій всередині одного випуску 

відбувається за тематичним, жанровим і проблемно-цільовим принципам. 

Жанри мережевої періодики практично нічим не відрізняються від жанрів 

паперової преси. Часто зустрічаються короткі інформаційні повідомлення, 

листи (лист в Мережі не аналітична публіцистика, а інформаційний жанр). 

Оформлення мережевих видань. Головна особливість в оформленні 

полягає в незмірно великих можливостях при мінімальних витратах. Фотографії 

чорно-білі і кольорові в мережевому варіанті виглядають значно ефектніше.  

Автори мережевих періодичних видань – це, безумовно, нова категорія 

журналістів. Специфіка тексту полягає в знанні інтернет-термінів, елементів 

програмування тощо. Однак головною особливістю є знання  

внутрішньомережевого життя, що дозволяє створювати текст економно і 

раціонально з точки зору максимального вираження змісту при мінімальних 

витратах лексичного матеріалу. Автори є гуманітаріями – історики, філософи і 

філологи, які мають вищу освіту, вільно володіють, як мінімум, англійською, 

але часто кількома мовами.  

Періодичність – його відмінність в мережі полягає у різкому скороченні 

термінів виходу в світ. Число щоденних і щотижневих видань по до їх кількості 

в процентному відношенні у багато разів вище того ж співвідношення в 

паперовій пресі. 

Обсяг мережевих видань відрізняється великою різницею окремих 

випусків. Видавець мережевого видання, на відміну від паперового, може 

дозволити собі публікацію матеріалів одного випуску, в кілька разів перевищує 
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за обсягом інший випуск. Підраховується обсяг в кілобайтах, що при публікації 

ілюстрацій і особливо музичних фрагментів різко збільшує число біт 

інформації. 

Наклад, якщо під ним розуміти число читачів видання, поки являє собою 

досить невизначений ознака. Єдиний спосіб  підрахунку - установка лічильника 

на сервері або сайті видання»[2]. 

Таке розлоге цитування необхідне, тому що позиція О. Акопова досить 

поширена в науках про медіа. Її відстоював також український науковець 

В.Здоровега [49].  Автори Практикуму  «Наукова комунікація у медіа» теж 

дотримуються цієї ж думки. «Загалом Інтернет-журналістика не відрізняється 

від інших різновидів журналістики: її метою так само є своєчасне створення 

якісних, добре написаних, розважальних, інформативних та правдивих 

репортажів», - відзначали вони [110, 14]. Така думка має право на існування, 

вона доречна, проте не всі науковці з нею погоджуються, про що буде 

зазначено далі.          

У вище цитованій  роботі О. Акопов надав коротку характеристику 

аудиторії мережевих видань: «За віковими категоріями явно переважають люди 

молодого віку, за статтю – чоловіки, за територією - мешканці великих міст, за 

професією та інтересам – програмісти та користувачі-любителі, за соціальним 

станом – творча інтелігенція, учні та студенти. Однак, так чи інакше, всі 

категорії суспільства все-таки представлені,  йдеться лише про диспропорції, 

які послідовно зменшуються» [2]. Ми погоджуємось із цим визначенням. Воно 

є актуальним  і для української аудиторії засобів масової інформації.  

Ці критерії можуть бути використані для новітніх медіа. Але як уважають 

деякі науковці, комунікативні характеристики новітніх медіа можуть бути й 

іншими. Таким чином, до традиційних дефініцій додаються нові параметри, на 

які треба зважати при аналізі інтернет-медіа. 
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 Як визначають деяк науковці інтернет є принципово новим типом 

комунікації, який став етапом у розвитку людства. Новітній етап комунікації 

чітко окреслив В. Різун. Учений писав: «З переходом на етап електронно-

медійний і з виникненням електронних мереж, наприклад Інтернету, сфера 

комунікації зазнала процесу глобалізації, що стало причиною виникнення 

віртуальної масової комунікації — такого виду спілкування 

 • коли кожен учасник спілкування з великою кількістю людей має однако 

ві можливості впливу на масу, він може швидко міняти свої ролі: то бути ко- 

мунікантом, то бути комунікатом; 

• коли весь світ стає ніби єдиним так званим «глобальним селом», що 

перебуває на «спільному майдані», може одночасно існувати у стані 

спілкування, яке втрачає дискретність (розірваність, розпорошеність) у 

просторі й часі (весь світ тут, на екрані, і зараз)» [126, 20]. 

Далі науковець пояснює, в чому сутність новітнього етапу розвитку медіа і 

комунікації. В. Різун уважає, що така комунікація пов’язана з Інтернетом. 

«Віртуальна масова комунікація — це вже інформаційний період розвитку 

спілкування, в якому більш вирішальними для поведінки людини стають 

процеси рефлексії, саморегуляції, наслідування та зараження. Якщо для 

індустріального періоду властиві технології, що базуються на ідеї довіри до 

комуніканта та ідеї його лідерства у процесах спілкування, то за віртуальної 

комунікації живою є «ідея співучасті у міфотворенні»: кожна людина з власної 

волі стає учасником розмови й ніби очолює масу» [126, 20].  

Новітній етап спілкування характеризується суто науковим стилем 

веденням полеміки. До цього висновку ми дійшли, читаючи праці В. Різуна, 

який характеризує його таким чином: «немає категоричності у прийнятті 

рішень, переважають дискусія, полеміка, обговорення тощо. Віртуальна 

комунікація знову стає непрофесійною масовою комунікацією, коли всі є в 

середовищі Інтернету журналістами, політиками, агітаторами, пропагандистами 

тощо. Проте слід очікувати, що професіональна масова комунікація буде 
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активно інтегруватися у віртуальну; уже виникають інтернет-газети, інтернет-

радіо і т. п.» [126,21]. 

Цю ж думку більш докладно і повно розвиває українська вчена Л. 

Городенко. Проблемі інтернет-ЗМІ професор Л. Городенко присвятила статтю, 

яка має назву «Нові медіа: журналістика чи комунікація?» [34, 65-69]. 

Досліджуючи концепції українських і закордонних авторів, Л. Городенко 

наводить ідеї розуміння новітніх медіа різними науковими школами. Так, за її 

словами, німецькі дослідники поняття «нова журналістика» і «нові медіа» 

вживають для позначення моделі, яка «розширює перспективи спостереження 

за подіями і протиставляє об’єктивній журналістиці» професійний суб’єктивізм 

як одну з головних ознак мережевих ресурсів (блогів).  

Представники американської школи журналістики, зокрема, дослідників 

нових медіа і блогосфери Д. Рашкофф також уважають блог основою новітніх 

медіа. Він писав, що сьогодні спостерігається перехід до «суспільства авторів». 

Л. Городенко у вказаній статті наводить слова професора комп’ютерних 

наук Нью-Йоркського університету Лева Мановича з книги «Мова нових 

медіа». Американський науковець перераховує низку принципів, які 

визначають нові медіа як окремий вид ЗМІ. На його думку, це:  

1) числова репрезентація; 

2) модульність; 

3) автоматизація;  

4) мінливість; 

5) транскодування; 

6) міфи про інтерактивність; 

7) міфи про дигіталізацію. 
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Точка зору вказаного професора цікава, але важко погодитись із 

визначенням інтерактивності і дигіталізації як із міфічними принципами. 

У статті «Медіа у системі мережевих комунікацій» Л. Городенко слушно 

відзначала: «Серед різноманіття форм та видів комунікацій, представлених в 

інтернеті, особливе місце займають засоби масової інформації, які продукують 

новини і є основним каналом поширення достовірних повідомлень. При 

переході ЗМІ в інтернет вони зберегли визначальні характеристики, властиві 

тому чи іншому виду в реальному світі, а також генерували унікальні ознаки, 

врахувавши специфіку мережевого середовища» [35,9]. Ознаки, про які писала 

Городенко Л.М. – це різні види комунікації між тим, хто створює контент, і 

тим, хто його читає.  

Цей процес можна інтерпретувати як зміну принципу комунікації. 

Традиційні медіа характеризуються однобічною комунікацією, незважаючи на 

різні форми спілкування з аудиторією (листи і телефонні дзвінки в редакцію, 

анкетування та опитування аудиторії, зустрічі з представниками аудиторії 

тощо). Інтернет-ЗМІ характеризуються двостороннім (або багатостороннім) 

зв’язком із аудиторією, зворотнім зв’язком та інтерактивністю. 

Різниця між традиційними і інтернет-медіа також у тому, що в інтернет-

ЗМІ можливий контент, який піддається конвергенції, наявний гіпертекст та 

відбувається інтерактивне спілкування з користувачами і коментаторів між 

собою. Традиційні медіа мають сформований і визначений тематично-

жанровими особливостями контент і не дозволяє спілкування з аудиторією і 

членами аудиторії між собою.  

У навчальному посібнику «Интернет-СМИ. Теория и практика» під 

редакцією М.Лукіної надаються рекомендації про те, як позначити професійний 

характер надання інформацію. Тобто, визначити, що контент виробляється 

професійними журналістами.  

Автори цього посібника виокремлюють головні принципи: 
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1. Ключові слова в назві ресурсу: «газета», «журнал», «редакція», 

«дайджест» тощо. 

2. Вказівка в контенті сайту на те, що ті, хто його створю, 

ідентифікують себе з журналістами. Для цього можна використовувати слова-

маркери: «редакція», «інтерв’ю», «сюжет», «джерело інформації», «новина», 

«редактор», «оглядач», «кореспондент», «коментатор» та ін.  

3. Ті, хто створює сайт, мають вносити його в каталоги і рубрикатори-

пошуковики. Таким чином оптимізується інформація в інтернеті [67, 68]. Може 

скластись враження, що традиційні і новітні ЗМІ не протиставляються, а 

доповнюють один одного. А результатом є збільшення обсягу інформації і 

принципове зростання  аудиторії ЗМІ. 

Автори посібника «Интернет-СМИ. Теория и практика»  виокремили 

принципові ознаки, які відрізняють «нові» медіа від традиційних, або, як вони 

пишуть, від  «старих»: «До оригінальних ознак… відносяться три родові якості: 

гіпертекст, конвергентний контент, створений на медійній платформі, а також 

інтерактивна взаємодія з користувачем» [67, 66].   

 Українська науковця Л. Городенко категорично спростовує спадковість 

новітніх медіа, вона вважає: «Мультимедійні засоби, в тому числі й Інтернет, – 

це потужний конкурент традиційних мас-медіа у процесі донесення відомостей 

споживачам інформації» [32].  

Для розуміння характеру і особливостей функціонування поширення 

наукової комунікації на електронних носіях, звернемось до праць  проф. Л. 

Городенко. Вчена розглядає мережеві медіа як складову ієрархії соціальної 

комунікації. Таким чином, професор Городенко вибудовує цілком логічну і 

вичерпну схему: 

 Соціальні комунікації   

 Засоби масової комунікації   

 Електронні медіа  
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 Мережеві комунікації  

 Інформаційно-комунікаційні ресурси  

 ЗМІ в інтернеті -  види та підвиди.  

Ця дослідниця наголошує на принциповій  різноплановості понять «ЗМІ в 

інтернеті» та «інтернет-ЗМІ». Власну думку вона аргументує таким чином: 

«Медіа в інтернеті, як правило, це відтворення традиційних ЗМІ на веб-

серверах. Досить небагато засобів масової інформації, навіть при присутності в 

мережі, змогли подолати межі традиційної подачі своїх матеріалів та стати 

повноцінними комп‘ютерними медіа. Інернет-медіа – це новий тип носіїв 

інформації, першочергово орієнтований на інтернет, що враховує нюанси нової 

журналістики» [32]. 

В цьому контексті Л. Городенко розглядає аудиторні вимоги до ЗМІ і 

прагнення редакцій медіа знайти читача/глядача/слухача і утримати увагу 

аудиторії. Дослідниця справедливо відзначає, що «у цьому прагненні не завжди 

зрозумілим був кінцевий результат: ні газета, ні радіо, ні телебачення не 

можуть забезпечити постійного діалогу з аудиторією. Про наслідки 

опублікованого матеріалу можна дізнатися лише з реакції споживачів 

інформації, яка має часову затримку. У випадку не реалізації спонтанного 

бажання висловити свою думку через суб‘єктивно-об‘єктивні умови читач, 

слухач чи глядач у подальшому може проігнорувати дискусію з журналістом 

взагалі» [32]. 

Лише користувачі Інтернет мають нагоду висловити своє ставлення до 

публікації, вважає дослідниця: «Натомість інтерактивне середовище інтернету 

забезпечує реалізацію у коментуванні для будь-якого користувача і практично 

не створює штучних бар‘єрів для діалогу редакція – споживач».[34] Ці роздуми 

надали можливості дійти  висновку і вибудувати нову схему донесення 

інформації до аудиторії: «Відбувається зміна напрямку спілкування, властивого 

традиційним ЗМІ та новим інтерактивним мережевим формам:  
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Традиційні медіа - Споживач інформації (одностороння комунікація, 

монолог як форма реалізації) - Мережеві медіа» [32]. 

Цікаву концепцію розуміння новітніх медіа висуває українська дослідниця 

В. Шевченко. Вона вважає, що це ЗМІ, які засновані на цифрових технологіях: 

усі інтернет-видання, презентації на CD, комп’ютерні ігри, соціальні мережі 

тощо. Професор В. Шевченко наголошує, що домінуючими ознаками нових 

медіа є мультимедійність, гіпертекстуальність та інтерактивність, генерування 

інформації в режимі реального часу, персональна доставка інформації 

споживачу та змога кожного бажаючого брати участь у  творенні інформації 

[168]. Цінними для представленого дослідження є роздуми В.Шевченко над 

цільовим призначенням видань. Вона вважає, що цільовим призначенням є 

тематика (зміст, характер інформації), способи подання матеріалів, цільова 

аудиторія. За цими принципами в дисертації досліджено друковані і електронні 

ЗМІ науково-популярного спрямування.  

Науковець В. Теремко, вважає, що інтернет «збурив тектонічні процеси в 

інформаційній сфері та в усіх вимірах суспільного життя, соціально-

економічної, культурної практики людства. Донедавна незвичний вислів про 

інформацію як продуктивну (соціальну) силу тепер уже ніхто не наважиться 

взяти під сумнів, як й ідеї «електронної (цифрової) революції», «електронної 

цивілізації», «мережного суспільства», «влади інформації та інтелекту», 

«електронного врядування», «економіки динамічних знань», «глобальної 

взаємозалежності». Радикально змінивши інформаційне життя, Інтернет 

стимулював інтегрування видавничої і медійної галузей, формування на цій 

основі галузі мультимедійної» [145]. Таким чином, доходимо висновку: 

науковець уважає, що новітні медіа – це принципово нова мультимедійна 

галузь. В Теремко впевнений, що вона і надалі буде розвиватись. 

Професор Б. Потятиник також говорить про принципову різницю між 

традиційними та новітніми ЗМІ:  «Хибним є погляд на онлайнові медіа як, по 

суті, на філософію традиційних ЗМІ, котрі зайшли в Мережу. Насправді ж 
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медійний ландшафт тут зовсім інший. Інтернет докорінно змінює поведінку 

мас-медій» [120]. 

Цю ж думку Б. Потятиник розвиває в іншій статті, присвяченій цій 

проблемі: «Ми дійшли висновку про необхідність чіткого розмежування на 

рівні дефініцій Інтернету як технологічної платформи і власне ІЖ як одного із 

сегментів мережі, в якому практикують застосування фахових журналістських 

стандартів. Більше того, варто розмежовувати інтернет журналістику та 

попередні різновиди журналістики, які «переселилися» в мережу. Це усього 

лише старі добрі традиційні ЗМІ – преса, радіо, телебачення, –  які наче 

гостюють у Мережі. Справді, є чимала дистанція між простою електронною 

копією газети в мережі і повноцінним інтерактивним новинно-аналітичним 

ресурсом з можливістю архівного пошуку, інтерактивністю,  мультимедійністю 

та іншими привабами онлайнового життя.  

Проте надмірне захоплення таким розмежуванням було би хибним. І не 

тільки тому, що існує безліч непомітних напівпереходів від так званих 

традиційних до новітніх ЗМІ. Але й тому, що сучасна журналістика надто 

зрослася з численними мережевими сервісами, починаючи від пошукових 

механізмів і до блоґів чи соціальних мереж. 

Відповідаючи на питання, що таке інтернет журналістика, можна сказати, 

що це – журналістика, яка передбачає використання мережі Інтернет як 

професійного інструмента. Однак таке визначення – занадто спрощене, 

оскільки Мережа – не просто інструмент. Передусім йдеться про Інтернет як 

середовище, «дім», в якому власне «мешкає» журналістика» [121].  

За словами Б. Потятинника, більшість науково-популярних інтернет-

видань можна класифікувати словами  «дім», в якому «мешкає» журналістика». 

Бо в них майже повністю збережені всі типологічні ознаки традиційних медіа. І 

лише деякі з них мають ознаки суто інтрнет-видань – мультимедійність, 

інтерактивність, зв'язок із споживачем інформації тощо. 
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Б. Потятиник наводить ознаки інтернет-видань та їх функціональних 

особливостей: «У цьому середовищі шукають, відбирають і перевіряють 

інформацію, тут здійснюють журналістські розслідування і публікують їх 

результати, тут-таки спілкуються з читачем (глядачем) як потенційним 

співавтором публікації. Саме через це специфічне середовище первинний текст 

зазнає трансформацій, обростає коментарями, провокує дискусії, тобто починає 

жити окремим життям як типова інтернет-публікація» [121]. 

Теоретичне обґрунтування мережевих медіа, зроблене В. Різуном, Л. 

Городенко, Б. Потятиником, В. Теремком, а також іншими дослідниками цієї 

теми, стало основою для написання третього розділу дисертації. 

Дослідження науково-популярних ЗМІ проводиться за типологічними 

ознаками. Типологізувати друковані та інтернет-видання можна за принципом 

тематики і проблематики:  

1. Присвячені універсальним проблемам науки і техніки 

(політематичні);  

2. Спеціалізовані видання, присвячені одній галузі науки - медичні, 

географічні, технічні та ін. (монотематичні). 

 Ще одним аспектом типології є аудиторний. У другому і третьому розділі 

представленої дисертації всі друковані і інтернет-видання розгалужені за їх 

спрямованістю на певні сегменти аудиторії. Редакції деяких ЗМІ вказують, для 

якого споживача медійної продукції вони працюють. Диференціація 

проводиться за віковими ознаками, статтю, соціальним станом, рівнем освіти та 

ін. Але аудиторію більшості науково-популярних ЗМІ можна визначити лише з 

контенту. Тобто, після ознайомлення зі значною кількістю публікацій.  

Також друковані і інтернет-ЗМІ аналізуються з позицій жанрів. У деяких 

науково-популярних медіа переважають групи інформаційних жанрів, у деяких 

– аналітичних. Публіцистичні жанри майже не зустрічаються в науково-

популярній журналістиці. 
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Методологічною основою дисертації є комплексний та системний підхід, 

оснований на принципах  наукової об’єктивності.  

Саме наукова об'єктивність передбачає можливості отримання достовірних 

фактів. Цей принцип використаний при опрацюванні публікацій у науково-

популярних журналах і в електронних виданнях. 

 Наукова об’єктивність характеризується системним підходом. Він 

ґрунтується на переході від загального до часткового. Цей підхід реалізований 

у дисертації.  

Мета, об’єкт та предмет наукової роботи зумовили низку теоретичних 

методів, які застосовувались у дослідженні.  

Перший етап емпіричний. Це збирання фактів, їх опис, узагальнення, 

систематизація. Саме тому на емпіричному рівні були використані методи  

порівняння, абстрагування, аналізу і синтезу. 

Другий етап теоретичний. На цьому етапі аналізуються факти, проводиться 

вивчення об’єкта у його цілісності. Основними методами стали індукція і 

дедукція, ідеалізація, формалізація. 

У дослідженні використані такі методи: 

 Історично-описовий. За словами дослідників В. Різуна Т. Скотнікової, цей 

метод «полягає у виявленні історичних фактів і в уявному відтворенні на їх 

основі історичного процесу з одночасним розкриттям логіки руху цього 

процесу. Історичний метод передбачає вивчення розвитку об’єктів дослідження 

в хронологічній послідовності» [124]. Принцип історизму дозволяє дослідити 

матеріал у його генетичних та функціональних зв’язках. У дисертаційній роботі 

використано різновид історичного методу, а саме, порівняльно-історичний 

метод, надає змогу дозволяє шляхом порівняння виявити і зіставити  певні рівні 

функціонування досліджуваного об’єкта; зміни, що відбулись у розвитку 

об’єкта ( у даному випадку досліджуються зміни, які урізноманітнили способи 
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подання і популяризації наукової інформації). Також цей метод дозволяє  

визначити тенденції розвитку медіа, в яких популяризуються наукові знання.  

Виявлення характерних ознак і їх проекція у минуле чи екстраполювання у 

майбутнє, якщо продовжити і розвинути думку вище цитовані авторів у 

потрібному нам контексті, дозволить спрогнозувати розвиток науково-

популярних ЗМІ, збагатити їх тематику, розширити аудиторію тощо. 

Ще одним метод, який застосовується в представленій дисертації є 

класифікація. Автори посібника «Методи журналістикознавчих досліджень» 

вважають, що класифікація «потрібна, щоб з’ясувати зв’язки і закономірності 

розвитку досліджуваних об’єктів. Конкретною формою класифікації є 

групування. Групування дає змогу поділити цілісну сукупність об’єктів чи 

даних на однорідні групи так, щоб розходження всередині групи були менші, 

ніж між групами. Проводячи групування, важливо забезпечити однорідність і 

порівнюваність ознак, за якими здійснюється розподіл» [124]. 

Критерії класифікації дозволяють виявити загальні закономірності в різних 

явищах, зокрема, в особливостях популяризації наукових знань в Україні. 

Також класифікація надала змогу простежити причиново-наслідкові зв’язки 

між різнорідними фактами, як-от, між виникненням, утвердженням, 

функціонування і закономірним розвитком науково-популярних ЗМІ. Також 

метод класифікації дозволив виокремити науково-популярні ЗМІ з усього 

масиву медіа, які представлені на ринку України. Наступним кроком було 

групування друкованих і електронних ЗМІ. 

Науковці В. Різун та Т. Скотнікова констатують, що в багатьох роботах  

типологічний підхід підміняється класифікацією. Для уникнення плутанини 

вони вводять пояснення того, що є класифікацією. За їх словами, «класифікація 

– це метод наукового дослідження або «процедура» складної логічної операції 

(типологічного аналізу), в основі якої лежить розподіл на групи системного 

об’єкта з метою виявлення подібності видань, на основі чітких критеріїв 

ідентифікації, і подальшого їх впорядкування» [124]. 
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Вказані дослідники наголошують на необхідності застосування у 

дисертаційних дослідженнях з комунікації типологічного аналізу. Вони писали: 

«Типологія – це метод (а також результат) наукового пізнання, наукової 

систематизації, класифікації (зокрема газет, журналів, телерадіопрограм) на 

основі загальних для них ознак і властивостей. Метод типологізації 

орієнтований на пошук стійких ознак і властивостей досліджуваних об’єктів. 

Наприклад, тип видання – це певний узагальнений образ, що повторюється в 

тій чи іншій мірі в групі реально існуючих органів масової інформації. 

Центральне поняття типологічного методу – тип як модель, що відбиває деякі 

істотні ознаки певної кількості явищ, але свідомо ігнорує інші ознаки, які в 

цьому випадку вважаються несуттєвими» [124].  

Таким чином, типологізація це пошуки подібності і способів їх 

ідентифікації, а також критеріїв групування.  

Ці науковці наголошують на тому, що необхідно розрізняти типологізацію 

і класифікацію. Тобто, результат типологізації – виокремлення певних 

«ідеальних»  типів ЗМІ, а класифікація -  поєднання ряду ознак ЗМІ. 

Типологізація журналів дозволяє позиціонувати їх. Типологічний аналіз 

необхідний для практичного застосування висновків дисертації. За словами В. 

Різуна і Т. Скотнікової, він «передбачає аналіз кожного видання на фоні вже 

існуючих, розгляд досліджуваного ЗМІ з погляду того, чи має видання свою 

нішу і наскільки точно в неї вписується, наскільки відповідає поточній 

масовоінформаційній ситуації». 

Критеріями типологізації в дисертаційні роботі стали:  

 характер інформації та її інтерпретація 

 тематика 

 читацький попит.  

 зворотний зв’язок з аудиторією.  

 внутрішня структура видання, 
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 набір жанрів, стиль і мова, 

 географія матеріалів,  

 авторський склад, 

 специфічне оформлення  

 аудиторія  

 особливості дизайну, фірмовий стиль  

 періодичність, обсяг і наклад засобу масової інформації.  

Теоретичні узагальнення В. Різуна і Т. Скотнікової допомогли створити 

методологічну базу дослідження.  

Більш конкретно щодо типології  саме друкованих видань писала 

українська науковця В. Шевченко у публікації «Типологія сучасних журналів – 

засіб вивчення світогляду суспільства». Вона вважає: «Найважливішим 

джерелом оперативного інформування читачів про події і факти громадського 

життя, про результати наукових досліджень, а також засобом формування 

світогляду є періодичні видання. Вони становлять практичний і науково-

пізнавальний інтерес як для широкого кола читачів, так і для фахівців різних 

галузей знання, не замінні для розширення кругозору і відпочинку у вільний 

час» [124]. 

Типологічний метод, на думку вченої, дозволяє виявити характерні ознаки 

видання і на основі ідентифікації цих ознак знайти те, що дозволяє аудиторії 

ідентифікувати видання. Також типологічний аналіз впливає на  вибір 

матеріалів для рубрик, жанрів, ілюстративного матеріалу тощо.   

У книжці В. Різуна і Т. Скотнікової, яка була цитована вище, згадується ще 

один метод, який доцільно використати у нашій дисертації. Мається на увазі 

різновид контент-аналізу, який отримав назву контент-моніторинг. Його 

доречно використовувати при дослідженні електронних ЗМІ. Цей метод 

необхідний для автоматизованого пошуку інформації в Інтернеті. Він дозволяє 

спостерігати за тенденціями в інтернет-середовищі. «Контент-моніторинг являє 
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собою змістовий аналіз інформаційних потоків, який відбувається постійно 

протягом тривалого часу і має на меті отримання певних якісних і кількісних 

зрізів. При цьому сучасні методи контент-аналізу дають змогу здійснювати не 

лише аналіз значення текстів (статистична семантика), а й аналіз значення 

символів (семіотика), в тому числі контент-аналіз зображень. Контент-

моніторинг лежить в основі системи автоматичного реферування», – 

наголошують В. Різун і Т. Скотнікова. Цей метод використаний в комплексі з 

іншими науковими методами [124].  

Також було проведене анкетування з метою виявлення аудиторних 

пріоритетів стосовно науково-популярних ЗМІ (Анкета наявна у додатку). 

Потенційна аудиторія для системи мас-медіа – це все населення країни. 

Традиційні медіа (друковані, ТБ, радіо) намагаються охопити якомога більш 

широку аудиторію і одночасно дійти до кожної людини. Проте в дійсності 

кожний канал системи мас-медіа має свою аудиторію, межі якої рухомі. 

Згідно з результатами роботи  дослідницької компанії «InMind» [200] в 

2013 р., понад половина респондентів звертаються одразу до кількох медіа, щоб 

отримати потрібну інформацію. При цьому рейтинг медіа за критерієм 

головного джерела інформації виглядає таким чином: 87% опитаних 

звертаються в першу чергу до телебачення, 42% – до Інтернету і 40% – до 

друкованих видань. Радіо посідає останнє місце, отримавши всього 30%. Поряд 

із цим телебачення, за словами більшості опитаних, належить до щоденного 

джерела інформації, у той час як новини з друкованих ЗМІ щодня отримують 

лише 5% респондентів. Автори дослідження також виявили закономірність, 

відповідно до якої рівень споживання радіо та Інтернету зменшується у менших 

населених пунктах. Але Інтернет-видання за рівнем використання вже досягли 

показників друкованої преси і перевершили радіо [200]. 

Аналізуючи пріоритетність загальнонаціональних і регіональних мас-

медіа, дослідники з’ясували, що 80% респондентів віддають перевагу 
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загальнонаціональним медіа, і лише у випадку з друкованими ЗМІ опитані 

віддають перевагу регіональним виданням [200]. 

Аудиторія як об'єкт комунікаційного впливу має ряд соціально-

психологічних особливостей, які необхідно мати на увазі, вивчаючи масові 

інформаційні процеси. У ході їх ламаються перепони (чи бар'єри) декількох 

видів: фізичні — тобто простір і час; соціальні — ті, що визначаються статусом 

і ролями індивідів, які складають аудиторії; гносеологічні — ті, які виникають 

через відсутність чи нерозвиненість абстрактного мислення; ідеологічні — ті, 

що проявляються як результат засвоєння світогляду і стереотипів, які 

суперечать ідеологічним основам здійснюємого впливу; психологічні — у 

вигляді вже склавшихся у свідомості аудиторії соціальних настанов, 

сформульованих думок, пересторогиць, пасивності уваги тощо. Сукупність цих 

факторів визначає висоту бар'єрів, які стоять між джерелом інформації та 

аудиторією. [23] 

Різноманітність ставлення різних груп аудиторії до мас-медіа ставить 

питання про типологізацію. У соціології є спроби створити типологію 

ставлення людей до медіа.  

1. Духовно-особистісна. Людина даного типу має стійкий інтерес до змісту 

матеріалів мас-медіа, проявляє високу вимогливість до нього… У тому, що 

читає, дивиться, слухає, намагається знайти глибоко особистісний смисл і 

мотиви. 

2. Професійно-функціональна… У змісті програм, статей тощо вони 

намагаються знайти перш за все елементи, які корисні для їх діяльності. 

3. Споживацька. Для даної категорії людей мас-медіа служать переважно 

джерелом хронікальної інформації і розваг. У них на першому місці за обсягом 

використання телевізійні розважальні, спортивні програми.. [23] 

Для вивчення аудиторії науково-популярних видань важливо розуміти 

мотиви звернення читачів до ЗМІ. Дослідниця Н. Богомолова вважає, що їх 

можна розділити на шість основних груп:  
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 Інформаційний. В основі цього блоку наявна потреба в одержанні 

інформації для того щоб людина могла вільно орієнтуватися в світі соціальних 

явищ і подій. 

 Розважальний. Цей блок вміщує мотиви емоційної розрядки: відпочинок, 

розваги, співчуття.  

 Комунікативний. Контакт із іншими людьми, обговорення нагальних 

проблем, боротьба із самотністю.  

 Соціальної ідентифікації. Пошук своїх референтних груп у матеріалах 

ЗМІ.  

 Утилітарний. В цьому блоці містяться практичні, побутові потреби 

людини.   

 Самопізнання. Реалізується необхідність людини упевнитися у своїх 

поглядах, цінностях через спостереження за іншими. [17, 56] 

Але для більш глибокого розуміння аудиторних особливостей ми 

скористаємось ще й класичним колом сегментації аудиторії, а саме: 

 Вік 

 Стать 

 Рівень освіти  

 Зацікавлення/хоббі 

 Рівень достатку  

 Мова 

В представленій роботі багато уваги приділяється жанрам. Для аналізу 

жанрової палітри традиційних та інноваційних ЗМІ науково-популярного 

спрямування жанрова  треба було ознайомитись із працями багатьох 

українських і закордонних науковців. У першу це роботи  В. Здоровеги [49-50], 

М. Василенка [24-25], О. Голік [28], О. Колесніченка [76], І. Аньєса [6] та ін. 

Український дослідник В. Здоровега відзначав: «Різні жанри журналістики 

прийнято групувати відповідно в інформаційні, аналітичні та художньо 

публіцистичні. Жанри журналістики групуються на засадах: домінування 
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повідомлення в інформаційних жанрах, аналітичного начала – в публіцистиці та 

ще складнішого поєднання аналіз та образно-художнього осягання реальності у 

художньо-публіцистичних творах [49, 161]. 

Доречними у нашому дослідженні вважаємо теорію  закономірності 

жанрів, запропоновану професором В. Здоровегою. Схематично її можна 

зобразити таким чином:  

 об’єкт відображення (зумовлює жанр) 

 призначення виступу (мета журналістського матеріалу, аудиторія, 

тип ЗМІ); 

 масштаб охоплення дійсності (особливості узагальнення)   

Професор Здоровега наголошує, що в журналістиці спостерігається  

тенденція «зміцнення інформаційної основи ЗМІ та посилення діалогічності». 

[49, 165]. Це справедливо для  друкованих та електронних науково-популярних 

медіа.  

Дослідник О. Колесніченко вважає, що жанри варто розподілити на такі 

групи: новинні жанри, жанри раціональної публіцистики, жанри емоційної 

публіцистики[76, 5-16]. 

 До групи новинних жанрів він відносить такі:  

•Коротка новина – повідомлення обсягом до 1000 знаків, що містить 

відповіді на шість основних питань (Хто? Що? Де? Коли? Чому? Яким чином?). 

 • Розширена новина – повідомлення, що містить не тільки суть події, а й 

деталь – нюанс, бекграунд, додаткову інформацію.  

• Піщаний годинник – поєднання «перегорнутої» та прямої піраміди. 

• Інформаційне інтерв’ю – інтерв’ю з учасником чи очевидцем події . 

 До жанрів раціональної публіцистики за пропонованою ним 

класифікацією відносяться: 
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• Ньюс-фиче – розповідь про тенденцію, яку журналіст помітив, базуючись 

на одиничному спостереженні.  

•Коментар – роз’яснення та оцінка вже відомої події.  

• Аналітична стаття – представлення теми у вигляді тези й антитези з 

подальшим уточненням тези в умовах заборони журналісту висловлювати свою 

думку.  

• Експертне інтерв’ю – коментування подій та явищ професійним 

експертом.  

Група жанрів емоційної публіцистики складається з таким жанрів: 

 • Репортаж – розповідь очевидця, що дозволяє створити «ефект 

присутності» 

•Фиче – історія написана від третьої особи, яка дає можливість пережити 

те, що трапилось. 

• Особистісне інтерв’ю - розкриття особистості через її мислення.  

• Портрет – розкриття людини через її поведінку в звичайних життєвих, 

побутових ситуаціях [76, 12-13].  

В представленому дослідженні керуємось градацією, запропонованою О. 

Колесніченком. Це стосується тих частин роботи, в яких висвітлюються 

жанрові характеристики традиційних та інноваційних ЗМІ.    

В науково-популярній періодиці, як і в інших сегментах сучасних медіа, 

спостерігається певна взаємодія жанрів. Українська дослідниця теорії 

соціальної комунікації О. Голік вивчала особливості жанрів  у дисертаційній 

роботі «Взаємокореляція та взаємозбагачення жанрів: новітні тенденції 

розвитку журналістської творчості». Вона дійшла висновку, що 

«взаємокореляція жанрів – це процес утворення  нових жанрових моделей на 

основі взаємної залежності, взаємозумовленості різних критеріїв вибору жанру, 



31 
 

його константних та змінних елементів, коли навколо одного домінантного 

компонента будується структура з новими змінними, проходить 

перегрупування складників» [28, 69]. Це твердження є актуальним для 

визначення жанрів науково-популярної періодики, як «класичної», так й 

інноваційної.  

Цікавими є роздуми щодо жанрів ЗМІ французького вченого і журналіста 

Іва Аньеса [6]. Він розподіляє жанри на первинні (новини, депеші агенцій, 

короткі статті, замітки, резюме, хроніка, практична інформація та ін.) та 

вторинні (репортаж, інтерв’ю, дослідження, коментарі та ін.). 

 Науковець і одночасно знаний у Франції журналіст по-новому висвітлює 

такі актуальні для нашої роботи жанри як інтерв’ю і коментар. Різновиди 

інтерв’ю, які він відзначає, доречні для науково-популярних медіа і 

використовуються в ЗМІ цього сегменту, а саме: інтерв’ю – компетентна думка, 

інтерв’ю – свідчення, інтерв’ю – надання інформації, інтерв’ю-судження, 

інтерв’ю-реакція, інтерв’ю-портрет [6]. 

Також Ів Аньєс уперше в теорії журналістики висвітлює функції 

коментарю. Він перераховує їх таким чином: позиція, судження, інтерпретація 

події або ситуації, і наголошує, що у  будь-якому разі коментар передбачає 

особисте бачення. Тобто, можна вивести різновиди коментаря в науково-

популярній періодиці: коментар-судження, коментар-свідчення, коментар-

реакція. [6, 368]. Цей жанр є досить поширеним у науково-популярній 

періодиці, тому й теоретичні аспекти його вивчення є актуальними для 

дисертації. 

Думки Ів Аньєса про коментар та його роль у ЗМІ можна доповнити 

цікавими спостереженнями українського науковця М. Василенка. У роботі 

«Динаміка розвитку інформаційних та аналітичних жанрів  в українській пресі» 

М. Василенко писав «коментар – це найпоширеніший спосіб творчого 

відображення в журналістиці» [24, 55]». Також цей науковець відзначав, що 

«коментар цей може існувати як у вигляді інтерв’ю-монологу фахівця, так і у 
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формі діалогу журналіст-респондент» [24, 199]. Це зауваження також є 

актуальним і слушним для нашого дослідження.  

Третій підрозділ четвертого розділу дисертації присвячений 

фотоілюстративному матеріалу, який наявний в науково-популярній періодиці. 

Взагалі, ступінь дослідження проблеми ілюстративного матеріалу в медіа 

можна назвати достатньо високим. Українські та закордонні науковці завжди 

приділяли увагу такій важливій складовій соціальної комунікації. Можемо 

відзначити численні праці в сфері рекламного та маркетингового фото, 

архітектоніки та візуалізації в журналістиці. Розробками в галузі 

фотоілюстрацій займалися українські вчені В. Здоровега [48], С. Горевалов [30-

31],  М. Максимович [107], Б. Черняков [165-166],  закордонні дослідники І. 

Аньес [6],  М. Алексєєва [5], А. Сабунін [132], К. Цветкова [161]  та ін.  

Одним із перших роль фото в періодиці вивчав проф. Б. Черняков. Його 

праці є засадничими при вивченні ролі фотоілюстративного матеріалу у ЗМІ. 

Традицію дослідження фотографій в медіа в українській науці продовжив проф. 

С. Горєвалов. Науковець вивчав уплив фотоілюстрацій на сприйняття тексту, 

на дизайн медіа, якість видання тощо. Всі ці аспекти є визначальними для 

представленої дисертації, вони є базовими для методики вивчення ролі і місця 

фотоілюстрацій в друкованих та електронних ЗМІ. 

Чимало дослідників дотримуються думки, що правильно підібрані 

фотоілюстративні матеріали значною мірою впливають на сприйняття 

журналістського твору і всього видання. 

Наприклад, науковець В. Здоровега писав: «Завдяки вдалим 

фотоілюстраціям більшість сучасних видань мають своє «обличчя», імідж та 

своїх читачів і передплатників. Уміння бачити й розуміти побачене охоплює 

широту поглядів на явища… майстер – це людина, яка своїм поглядом охоплює 

широкі перспективи. Глибина бачення передбачає сприйняття явищ у їх 

внутрішньому зв’язку. Журналіст, як і політолог чи соціолог, має бачити в 
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минулому корінь сучасного, проектувати це сучасне на майбутнє, володіти 

мистецтвом прогнозу» [48, 31].  

Науково-популярна журналістика – досить специфічна галузь соціальної 

комунікації. Вона вимагає певних фонових знань чи принаймні зацікавлень від 

аудиторії. Редакціям періодики такого спрямування іноді складно працювати з 

потенційною аудиторією. У цьому випадку фотографічні матеріали значно 

полегшують і спрощують сприйняття публікації і приваблюють читача. 

 Ми поділяємо думку А. Сабуніна, який у статті «Знаковий підхід до 

вивчення фотографії» зазначав: «Можна помітити, що фотографія сприймається 

людиною не тільки як твір мистецтва, а як деяке повідомлення, складене з 

знаків. Знаки не є словами або буквами в аналогії з вербальним повідомленням, 

а являють собою «іноземні слова», які будуть переведені на зрозумілу мову з 

урахуванням використовуваного словникового запасу. Тобто, велику роль 

відіграє соціально-історичний аспект, який дозволяє інтерпретувати 

зображення в призначеному руслі. Деякі слова зрозумілі на всіх мовах світу, так 

і деякі образи на фотографії сприймаються однаково у всі часи і у всіх країнах. 

В інших випадках для «прочитання» тексту фотографії потрібна деяка 

«допомога», в якості якої може виступити вербальне повідомлення, що 

супроводжує фотографію» [132]. У такому аспекті ми будемо вивчати роль 

фотоілюстрацій в науково-популярній періодиці. Це дозволяє чітко 

сформулювати мету і завдання дослідження, а саме, з’ясувати місце 

фотоілюстрації у системі науково-популярної журналістики як жанру 

зображальної публіцистики. Для здійснення вказаної мети необхідно окреслити 

форми та жанровість фотоілюстрації, її актуальність, оперативність та вплив на 

реципієнтів, проаналізувати специфіку й особливості відображення дійсності 

фотожурналістами, а також умови створення вдалих світлин. 

Вважаємо за необхідне звернути увагу на своєрідні «постулати» відомого 

французького дослідника журналістики Іва Арньєса, який визначив параметри 
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успішного використання фотоматеріалів в періодиці. На його думку, ознаки 

правильно підібраного  фотографії в ЗМІ визначаються шістьма критеріями: 

 • Живість - тобто на фотографії повинні бути зображені люди. Для 

найбільшого ефекту дві третини фотографій повинні бути живими (Маємо 

відзначити, що для науково-популярних видань також актуальними є фото 

тварин).  

• Фото повинні відповідати характеру видання.  

• Інформаційне багатство - фото, яке додає інформацію до статті, є 

кращим, ніж знімок, що просто нагадує тему. 

 • Естетичне якість - при однаковій інформаційної цінності слід віддавати 

перевагу найбільш естетичному знімку 

. • Технічна якість - належна читабельність фотографії є необхідною 

умовою для публікації, а саме прийнятне дозвіл, передачу кольору, відсутність 

дефектів. 

 • Ексклюзивність - припускає винятковість, неповторність. Це фото 

повинно бути єдиним у своєму роді» [6, 418-419]. 

Ці критерії стали базовими для дослідження фотоілюстративного 

матеріалу в науково-популярній періодиці.  

Перший підрозділ четвертого розділу дисертації присвячений 

особливостям мови науково-популярної періодики. Мові медіа приділяється 

багато уваги в журналістикознавчій  науковій літературі. Засадничими для 

представленого дослідження є праці проф. О. Пономаріва [141], А. Мамалиги 

[109], К. Серажим [133],  Н. Шумарової [170]  та багатьох інших.  

Досліджувати мовні особливості науково-популярної періодики – як 

друкованої, та і електронної – допомогли праці М.Бутиріної.  У статті 

«Особливості застосування мовних стереотипів у науковій комунікацій» 

науковиця  представила схему, за якою можна зрозуміти функції мовних 
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стереотипів. Підтримуємо думку цієї дослідниці, яка вважає, що мовний аспект 

популяризації науки ґрунтується на стереотипах. Тобто, на усталених 

психологічних «матрицях», які необхідні для сприйняття публікацій.  

М. Бутиріна відокремила такі функції стереотипів:  

• спрощення, схематизація складних об’єктів зі сфери науки, адаптація до 

сприйняття масовою свідомістю. Аудиторія науково-популярних ЗМІ потребує 

спрощення складних наукових понять. Саме тому їх потрібно подавати з 

урахування специфіку і підготовки аудиторії ЗМІ. Тому в дисертації традиційні 

і новітні науково- популярні ЗМІ висвітлені з ракурсу аудиторного сегменту. 

 • економія пізнавальних зусиль комунікатора і реципієнта. За словами цієї 

науковиці, при застосування мовних стереотипів відбувається імітація процесу 

мислення. Цей процес хибний при науковій діяльності, але корисний при 

популяризації наукових знань.  

• надання оціночної інформації. Мовні стереотипи надають готові оцінки 

науковим явищам. Тому в науково-популярних ЗМІ доречне застосування 

метафори, метонімії, порівняння, вживання прислів’я, яке надає оціночну 

конотацію та ін..  

• забезпечення послідовності у процесі передачі знань. Журналіст, який 

популяризує наукові знання, має виконувати освітню функцію щодо аудиторії. 

Тому він мусить спиратись на фонові знання читача, на побутові уявлення 

суспільства про наукові знахідки. Це дозволяє журналісту створювати картину, 

основні елементи якої легко упізнаються. Таким чином, мовні стереотипи 

створюють науково-популярний стиль викладу. Цей стиль варіюється в 

залежності від спрямованості на аудиторний сегмент» [19, 29-30]. 

Мусимо відзначити, що, незважаючи на економію часу і розумових зусиль 

аудиторії,  стереотипи шкодять оригінальності і яскравості публікації. 

Стереотипне мислення аудиторії, а іноді й журналіста, призводить до 

жанрового і стилістичного збіднення медіа.    
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1.2. Феномен науково-популярних медіа як об’єкт вивчення 

українськими і закордонними науковцями 

Науково-популярні медіа відрізняються від усіх інших тематичних ЗМІ 

тим, що вони можуть цікаво висвітлювати наукові і технічні досягнення 

людства. Це призводить до підвищення освітнього рівня суспільства, також 

спонукає молодь до захоплення наукою і технікою.   

Феномен цікавості є засадничим для мас-медіа і має бути характерною 

рисою ЗМІ. В українському журналістикознавстві цей феномен уперше 

обґрунтував проф. В. Й. Здоровега. 

За словами українського вченого «вирізняють як загальні, так і специфічні 

прояви цікавості в журналістиці. Для абсолютної більшості реципієнтів 

найбільше зацікавлення викликають людина і все, що з нею відбувається, 

незвичайні людські долі, виняткові пригоди»[49, 51]. Таким чином, можна 

обґрунтувати інтерес аудиторії до діяльності вчених, їх доль. Ця тема часто 

порушується у науково-популярній журналістиці (друкованій). Інтерес до 

виняткових пригод покладено в основу географічних журналів і сайтів, яких 

найбільше на медіа-ринку всіх європейських країн. В Україні так само.  

Також В. Й. Здоровега писав про необхідність легкого (популярного) 

викладу інформації, в нашому випадку – наукової: «Будь яка людина шукає 

свіжу і неординарну інформацію, легкість і дотепність її викладу. Читача 

газети, журналу приваблює гармонічне оформлення, верстка, колір, 

несподівані, інтригуючи й дотепні заголовки, продумані рубрики, 

ненав'язливість стилю» [49, 51].  Це положення також може слугувати 

обґрунтування інфотейменту в популяризації науки. Такий спосіб викладу 

наукового матеріалу розглядається в четвертому розділі дисертації. 

Науковець рекомендував журналістам орієнтуватись на аудиторію. В 

дисертаційній роботі  наголошено на аудиторному принципі подання науково-

популярної інформації. «Специфічні засоби зацікавлення ґрунтуються на 
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врахуванні різнобічних інтересів читацької чи глядацької аудиторії. До уваги 

беруться стать, вік, соціальне становище, регіональний фактор, освіта, рівень 

інтелектуального розвитку, зацікавлення. Звідси – вічна потреба редакції знати 

свого читача, постійно враховувати його інтереси і відповідно корегувати 

інформаційну політику. Інформацію про все це редакція одержує із редакційної 

пошти, дзвінків до редакції, зустрічей із читачами й глядачами, а також 

найбільш правдивого способу вивчення інтересів і запитів аудиторії - 

соціологічних досліджень», – писав В.Й. Здоровега [49, 52]. У представленому 

дисертаційному дослідженні проведене анкетування більше 1000 осіб на 

предмет зацікавлення науково-популярною тематикою й звернення до 

вітчизняних медіа. [додаток №2] 

Універсальними способами зацікавлення аудиторії В. Й. Здоровега вважав 

новизна факту і  думки та їх поєднання. Він відзначав широкий діапазон 

журналістської інформації: від новин, широких потоків подієвої інформації до 

аналітичних рубрик, спеціальних програм. «Особливо наочно ця тенденція 

виявляється у фотографіях, у заголовках, виносках окремих фраз у лід та ще й 

на титульну сторінку», – відзначає В. Й. Здоровега [49, 53].  Фотографії 

відіграють визначальну роль у науково-популярних медіа.  

Категорія цікавого мусить бути домінуючою у популяризації науки. 

Інакше традиційні і новітні засоби висвітлення наукових знань не будуть 

приваблювати аудиторію.  

Українські і закордонні (переважно російські та білоруські) науковці 

активно вивчають західноєвропейський досвід просування наукової інформації. 

Також звертається увага на розвиток популяризації науки у Великій Британії. 

Ця проблема має бути висвітлена в дисертації, бо вона створює питоме тло для 

аналізу науково-популярних ЗМІ в Україні.        

Наукова комунікація, що здійснюється за допомогою медіа, нечасто була  

об’єктом вивчення в Україні. Втім, наявні певні роботи, які можна вважати 
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серйозним внеском у дослідження науково-популярних ЗМІ. Насамперед це 

грунтовні праці професора  Коновця О.Ф.    

Український дослідник наукову комунікацію розглядає на філософському 

рівні. Він  наголошує: «Для сучасного вченого характерно поєднання 

зовнішньої та внутрішньої комунікації – «велике» і «мале» коло наукової 

популяризації. Цей умовний поділ пов’язаний із такими філософськими 

поняттями як езотеричний і екзотеричний. Езотеричний спосіб репрезентації 

результатів наукової діяльності – це ідея, теорія, призначені тільки для 

поінформованих, тобто зрозумілу лише спеціалістам. У протилежність - 

екзотеричний – має значення «популярний», інакше кажучи, доступний і 

неспеціалісту при репрезентації тих або інших наукових даних»[79, 251].  

Також цей дослідник слушно відзначав: «В останні десятиріччя помітно 

посилилося міждисциплінарне спілкування учених через канали науково-

популярних видань, які дедалі більше виконують роль неформальних 

комунікаторів. Учений, виходячи за рамки вузької спеціалізації на рівень 

енциклопедичності (універсалізації) розширює свій інформаційний потенціал, 

збільшуючи рівень його міждисциплінарності» [79, 198].  

Розглядаючи функції наукової преси, Олександр Федорович Коновець 

писав  про те, що вчені  «визначають три основні функції наукової преси: 

комунікативна (засоби інформування), кумулятивна (засоби фіксації і 

накопичення знань) і пріоритетна (засоби визнання престижу автора - як 

реєстрація заявки автора на нову ідею, винахід)» [79, 199].    Цей момент є 

визначальним для нашої роботи. В дисертації розглянуті три функції 

поширення наукової інформації, які виконують науково-популярні ЗМІ. Але у 

випадку з популяризацією наукових знань серед широких аудиторних кіл 

необхідно також відзначити освітню функцію.  

Професор О. Коновець одним із перших відзначав, що «в останні 

десятиріччя вчені все частіше висловлюють незадоволення станом періодичних 

видань. Багато авторів вважають, що спроби сумістити такі різноманітні 
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функції як - інформаційна (поширення наукових знань), комунікативна 

(спілкування науковців), пріоритетна (фіксація автора,  першовідкривача), 

кумулятивна (накопичення знань) - та архівна (збереження знань) і функцію 

наукового звіту, призвела до того, що журнали не можуть виконувати жодну з 

цих функцій достатньо ефективно» [79, 200].    

Цей науковець уперше висунув ідею створення науково-популярних медіа 

для різних аудиторних груп. Також він висунув пропозицію  започаткування в 

Україні так званого елітарного науково-популярного ЗМІ. Пропозиція 

професора Коновця О.Ф. ґрунтувалась на європейському і загальносвітовому 

досвіді. «Можна констатувати, що у світовій науковій пресі в останні 

півстоліття сформувався тип так званого елітарного науково-популярного 

журналу. Такі періодичні видання мають високий науковий рівень, що 

досягається завдяки чіткості відбору статей і високій видавничій культурі, 

одним з елементів якої є популярний стиль викладу», - писав він [79, 205].  

Професор Коновець О.Ф. наводить приклад наукового «ідеального» журналу. 

Такими, на його думку, можуть слугувати два щотижневики - британський 

журнал «Nature», що виходить у Лондоні 1869 року і до цього часу та  

«Science» , виходить у Нью-Йорку з 1880 року і до сьогодні.   

Етапом у розвитку вивчення наукової популяризації стали праці проф. 

Зелінської Н.В. Дослідження проводились у сфері наукової книжки. Проте 

переважна більшість висновків, зроблених проф. Зелінською Н.В., цілком 

справедлива і доречна у висвітленні науково-популярної періодики.  

Професор Зелінська Н.В. у статті «Традиційна періодика у системі 

сучасної наукової комунікації: тенденції та перспективи» вперше в 

українському журналістикознавстві окреслила етапи  історичного розвитку 

наукових журналів Європи та відзначила час створення науково-популярних 

журналів: «Як відомо, історія видавання наукових журналів налічує понад три 

століття: перші з них — а це, зауважимо, були взагалі найперші журнали, і саме 

від них бере початок періодика як така! — з’явилися у XVII ст.: «Journal des 
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Sçavants» (Париж, 1665), «Philosophical Transactions» (Лондон, 1665), 

«Miscellanea Curiosa» (Лейпциг, 1670), «Acta Medica et Philosophia Hafniensia» 

(Копенгаген, 1673), «Acta Eruditorum» (Лейпциг, 1682) та ін. За сучасними 

уявленнями, усі ці журнали належали до типу загальнонаукових. Зокрема, 

«Journal des Sçavans» ставив собі за мету «каталогізувати і подавати корисну 

інформацію щодо книжок, надрукованих в Європі, узагальнювати праці, 

оприлюднювати дослідження з фізики, хімії та анатомії, що дозволить пояснити 

природні явища; описувати незвичайні винаходи або машини і вести записи 

метеорологічних даних… повідомляти читачам всі поточні події, важливі для 

допитливої людини»[59, 22].  

Н.В. Зелінська, аналізуючи розвиток наукової періодики, відзначала, що 

він набув рис фахової спеціалізації: «Першими у середині XVIIІ ст. почали 

з’являтися спеціалізовані медичні журнали (у Німеччині, Франції, 

Великобританії, Нідерландах, Швейцарії). Уже на кінець XVIIІ ст. у світі 

виходило 755 наукових жур налів, з них 401 — у Німеччині, 96 — у Франції, 50 

— у Великобританії, 43 — у Нідерландах, 37 — у Швейцарії.  Паралельно, від 

кінця XVII ст. cтали видаватися журнали на кшталт сучасних науково-

популярних, а на початку XVIIІ ст. — і просто популярні, масові «breakfast table 

leaflets» («листівки до сніданку») «The Tattler» (1709), «The Spectator» (1711), 

«The Gardian» (1713) тощо. Зауважимо, що така типологічна конфігурація 

наукової періодики — попри деякі відмінності у термінології — зберігається і 

до сьогодні. Та серед усього цього розмаїття журналів «першої хвилі», 

вочевидь, особливе місце посідає орган Лондонського Королівського 

Товариства «Philosophical Transactions»: він аж до кінця XVIII ст. визнавався 

провідним виданням свого часу» [59,22]. 

    Окреслюючи мету, задачі і функції наукових журналів, дослідниця 

відзначає, що вони: 
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 1) забезпечують наукову спільноту, а також зацікавлених непрофесіоналів 

новинами щодо вітчизняних та зарубіжних (останніх — задовго до перекладу) 

наукових розробок;  

2) концентрують матеріали, які б за інших обставин були розпорошені 

через публікацію в індивідуальних працях;  

3) дозволяють науковцям і всім зацікавленим зорієнтуватися у перебігу 

певного наукового дослідження ще до знайомства з матеріалами про завершену 

роботу; 

 4) сприяють розвиткові науки, забезпечуючи її відносно недорогими 

каналами комунікації; 

5) спонукають учених до публікації своїх праць;  

6) слугують форумом для безперервної критичної оцінки наукових гіпотез 

і теорій [59, 25].  

По суті, більшість цих завдань науково-популярні медіа виконують і зараз. 

Проте на сьогоднішній день варто також ураховувати рівень висвітлення 

проблеми і спрямованість на аудиторію.   

Професор Н.В.Зелінська вперше в українському журналістикознавстві 

висунула ідеї естетичних особливостей журналістського тексту, також ідеї  

інтелектуалізації, гуманізації тексту науки тощо. Дослідниця багато увагу 

приділяє формуванню наукового стилю у науковій літературі і періодиці.  

Одним із аспектів діяльності Н.В. Зелінської є написання науково-

художнього  портрету (М. Максимовича, В.Навроцького, О.Маковея, А. 

Кримського, В.Різуна, О.Сербенської, портрет-некролог Н.Непийводи). 

До певних  досягнень у галузі вивчення науково-популярних медіа можна 

віднести «Наукова комунікація в мас-медіа: Практикум» [110], який 

підготували українські вчені А. Бойко, Н. Зелінська, О. Коновець. Цей 
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«Практикум…» також можна вважати основою для методичного забезпечення 

нашої дисертації.  

У книзі «Наукова комунікація в мас-медіа: Практикум» наголошено на 

тому, що  «науковці напряму зацікавлені у точній та неспотвореній 

репрезентації їхніх здобутків у масових виданнях (що сприяє суспільному 

визнанню науки як такої, а також, на тлі цього визнання, забезпечує 

впровадження та матеріальну підтримку наукових студій); що ж до журналістів, 

то вони відкрили у сфері науки справжній невідомий всесвіт…впливає на 

процеси і настрої цілого суспільства, і, отже, стає безпосереднім об’єктом 

висвітлення у засобах масової інформації». Також у Практикумі розглянуті 

медіа-ландшафти Великої Британії, Ірландії, Іспанії, Німеччини, Франції, чиї 

досягнення в популяризації науки можуть бути моделлю для України [110].  

В цьому ж «Практикумі…» наведені критерії якісного висвітлення 

наукових проблем в ЗМІ, а саме:  

1) використання вірогідних або авторитетних джерел; 

2)  мінімальне спрощення і драматизація подій; 

3) уведення наукових пояснень; 

4) науково обґрунтований вибір матеріалу; 

5) потреба у фахівцях-журналістах з відповідною науковою 

кваліфікацією, які підтримують інтенсивні контакти з ученими[110, 22].  

 Цими критеріями ми користувались у представленій дисертації при аналізі 

публікацій в медіа. Також вони стали в нагоді при визначенні ознак науковості і 

псевдонауковості  у публікаціях. 

Проблему науковості і  псевдонауковості порушує також С.Соловйов у 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидат наук із соціальних 

комунікацій. Дослідження має назву «Реклама в галузі науки і техніки (за 

матеріалами періодичної преси)» [136]. Науковець розглядає рекламу як  засіб 
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популяризації наукових і технічних досягнень, а також як маніпулятивну 

технологію, що має форму наукового повідомлення. Таким чином, автор 

згаданої роботи підходить до проблем псевдонаукового висвітлення 

досліджуваних нами проблем.  

Незважаючи на поширення псевдо науковості інформації в медіа, 

теоретичних досліджень цього  явища майже немає.  

Популяризацію наукової інформації за допомогою ЗМІ висвітлювала М.  

Варич у статті «Науково-популярна журналістика як метод комунікації у 

соціокультурному просторі» [22]. 

Дослідниця констатує: «На сучасному етапі розвитку науково-популярна 

журналістика в Україні перебуває в стані занепаду» [22, 7], що вважаємо досить 

категоричним твердження.  І далі в цій статті вона перераховує низку причин, 

якими зумовлене це явище: «Малим попитом на тематику науково-популярного 

змісту, високою витратністю випуску подібного журналу …та низькою 

купівельною спроможністю українців, відсутністю кваліфікованих журналістів, 

які здатні писати про складне зрозумілою для пересічних громадян мовою» [22, 

7]. Змушені погодитись із останнім твердження, оскільки в Україні до цього 

часу  майже не проводиться фахова підготовка журналістів для науково-

популярних медіа на рівні вишів.    

М.Варич,  обгрунтовуючи необхідність розвитку цього тематичного 

напрямку в ЗМІ Україні, писала: «Тематика науково-популярних видань 

відображає рівень найкращих досягнень і здобутків суспільства, є лакмусовим 

папірцем, який вказує на рівень розвитку соціуму на певному етапі та рівень 

зацікавлення науковців конкретними сферами науки. Втім, якщо розглядати 

висвітлення наукової тематики у науково-популярних виданнях України, то 

можемо констатувати, що незаперечний інтерес продовжує становити низка 

тем, які, очевидно, ще довго (якщо не впродовж усього існування) 

хвилюватимуть суспільство. Це – здоров’я, екологія, біологія, космос і його 

дослідження, новітні технології, археологія, психологія». Таким чином, 
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науковиця окреслює коло пріоритетних  проблем, які можуть бути висвітлені в 

науково-популярних медіа [22, 10].   

Проблеми науково-популярної журналістики висвітлено у працях О. 

Бєлякова [13-15],  Е.Огар [113], Д.Олтаржевського [114], О. Романчука [130-

131],  С. Хомінського [158] та ін. Більшість із цих науковців з різних ракурсів 

характеризують роль науково-популярних медіа у популяризації знань, 

наголошують на перспективах висвітлення окремих  наукових проблем у 

засобах масової інформації.  

Науковці О. Бєляков, Д. Олтаржевський, С. Хомінський досліджують 

медіа, в яких висвітлюються питання екології та все коло проблем, пов'язаних із 

природничими науками. Професор Е.Огар приділяє увагу науково-популярній 

літературі в аспекті її трансформації. Втім, докладного і повного дослідження 

науково-популярних ЗМІ – друкованих і електронних -  в України поки що 

немає.  

Першими журналістикознавчими працями в РФ з популяризації науки 

були дослідження Е.Лазаревич. Вона написала кілька праць із популяризації  

науки в засобах масової інформації  [97- 101]. В Росії ця авторка вважається 

родоначальником  теорії популяризації науки в ЗМІ.     

Необхідно відзначити, що жанр портрета вченого як популяризатора науки 

був предметом вивчення Е.Лазаревич. Її книга «Искусство популяризации: 

Академики С.И. Вавилов, В.А. Обручев, А.Е. Ферсман — популяризаторы 

науки» [97] була, по суті, першою, в якій були висвітлені проблеми роботи 

науковці у засобах масової інформації. 

Ця книга складається із портретів учених, цей жанр був поширеним у 

періодиці минулого століття. Сьогодні жанр портрету мало використовується у 

науковій і науково-популярній періодиці. Він майже не представлений в сайтах, 

блогах, інтернет-спільнотах у соціальних мережах тощо. Вважаємо цей жанр 
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дуже продуктивним і необхідним у науковій комунікації. Тим більше, що 

мається ґрунтовна теоретична основа для розвитку такого жанру. 

Роботу Е.Лазаревич продовжила інша дослідниця з Росії  В.Ученова.  Вона 

схарактеризувала діяльність журналістів у визначеній  тематичній сфері ЗМІ 

[151]. Також В.Ученова відзначила роль науково-популярної літератури 

(книжок і брошур) [152].  Докладно досліджували специфіку відображення цієї 

теми в журналістиці науковці М.Хаскіна [154] та ін.    

 Варто відзначити, що в СРСР науково-популярна журналістика 

розвивалась у багатьох  ЗМІ: виходили науково-популярні журнали, радіо- і 

телепередачі, документальні фільми, науково-популярні книжки і брошури, 

навіть художні фільми, героями яких були науковці. Проте вивчення цього 

масиву комунікації в радянські часи  практично не відбувалось.     

У РФ почали більш докладно вивчати науково-популярні медіа у 2000-х 

рр. У деяких працях висвітлено проблеми типології науково-популярних 

журналів і сайтів. До цієї теми звертались дослідниця В.Парафонова у статтях  

«Становлення науково-популярних журналів у Росії» [117]  і «Науково-

популярні журнали у дореволюційний період» [118]. Її думки та ідеї продовжує 

і в чомусь дублює автор О. Колоєв у роботі «Науково-просвітницькі журнали 

як типологічна ніша» [77]. Але цінність роботи О.Колоєва в тому, що  він 

запропонував таку сегментацію досліджуваних тематичних  видань: науково-

просвітницькі, культурно-просвітницькі, духовно-просвітницькі та літературно-

мистецькі. 

Проблеми аудиторії науково-популярних телепередач і програм досліджує 

О.Константинова  у роботі «Популяризація науки на сучасному російському 

екрані: криза напрями і шляхи подолання». Ця стаття заслуговує уваги, 

оскільки проблеми, порушені в ній, актуальні для українського медіапростору. 

Дослідниця відзначає: «В основі підвищення рівня професіоналізму 

авторів вітчизняних науково-популярних телепроектів має бути розробка 
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методики викладання наукової тележурналістики з урахуванням досвіду 

підготовки журналістів-популяризаторів науки розвинених зарубіжних країн з 

наступною її апробацією на факультетах журналістики найбільших вузів 

країни» [88].  Також О.Константинова порушує проблеми популяризації науки 

в медіа. Вона писала: «Прекрасними популяризаторами наукових знань 

засобами телебачення здатні стати не тільки журналісти, але й вчені…у 

наукового співтовариства має превалювати усвідомлення просвітницької місії 

вченого, розуміння важливості науково-популярної журналістики як каналу 

отримання наукових знань і способу залучення в науку молодих людей, а також 

бачення широкого спектра можливостей телебачення в оптимізації процесу 

залучення інвестицій в дослідницьку діяльність і у формуванні позитивної 

громадської думки щодо науки і вчених» [88].  Ці проблеми  актуальні і 

важливі  для України.  

Деякі аспекти ЗМІ, в яких висвітлюються переважно географічні 

проблеми, дослідила І. Показан’єва у статті  «Проблемне поле «тревел-

журналістики» як явища сучасного медіапростору» [119].  Авторка цієї роботи 

на матеріалі телепередач  намагається розкрити зразу кілька аспектів: «тревел»-

журналістика і проблеми міжнародної комунікації, вплив економічних факторів 

на розвиток цього сегменту ЗМІ, а також вона  розглядає «тревел-програми» як 

міжнародний медіапродукт. Її роздуми і висновки стали в нагоді при 

дослідженні географічних журналів.   

Цікавою і змістовною є праця дослідниці О. Макарової «Типологічні 

моделі науково-популярних сайтів» фіксує кілька типів моделей науково-

популярних сайтів:   

Аудиторна модель 

Тематична модель 

Жанрова модель [108].   
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Згідно з висновками О.Макарової, аудиторна модель складається із 1) 

видань,  звернених до молодого користувача і  2) видань, розрахованих на 

дорослого користувача. Інших аудиторних градацій ця дослідниця не наводить.  

Тематична модель науково-популярного сайту в інтернеті 

диференційована за 1) видом популяризованих наук і  2) за широтою  

охоплюваної наукової тематики. Також тематична модель за класифікацією 

дослідниці поділяється на спеціалізовані і універсальні видання (моно 

тематичні і політематичні).    

Жанрова модель науково-популярних сайтів в інтернеті, на думку 

О.Макарової, вичерпується інформаційними та аналітичними жанрами. 

Художньо-публіцистичні жанри, за її спостереженнями, відсутні на науково-

популярних сайтах [108].    

У представленому дослідженні ми використовуємо деякі висновки 

О.Макарової, зокрема, її ідеї щодо трьох  моделей науково-популярних сайтів.  

 Ці та деякі ніші праці висвітлюють проблеми існування науково-

популярних ЗМІ в РФ, майже не враховуючи досвід у популяризації науки в 

медіа інших країн.   

 І лише у статті дослідника  В. Штепи «Наукова журналістика у світі 

сьогодні» [169]  наводиться цікава інформація щодо популяризації науки у 

Великій Британії.  В цій роботі відзначається, що у Великій Британії 

проводиться  державна програма з підтримки науки. При Департаменті науки і 

технологій створено комісію з популяризації науки.  Комісія сприяла тому, що 

у на ВВС функціонує канал, на якому пропагуються наукові знання. ВВС також 

є спонсором Nаtiоnаl Gеоgrаphiс, який фінансує наукові  експедиційні зйомки 

природи.  В цю ж медіа-корпорацію входять журнали New Scientist і Nature , 

тиражі яких з 2003 року  значно збільшились  всьому світу. Необхідно 

зазначити, що Nature – стало брендом  бізнесу, побудованого на основі  

інформації про досягнення науки (в біології, фізики, хімії та медицини) і про 

життя самої науки. Науковець В.Штепа відзначає, що впливовість журналу 
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Nature така, що публікація на сторінках цього ресурсу цінніша для наукової 

кар'єри,  ніж десятки статей в інших виданнях. 

У 1998 році у Великій Британії створено інформаційну агенцію  з науки і 

мистецтва Alpha Galileo (www.alphagalileo.org). Це Інтернет-ресурс, який 

оновлюється щодня. Його співробітники фіксують  інформація про наукові 

досягнення і відкриття  з усього світу.  

Цінним для України є досвід підготовки фахівців журналістів із наукової 

тематики. У Великій Британії існують школи фахівців за science communication, 

які мають організовувати зв'язок науки і суспільства. Також функціонує 

Асоціація прес-секретарів, які працюють при провідних науково-технічних 

закладах і навіть лабораторіях. В результаті цього виник інтерес британської 

молоді до природничих наук,  зріс рейтинг професії наукового журналіста.  

 

Науковець В. Штепа наводить  думку директора  наукового прес-центру 

Alpha Galileo Пітера Гріна про те, чому вчений мусить розказувати суспільству 

про свою роботу: 

1) зобов'язання перед платниками податків; 

 2) залучення молоді до науки; 

3) забезпечення бюджету країни; 

4) участь у дискусіях про проблеми науки. 

 У цитованій статті наводяться результати дослідження  трьох 

французьких національних щоденних газет Le Monde, Le Figaro, Liberation 

впродовж  трьох місяців 2005 р. Дослідження показало, що не всі  теми 

наукової інформації  представлені в рівній мірі.  Більше третина присвячені 

проблемам здоров'я –  розвиток медицини, правильне харчування, спорт для 
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здоров’я та ін. Проблеми фізика, хімія, математика не мають успіху. Ці три 

області в сукупності становлять лише 3% [169]. 

  

Згідно з іншим спостереженнями, лише 10% статей наукового характеру в 

пресі мають чітке посилання на наукову роботу, опубліковану в первісному 

дослідному журналі. Nature, Science і, меншою мірою, Proceedings of the 

National Academy of Sciences є найбільш читаються журналами. Крім цього, 

майже половина статей в пресі були опубліковані в рубриках, що не мають 

відношення до науки. 

Автор цитованої статті стверджує, що «наукова інформація, 

найімовірніше, не публікувалася б тільки через своєї істинної цінності, а лише 

завдяки відповідям, які вона може дати на питання суспільного чи соціального 

характеру» [169]. 

Також В. Штепа наводить інформацію про розвиток науково-популярних 

ЗМІ у Швейцарії та Франції. Виявилось, що наукові теми в ціх країнах 

висвітлюються таким чином:   

30% - здоров'я 

22% - навколишнє середовище 

13% - біологія 

11% - космос 

8% - технології 

5% - археологія 

4% - соціологія, психологія 

4% - інше (політика досліджень, ...) 

2% - фізика, хімія 
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1% - математика  

Це співвідношення дозволило В.Штепі дійти висновку: «Читача 

зацікавить в першу чергу не результати досліджень, навіть добре 

популяризувати, а вплив або можливий зв'язок між науковою працею і його 

власним життям. Навіть якщо доводиться іноді вимагати від учасника відійти 

від первісного сюжету. Така вартість статті» [169]. Варто відзначити, що 

приблизно така ж картина спостерігається в медіа України. Аудиторію цікавить 

переважно те, що безпосередньо стосується кожного читача і проблеми 

сьогодення. Вузько-фахова інформація цікавить лише спеціалістів.  

 Найкраще розвинута система підготовки наукових журналістів у 

Сполучених Штатах Америки. Так, при  Колумбійському університеті діє  

програма, за якою можна отримати подвійний диплом - геолога і журналіста. 

Найцікавішим і найпрестижнішим у США є журнал Scientific American  (наклад 

– понад мільйон примірників на місяць в десяти міжнародних версіях). 

Авторами є відомі вчені, авторитети в різних галузях знань, деякі з них є  

нобелівськими лауреатами. 

 Проте в Європі наукові знання не настільки популярні і затребувані 

аудиторією ЗМІ.  Науковець В.Штепа наводить дані досліджень служби 

«Євробарометр». Він писав: «Третина європейців вважає, що часто наукові 

досягнення представлені у пресі занадто негативно, більше половини вважають, 

що журналісти, які пишуть про науку, не мають відповідного багажу знань і 

достатнього досвіду, щоб писати про це. Кожен другий вважає, що журналісти, 

які пишуть про науку, є некомпетентними. 60% рідко читають матеріали, що 

стосуються науки і технологій, тому що ця тема не викликає у них інтерес. 45% 

жителів Європи взагалі жодним чином не цікавляться наукою, а 59% вважають, 

що вчені зі своїми знаннями небезпечні для суспільства» [169]. 

 В Україні поки що не проведені дослідження такого плану. Але ми 

проводили анкетування серед студентів вищих навчальних закладів кількох 

міст України (Київ, Дніпропетровськ, Чернівці, Львів, Луцьк, Харків). 
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Анкетування показало, що узагальнена картина ставлення до наукової 

інформації  в нашій державі близька до європейської.    

У цитованій вище статті йдеться про те, що дослідження з вивчення 

громадської думки та інтересу до науки європейська комісія проводить в 

рамках потужної програми. «Згідно з цією програмою в Європі до 2007 року 

має сформуватися єдиний науковий простір. Європа починає будувати 

економіку, засновану на знаннях. Для цього і була оголошена програма з 

бюджетом 17500000000 євро. Більша частина коштів, звичайно, спрямована на 

спільні наукові дослідження. Але передбачено і пристойне фінансування 

програми «Наука і суспільство». Адже європейці розуміють, що без підтримки 

суспільства сьогодні не проходять жодні програми, в тому числі і наукові. А 

щоб забезпечити міст між наукою і суспільством, потрібні засоби масової 

інформації. І науковим журналістам тут відведена ключова роль», - писав В. 

Штепа [169]. Проте йдеться не лише про висвітлення наукових досягнень, а про 

пропаганду науки і виховання суспільної свідомості.   

Докладне і розлоге цитування роботи науковця В.Штепи вважаємо 

необхідним. Модель популяризації науки в ЗМІ, яка існує у Великій Британії, 

може вважатись зразковою. Ця модель має бути основою для формування в 

Україні системи науково-популярних медіа.     

Найдосконалішою на сьогодні вважається наукова журналістика у 

Великій Британії. 

 Саме досвід британських журналістів є основою ґрунтовної праці 

науковців М.Бауера та М.Буччі [172],  «Журналістика, «Наука і суспільство»: 

Зв'язок між новинами та зв'язками з громадськістю». У цій книзі простежена  

еволюція становлення  наукової журналістики у Великій Британії та 

європейських країнах, специфіка наукової комунікації, особливості висвітлення 

проблем науки в британських і міжнародних медіа, а також подані цінні 

рекомендації щодо створення новин із указаної тематики. Також у книзі 
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аналізуються ролі журналістів і вчених у наукової комунікації та 

характеризуються їх ролі у цьому процесі.   

 У книзі під редагуванням  С.Стокмаейра, Р.Горе і С. Бранта  «Наука. 

Комунікація в теорії і на практиці (Сучасні науково-освітні  тенденції та 

проблеми) (Science Communication in Theory and Practice (Contemporary Trends 

and Issues in Science Education) [196],  висвітлено різні концепції  теорії і 

практики наукової комунікації. Ціннім є те, що в книзі об’єднані  теоретичні 

розробки  вчених і  досвід журналістів, які працюють з науковою інформацією. 

Висвітлюються специфіка поширення наукової інформації у традиційних ЗМІ – 

газетах, журналах, теле-, радіопрограми, а також у новітніх – електронних. До 

наукової комунікації вказані автори відносять роботу музеїв науки,  

організацію фестивалів науки, функціонування різноманітних наукових 

центрів,  діяльність прес-секретарів наукових установ та ін. Це слушна думка, 

яка може бути актуальною для подальших досліджень. 

В Україні ці специфічні форми наукової комунікації поки що не вивчені. 

В представленій роботі ми теж не торкаємось цих аспектів.     

 М.Брак, автор і редактор практичного посібника «Презентуючи наукову 

комунікацію» (Introducing Science Communication: A Practical Guide) 

[182],  узагальнив власний досвід роботи науковим журналістом і науковим 

редактором у кількох друкованих періодичних виданнях. У книзі зроблений 

розлогий огляд наукової тематики в періодиці минулого і сьогодення. Цей 

огляд дозволяє зрозуміти роль, місце і специфіку наукової інформації у ЗМІ 

англомовних країн. Автор   наполягає на тому, що про науку треба писати легко 

і невимушено, у стилі інфотейменту. М и скористались його висновками у 

четвертому розілі. 

У колективній монографії «Медіа, ризики і наука (проблеми  

культурологічних і медійних досліджень)», в оригіналі «Media, risk and  science 

(Issues in Cultural and Media Studies)» [188],  докладно висвітлено специфіку 
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наукової і псевдонаукової інформації в ЗМІ. Автори наголошують, що 

псевдонаукова інформація найчастіше публікується в масових виданнях, 

аудиторія яких не підготовлена до серйозного і аналітичного сприйняття 

наукової інформації. Споживачами такої інформації  є люди з невисоким рівнем 

освіти. Вони очікують від наукової інформації не матеріалу для розумів, а 

розваг. Представники цієї аудиторії не розрізняють наукову і псевдонаукову 

інформацію, останній вірять навіть більше, особливо якщо вона з галузі 

медицини (лікування без ліків і операцій, альтернативні та екзотичні методи 

лікування хвороб) або космосу (НЛО, прибульці з інших планет та ін.). 

Інфотеймент у поданні наукової/ псевдонаукової  інформації є доречним і легко 

сприймається цією аудиторією. Цей постулат актуальний також для української 

аудиторії. Дослідження вказаних авторів дозволило знайти теоретичне 

підґрунтя для четвертого розділу.  

Проблемам «тревел-журналістики» присвячено збірник наукових статей 

австралійських авторів «Travel journalism: exploring production, impact and 

culture» [201], в якому всебічно досліджується проблеми цього різновиду 

науково-популярних медіа. Автори висвітлюють аспекти функціонування 

«тревел-журналістики» в традиційних та новітніх медіа, зокрема у блогосфері. 

У цій книзі узагальнено досвід наукових журналістів, «тревел-журналістів», 

блогерів, «професійних» подорожуючих, які пишуть у журнали і інтернет-

видання та ін. Також висвітлюються деякі аспекти контенту цієї тематичної 

групи, проблематику і вказують шляхи подолання стереотипів при написанні 

статей з цієї теми  

У названих працях англомовних авторів способи передачі  наукової 

комунікації в медіа висвітлено у двох варіантах. Їх можна представити такими 

схемами: 

Перший варіант: 

Науковець/науковий колектив (або структура наукового інституту) 
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 – журналіст-фахівець із наукової комунікації   

– медіа  

 – аудиторія 

І другий варіант, який передбачає безпосередній зв'язок науковця з аудиторією 

(без журналіста-фахівця): 

Науковець 

– медіа  

 – аудиторія 

Ці варіанти наявні в європейських і американських (США) періодичних 

виданнях та цілком доречні для української аудиторії. Втім, для  медіа Україні 

більш продуктивним уявляється перший варіант, який передбачає фахову 

підготовку журналістів з наукової комунікації.   
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Висновки до першого розділу   

У першому розділі проаналізовані поняття масової комунікації, особливо в 

аспекті наукової інформації. Також висвітлена специфіка традиційних і 

новітніх медіа, представлені різні позиції науковців у розумінні і трактуванні  

класичної друкованої періодики,  інтернет-медіа та інформації у соціальних 

мережах. Порівняння і аналіз  праць указаних науковців дозволили дійти 

висновку, що інтернет-медіа мають принципові відмінності від преси, а саме: 

мультимедійність, гіпертекстуальність, інтерактивність та ін. Відповідно цього 

висновку  можна накреслити модель поведінки аудиторії стосовно визначеного  

тематичного сегменту ЗМІ і того виду продукції, якою користується аудиторія.  

Наголошено на особливостях мови  традиційних ЗМІ та нових медіа 

відповідно їх мультимедійності, гіпертекстуальністі та інтерактивністі. Також 

акцентована увага на критеріях  якісного висвітлення наукових проблем у 

медіа, сформульованих у працях українських та закордонних науковців. 

Визначено найпопулярніші теми, які висвітлюються у світовій  журналістиці 

вказаного тематичного сегменту. 

Наголошено на засадничих поняттях дисертації, а саме, сформульовані 

теоретичні методи вивчення науково-популярних медіа; визначені (за працями 

О.Коновця) «мале» і «велике» коло популяризації науки; схарактеризовані 

засади типологізації медіа та їх критерії; акцентовані принципи, за якими 

вивчаються жанри та ін.; визначена мета, функції і задачі наукової 

популяризації в традиційних і новітніх інтернет-медіа.  

У розділі акцентована необхідність у поданні наукової інформації з 

урахуванням феномену цікавого для різних аудиторних груп,  також і в стилі 

інфотейменту. Цей стиль особливо доречний в електронних медіа.        

Науково-популярна журналістика висвітлюється як своєрідний метод 

комунікації між науковцями (науковими інститутами, колективами, окремими 
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особистостями та ін.) і аудиторією медіа (в перспективі – суспільством у 

цілому). Проаналізовані варіанти моделей наукової комунікації, які 

запропоновані українськими і закордонними вченими. Цей аналіз дозволив 

дійти висновку про те, що для функціонування наукової інформації в 

українських медіа необхідна фахова підготовка журналістів, які б 

спеціалізувались на проблемах науки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ТРАДИЦІЙНОЇ  

НАУКОВО-ПОПУЛЯРНОЇ ПРЕСИ. 
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2.2 Аудиторія науково-популярних журналів. 

Аудиторія науково-популярних видань вимагає нагальної, актуальної 

інформації. В сучасних умовах аудиторія майже не вимагає довідкових 

періодичних видань, оскільки більшість інформації можна отримати в мережі 

Інтернет. А от інформація про актуальні проблеми науки, винаходи та їх 

інтеграція в суспільство є дуже актуальною.  

Проте проведене  нами анкетування дозволило дійти висновку, що біля 

65% респондентів не читають і не передплачують науково-популярні журнали. 

А до інформації на наукових сайтів звертається лише 43% опитуваних. 

Уважаємо такий результат недостатнім інформуванням у ЗМІ про проблеми 

науки і техніки. А також відсутністю зацікавлення суспільства в отриманні 

такої інформації. І взагалі негативним ставленням до науки і науковців у 

суспільстві. Таке ставлення може бути наслідком недостатнього інформування 

аудиторії медіа.        

 У середовищі тинейджерів існує образлива кличка — «ботан» (той, хто 

захоплюється природничими науками, хоча не обов’язково, так називати 

можуть і «гуманітарія»; той, хто добре навчається, має інтелектуальні 

здібності). Бути розумним та ерудованим серед певних кіл молодіжної 

аудиторії стає не модним. Як наслідок — молодь має дуже поверхові уявлення 

про будову та розвиток світу, що негативно впливає на інтелектуальний 

розвиток українського суспільства. 

Вважаємо за доцільне проілюструвати закордонний досвід із зацікавлення 

молоді наукою. Найбільш поширеною повагою  наука користується  в 

суспільстві Сполучених Штатів Америки і у Великій Британії. Про досвід 

поширення наукової інформації у цих країнах написано у  першому розділі. 

Імідж науковців пропагується   у масовій культурі.  

   У США вже понад шість років виходить популярна молодіжна комедія-

ситком «Теорія великого вибуху» («The big bang theory»), в серіалі йдеться про 
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чотирьох геніальних вчених (фізик-теоретик, астрофізик, інженер та фізик, що 

досліджує елементарні частки). Усі герої є типовими «нердами» (західний 

варіант «ботанів»), але вони мають дуже потужну харизму, до того ж завжди 

долають різні труднощі. Цей серіал є одним із найпопулярніших продуктів 

американського телебачення. Кожна його серія спонукає глядачів продивитися 

принаймні в Інтернеті значення тих термінів, що звучали в епізодах ситкому. 

Звісно, такий досвід для України поки що є недоступним, але приклад 

«Теорії великого вибуху» засвідчує, що зацікавити молодь наукою можна. В. 

Здоровега відзначав, що аудиторія шукає свіжу і неординарну інформацію, яка 

викладена легко і дотепно. «Читача газети, журналу приваблюють гармонійне 

оформлення, верстання, колір, несподівані, інтригуючі й дотепні заголовки, 

продумані рубрики, ненав’язливість стилю, добірність слова» [49, с. 51]. Ці 

фактори в комплексі викликають інтерес аудиторії.  

Важливо також розуміти і основні особливості ринку науково-популярної 

періодики в Україні. Умовно науково-популярну періодику можна поділити на 

дві великі групи: загальнонаукову і вузькоспеціалізовану.  

Всього в Україні, спираючись на журнал передплати Укрпошти за 2014 

рік, зареєстровано 70 науково-популярних видань. А саме 51 журнал і 19 

газети. З них 38 виходять українською і 32 іншими мовами світу.  

 

Таблиця 1 

№  

Назва 

 

Тематика 

Аудиторія Місце 

випуск

у 

 

Мова 

   Вік Рівень 

освіти 

   

1.  National geographic 

ukrainian edition 

Загально-

науковий 

Не визнач. Вища 

незак. 

освіта 

 Київ Укр. 

2.  Ukrainian food 

journal 

Спеціалізо-

ване 

Не визнач. Вища 

незак. 

освіта 

 Київ Укр. 

3.  Universitates. Наука 

та просвіта 

Загально-

науковий 

12-20р. Шкільний  Київ Укр. 
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4.  X files секретные 

материалы 20 века 

Загально-

науковий 

6-12р Шкільний  Харків Іншо-

мов. 

5.  X files секретные 

материалы 20 века. 

Досье 

Загально-

науковий 

6-12р Шкільний  Харків Іншо-

мов. 

6.  Авиация и время Спеціалізо-

ване 

25-60р Вища 

освіта 

 Київ Іншо-

мов. 

7.  Библиотека 

журнала 

«неведомый мир» 

Загально-

науковий 

12-20р. Вища 

незак. 

освіта 

 Харків Іншо-

мов. 

8.  Буковинський 

журнал 

Загально-

науковий 

Не визнач. Серед.  Чернів

ці 

Укр. 

9.  Винахідник і 

раціоналізатор 

Загально-

науковий 

20-25р Вища 

незак. 

освіта 

 Київ Укр. 

10.  Військово - 

історичний 

альманах 

Спеціалізо-

ване 

25-60р Вища 

освіта 

 Київ Укр. 

11.  Воєнна історія Спеціалізо-

ване 

25-60р Вища 

незак. 

освіта 

 Київ Укр. 

12.  Вселенная, 

пространство, 

время 

Спеціалізо-

ване 

20-25р Вища 

незак. 

освіта 

 Київ Іншо-

мов. 

13.  Дивосвіт Загально-

науковий 

6-12р Шкільний  Київ Укр. 

14.  Діабетик Спеціалізо-

ване 

25-60р Вища 

освіта 

 Київ Укр. 

15.  Екологічний вісник Спеціалізо-

ване 

Не визнач. Вища 

незак. 

освіта 

 Київ Укр. 

16.  Загадки истории Загально-

науковий 

Не визнач. Вища 

незак. 

освіта 

 Харків Іншо-

мов. 

17.  Загадки природы и 

вселенной 

Загально-

науковий 

20-25р Вища 

незак. 

освіта 

 Харків Іншо-

мов. 

18.  Затерянные миры Загально-

науковий 

20-25р Вища 

незак. 

освіта 

 Харків Іншо-

мов. 

19.  Збалансоване 

природокористуван

ня 

Спеціалізо-

ване 

25-60р Вища 

освіта 

 Житом

ир 

Іншо-

мов. 

20.  Интересная газета в 

Украине. Загадки 

цивилизации 

Загально-

науковий 

20-25р Вища 

незак. 

освіта 

 Харків Іншо-

мов. 

21.  Интересная газета в 

Украине. 

Исцеление 

Загально-

науковий 

20-25р Вища 

незак. 

освіта 

 Харків Іншо-

мов. 

22.  Интересная газета в 

Украине. 

Криминоген 

Загально-

науковий 

20-25р Вища 

незак. 

освіта 

 Харків Іншо-

мов. 
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23.  Интересная газета в 

Украине. Мир 

непознанного 

Загально-

науковий 

20-25р Вища 

незак. 

освіта 

 Харків Іншо-

мов. 

24.  Интересная газета в 

Украине. 

Невероятное 

Загально-

науковий 

20-25р Вища 

незак. 

освіта 

 Харків Іншо-

мов. 

25.  Интересная газета в 

Украине. Тайны 

истории 

Загально-

науковий 

20-25р Вища 

незак. 

освіта 

 Харків Іншо-

мов. 

26.  Искателям 

приключений - 

волонтёр 

Загально-

науковий 

20-25р Вища 

незак. 

освіта 

 Київ Іншо-

мов. 

27.  Кабин Украина Загально-

науковий 

Не визнач. Вища 

освіта 

 Київ Укр. 

28.  Квант Загально-

науковий 

25-60р Середня  Київ Укр. 

29.  Клинок Загально-

науковий 

25-60р Вища 

освіта 

 Київ Укр. 

30.  Колосок Загально-

науковий 

6-12 Шкільний  Київ Укр. 

31.  Країна знань Загально-

науковий 

20-25р Вища 

освіта 

 Київ Укр. 

32.  Мандрівець Загально-

науковий 

Не визнач. Серед.  Київ Укр. 

33.  Медична освіта і 

наука 

Спеціалізо-

ване 

Не визнач. Вища 

освіта 

 Київ Укр. 

34.  Метрологія та 

прилади 

Спеціалізо-

ване 

25-60р Вища 

освіта 

 Київ Укр. 

35.  Мистецтво та 

освіта 

Загально-

науковий 

Не визнач. Шкільний  Київ Укр. 

36.  Надзвичайна 

ситуація 

Загально-

науковий 

Не визнач. Серед.  Харків Укр. 

37.  Наука и техника Загально-

науковий 

20-25р Вища 

незак. 

освіта 

 Харків Іншо-

мов. 

38.  Наука і суспільство Загально-

науковий 

20-25р Вища 

незак. 

освіта 

 Київ Укр. 

39.  Наука сьогодні Загально-

науковий 

Не визнач. Середня  Київ Укр. 

40.  Наше небо Загально-

науковий 

12-20р. Вища 

незак. 

освіта 

 Київ Укр. 

41.  Неведомый мир Загально-

науковий 

Не визнач. Шкільний  Київ Іншо-

мов. 

42.  Нумізматика і 

фалеристика 

Спеціалізо-

ване 

25-60р Вища 

освіта 

 Київ Укр. 

43.  Оружие и охота Спеціалізо-

ване 

25-60р Вища 

освіта 

 Харків Іншо-

мов. 

44.  Открытия и 

гипотезы 

Загально-

науковий 

Не визнач. Шкільний  Харків Іншо-

мов. 
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45.  Персонал Спеціалізо-

ване 

25-60р Вища 

освіта 

 Харків Укр. 

46.  Планета х (икс) Загально-

науковий 

12-20р. Вища 

незак. 

освіта 

 Харків Іншо-

мов. 

47.  Пожежна та 

техногенна безпека 

Спеціалізо-

ване 

Не визнач. Вища 

освіта 

 Київ Укр. 

48.  Популярная газета. 

Здоровье и 

долголетие 

Загально-

науковий 

25-60р Середня  Київ Іншо-

мов. 

49.  Популярная газета. 

Чудеса. Загадки. 

Тайны 

Загально-

науковий 

12-20р. Вища 

незак. 

освіта 

 Київ Іншо-

мов. 

50.  Практична 

психологія та 

соціальна робота 

Спеціалізо-

ване 

25-60р Вища 

освіта 

 Київ Укр. 

51.  Проблеми 

програмування. 

Спеціалізо-

ване 

Не визнач. Вища 

незак. 

освіта 

 Київ Укр. 

52.  Производственная 

лаборатория 

Загально-

науковий 

Не визнач. Вища 

освіта 

 Харків Іншо-

мов. 

53.  Світ Загально-

науковий 

Не визнач. Шкільний  Харків Укр. 

54.  Світ Пригод Загально-

науковий 

12-20р. Шкільний  Київ Укр. 

55.  Світ фізики Спеціалізо-

ване 

12-20р. Вища 

незак. 

освіта 

 Київ Укр. 

56.  Світогляд Загально-

науковий 

20-25р Вища 

освіта 

 Київ Укр. 

57.  Своя игра Загально-

науковий 

6-12р Дошкільн

ий 

 Київ Іншо-

мов. 

58.  Секретные 

расследования 

Загально-

науковий 

Не визнач. Шкільний  Харків Іншо-

мов. 

59.  Столетник Украина Загально-

науковий 

25-60р Вища 

освіта 

 Київ Іншо-

мов. 

60.  Станіславський 

натураліст 

Загально-

науковий 

Не визнач. Вища 

незак. 

освіта 

 Івано-

Франкі

вськ 

Укр. 

61.  Страна знаний Загально-

науковий 

Не визнач. Шкільний  Харків Іншо-

мов. 

62.  Тайны ХХ века Загально-

науковий 

20-25р Вища 

незак. 

освіта 

 Харків Іншо-

мов. 

63.  Технолог Спеціалізо-

ване 

Не визнач. Середня  Київ Укр. 

64.  Технополис Загально-

науковий 

Не визнач. Середня  Київ Іншо-

мов. 

65.  У світі математики Спеціалізо-

ване 

Не визнач. Вища 

незак. 

освіта 

 Київ Укр. 
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66.  Український 

військовий музей 

Спеціалізо-

ване 

25-60р Середня  Київ Укр. 

67.  Чиж. Чрезвычайно 

интересный журнал 

Загально-

науковий 

20-25р Вища 

незак. 

освіта 

 Харків Іншо-

мов. 

68.  Чіз. Чудові 

інтелектуальні 

забавки 

Загально-

науковий 

20-25р Шкільний  Київ Укр. 

69.  Чумацький шлях Спеціалізо-

ване 

20-25р Вища 

незак. 

освіта 

 Київ Укр. 

70.  Школа юного 

вченого 

Загально-

науковий 

6-12р Шкільний  Київ Укр. 

 

Видаються журнали українською і російською мовою, але ми не знайшли 

періодики іншими мовами народів України – болгарською, 

кримськотатарською, польською словенською, угорською. 

Велика кількість із названих періодичних видань лише задекларовані, 

часто їх вихід знаменується одному-двома випусками або періодичність цих 

журналів відносна, а саме, видання виходять три-чотири рази на рік. Тому 

неможливо писати про їх уплив на освітній або культурний рівень аудиторії. 

Деякі журнали поширюються лише по бібліотеках, за передплатою або лише в 

певному регіоні.  

Проаналізувавши журнали представлені на ринку науково-популярних 

видань ми отримали такі дані.   

До загальнонаукових ми відносимо 47 назв видань. До спеціалізованих 23 

назви.  

Також усі науково-популярні журнали можна умовно поділити на ще дві 

велкі групи:  

 саме науково-популярні - 58 назв. 

 науково-розважальні - 12 назв. 

Вважаємо за необхідне також наголосити на галузевості досліджуваних 

вибань.  

Галузі вузькоспеціалізованих науково-популярних журналів: 

Астрономія: 
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 Вселенная, Пространство Время, 

 Наше небо 

 Чумацький шлях. 

Військова справа (історія):  

 Військово-історичний альманах 

 Воєнна історія 

 Загадки истории 

 Тайні истории 

Зброярство: 

 Клинок 

 Оружие и охота 

 Український військовий музей 

Медичні та біологічні: 

 Діабетик  

 Интересная газета в Украине. Исцеление  

 Медична освіта і наука  

 Популярная газета. Здоровье и долголетие  

 Столетник Украина  

 Ukrainian food journal 

Фізика та математика: 

 Квант 

 Світ фізики 

 У світі математики 

Для розуміння вікової зорієнтованості видань ми застосували теорію 

психосоціального розвитку Еріка Еріксона, який періодизує її так [198, 24] 

 

Таблиця 2 
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Рівень освіти: 

 Дошкільний – 0 назв. 

 Шкільний – «Universitates», «Наука та просвіта», «X files секретные 

материалы 20 века», «X files секретные материалы 20 века. Досье», «Дивосвіт», 

«Колосок», «Мистецтво та освіта», «Неведомый мир», «Открытия и гипотезы», 

«Світ», «Світ Пригод», «Секретные расследования», «Страна знаний», «Чіз. 

Чудові інтелектуальні забавки», «Школа юного вченого». 

 Середній – «Буковинський журнал», «Квант», «Мандрівець», 

«Надзвичайна ситуація», «Наука сьогодні», «Популярная газета», «Здоровье и 

долголетие», «Технолог», «Технополис», «Український військовий музей». 

 Вища незакінчена освіта: «National geographic ukrainian edition», 

«Ukrainian food journal», «Библиотека журнала» «неведомый мир», 

«Винахідник і раціоналізатор»,» Воєнна історія», «Вселенная, пространство, 

время», «Екологічний вісник», «Загадки истории», «Загадки природы и 

вселенной», «Затерянные миры», «Интересная газета в Украине. Загадки 
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цивилизации», «Интересная газета в Украине. Исцеление», «Интересная газета 

в Украине. Криминоген», «Интересная газета в украине. Мир непознанного», 

«Интересная газета в Украине. Невероятное», «Интересная газета в Украине. 

Тайны истории»,  «Искателям приключений - волонтёр», «Наука и техника», 

«Наука і суспільство», «Наше небо», «Планета х (икс)», «Популярная газета. 

Чудеса. Загадки. Тайны», «Проблеми програмування»,» Світ фізики», 

«Станіславський натураліст», «Тайны ХХ века», «Чиж. Чрезвычайно 

интересный журнал» 

 Вища освіта –  «Авиация и время», «Військово-історичний альманах», 

«Діабетик», «Збалансоване природокористування», «Клинок», «Країна знань», 

«Медична освіта і наука», «Метрологія та прилади», «Нумізматика і 

фалеристика», «Персонал», «Пожежна та техногенна безпека», «Світогляд, 

Столетник Украина» 

Хобі та зацікавлення. В багатьох загальнонаукових журналах наявні 

рубрики, присвячені різним хобі.  

 Моделювання – «Винахідник і раціоналізатор», «Військово - історичний 

альманах», «Вселенная, пространство, время», «Наука и техника», «Наука 

сьогодні», «Неведомый мир», «Оружие и охота», «Планета х (икс)», 

«Производственная лабораторія», «Світ, Страна знаний, Технолог, 

Технополис», «Український військовий музей», «Чиж. Чрезвычайно 

интересный журнал», «Школа юного вченого». 

 Військова справа (історія) – «Воєнна історія», «Загадки истории», 

«Интересная газета в Украине. Криминоген», «Клинок», «Наука і суспільство», 

«Оружие и охота», «Популярная газета. Чудеса. Загадки. Тайны», «Світ 

Пригод», «Секретные расследования», «Тайны ХХ века», «Український 

військовий музей». 

 Колекціонування постерів  – 70 назв. 

За рівнем достатку. В цьому сегменті ми спирались на ціну видання та 

шляхи його поширення.  

«Високий рівень» достатку – ціна видання понад 40 гривень,  
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«Середній рівень» – ціна видання понад 25 гривень,  

«Низький» – ціна видання менше 25 гривень, 

«Не має значення» - видання поширюється тільки в бібліотеках. 

 Високий – 2   

 Середній – 21 

 Низький – 42 

 Не має значення – 5  

Мовний аспект  

 Українська – 38 

 Інші мови світу – 32  

Для більш глибокого теоретичного розуміння функціонування ринку 

науково-популярних видань, важливо також розуміти і мотиви звернення 

аудиторії до цих ЗМІ. Ми не можемо чітко визначити мотивацію звернення до 

певного періодичного видання, тому що більшість журналів можуть 

задовольнити кілька мотивів. Тож майже всі журнали задовольняють 

інформаційний мотив, а от мотив самопізнання представлений тільки в 

специфічних медіа, присвячених філософії та психології. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 3 
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Отримані дані дають нам можливість констатувати,що науково-популярні 

журнали охоплюють широке аудиторне коло.  

Серед вузькоспеціалізованих журналів найбільше представлені Медичні та 

біологічні і військово-історичні видання.  

Концептуально ці видання більше уваги приділяють саме фізіологічним та 

біохімічним основам харчування здорової людини та різноманітним 

захворюванням, тобто дієтології. Але всі ці видання мають рубрики, присвячені 

передовим винаходам в медичній галузі, інтерв’ю з лікарями, історія розвитку 

тієї чи іншої галузі медицини, а саме:  

 Медикаментозне лікування  

 Нетрадиційна медицина  

 Особливості роботи лікаря  

 Поради на кожен день   

 Характерною особливістю медичних та біологічних журналів є їх 

популярність – вони майже не вимагають від своїх читачів фонових знань і 

дуже докладно пояснюють усі терміни та поняття. Вважаємо це рішення дуже 

вдалим, це заохочує потенційну аудиторію, допомагає «втягнутися» в постійне 

користування виданням.  
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Військово-історична галузь представлена такими виданнями: 

 Воєнна історія  

 Військово-історичний альманах  

 Интересная газета в Украине. Тайны истории  

  Український військовий музей.  

Всі ці видання насичені історичними фактами, докладними розвідками про 

перебіг тих чи інших боїв в різних війнах. Публікації не вимагають від читача 

глибоких фонових знань, хоча і не надають додаткових пояснень. Характерною 

особливістю видань такого типу є докладний опис військової техніки, що 

ставить такі видання на межу із технічними виданнями. 

Розглянувши вікову сегментацію аудиторії науково-популярної періодики, 

ми отримали такі результати:  

Молодіжна аудиторія тяжіє до загальнонаукових та науково-розважальних 

видань, доросла аудиторія більше схиляється до вузькоспеціалізованих, 

інформаційних науково-популярних журналів. Вважаємо, що молодіжна 

аудиторія ще перебуває пошуках своєї наукової зацікавленості, в той час як 

старше покоління бажає поглибити свої знання в певній галузі наук. 

Досліджуючи гендерний поділ науково-популярної періодики, ми 

визначили, що на сьогодні в Україні не існує саме жіночого науково-

популярного видання для жінок. Тому ми вважаємо за необхідне провести 

анкетування з метою визначити тематику науково-популярного видання, яким 

можна було бзацікавити жінок. Ми отримали такі результати. 

 Здоров’я та медицина – 28% опитаних  

 Дієтологія – 27% опитаних  

 Саморозвиток та психологія – 14% опитаних  

 Географія і туризм – 12% опитаних 

 Інженерія і дизайн – 12% опитаних 

 Інші (набрали менше 2%) – 7% опитаних 
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До видань, що потенційно можуть зацікавити жіночу аудиторію, ми 

відносимо такі:  

«National geographic» ukrainian edition, «Ukrainian food journal», 

«Universitate», «Наука та просвіта», «Діабетик», «Екологічний вісник», 

«Збалансоване природокористування» «Интересная газета в украине. 

Исцеление», «Конкордія», «Країна знань», «Медична освіта і наука», 

«Неведомый мир», «Наука сьогодні», «Популярная газета. Здоровье и 

долголетие», «Практична психологія та соціальна робота», «Столетник 

Украина», «Страна знаний», «Чиж. Чрезвычайно интересный журнал» та ін. 

Всі ці видання певною мірою відповідають інтересам жіночої аудиторії. 

Підсумовуючи, зазначимо, що більшість журналів за каталогом є 

українськомовними (38 українськомовних проти 32 іншомовних), але 

доступність іншомовної науково-популярної періодики, зокрема, 

російськомовної, значно більша.  

2.2. Тематика і проблематика періодичних видань.  

В Україні виходить кілька десятків науково-популярних періодичних 

видань, але майже всі вони не мають великої аудиторії. Але є два журнали 

насправді популярні серед молодіжної аудиторії. Це якісний продукт – 

українські російськомовні видання «Наука и техника» (НиТ) та «Очевидное и 

невероятное» (ОіН). 

Мовну політику журналів легко зрозуміти, адже редакція знаходиться в 

Харкові – російськомовному місті; наклад поширюється на Україну і Росію, а 

більшість науковців, особливо технічного напрямку, є російськомовними. До 

того ж, незважаючи на мову викладу матеріалів, переважна більшість 

публікацій  торкаються українських реалій, а саме, висвітлюются винаходи 

вітчизняних вчених, дослідження НАН України, новинки науки і техніки, цікаві 

аспекти науки, культури, техніки, медицини тощо.  
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Періодичні видання мають спільний сайт, на якому можна ознайомитися з 

архівом журналу (доступ платний), дізнатися про теми наступного числа, 

залишити коментарі. Сайт має власний форум. До того ж обидва журнали 

мають акаунти на Facebook, Twitter та Вконтакті.  

Розглянемо часописи більш докладно. «Наука и техника», маючи значний 

наклад, 18000 примірників в Україні та 12000 в Росії,  є одним з 

найпоширеніших та найвідоміших періодичних  видань на пост-радянському 

просторі.  

Журнал виходить щомісяця, починаючи з 2006 року. Станом на 2015 рік 

світ побачило 108 чисел журналу. Формат видання – А4. Ілюстрації змішані, 

видання має чорно-білі сторінки і кольорові, співвідношення приблизно 50%. 

Кількість сторінок варіюється від 96 до 104. Кожне число журналу має кілька 

постерів, на яких докладно, іноді у вигляді креслень, графічних  зображень, 

малюнків, коміксів тощо. 

Видання представлене двома рубриками, що відповідають назві – «Наука» 

і «Техніка». Але постійних  підрубрик не існує. Вони виникають за потребою – 

коли представлений матеріал відповідає меті і концепції журналу. Зазначимо 

лише найчастіше згадувані підрубрики. 

«Містобудування й архітектура» - найновіші досягнення в плануванні та 

благоустрої міст, інноваційні технології будівництва, «розумний дім», 

проблеми забезпечення міст необхідними ресурсами, логістичні проблеми і т. д.  

«Медицина та фармакологія» - новинки з галузі медицини, імунологія, 

вірусологія, досягнення у боротьбі із невиліковними хворобами, історія 

розвитку медицини, біографії видатних учених. 

«Астрономія, астрофізика, космонавтика» - розробки вітчизняних 

конструкторських бюро, досягнення світової космонавтики, дослідження 

провідних вчених, основи космічної механіки.  
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«В світі цікавого» - історичні постаті, цікаві та незвичайні теорії, 

різноманітні ноу-хау, історії наукових відкриттів.  

Незважаючи на специфічне спрямування та тематичне наповнення, всі 

тексти написані легко і зрозуміло, хоча і вимагають від читача певного багажу 

знань. Всі маловідомі терміни роз’яснюються. Важкі для сприймання теми 

ілюструються графіками та малюнками.  

Беручи до уваги помірну ціну (25 грн.),  журнал  є досить популярним 

серед молоді, яка цікавиться наукою. Часопис позиціонує себе як видання для 

перспективної молоді. Але купують його не тільки молоді інтелектуали. 

Зважаючи на майже цілковиту відсутність серйозних наукових видань, часопис 

купують працівники НДІ, вчені, викладачі технічних ВНЗ, що відзначає 

редакційний колектив. Це вдалося з’ясувати за допомогою анкетування і 

опитуваня. 

З 2008 року рубрика «НіТ» - «Очевидное и невероятное» переросла в 

журнал. Станом на 2015 рік вийшло 48 чисел журналу. Загальний наклад 20000 

примірників в України і Росії. Формат А4. Кожен випуск має 64 сторінки. 

 «ОиН» спеціалізується переважно на науково-розважальній тематиці. 

Ухил журналу легко простежити, ознайомившись із його рубриками. 

«Discovery» - наукове і більш глибоке роз’яснення проблем, що порушує 

однойменний канал телебачення. Кожна стаття ілюструється кадрами із 

програм каналу. Тобто, наявні процеси конвергенції мас-медіа, які стають дуже 

популярними сьогодні.  

«Кунсткамера» - розповідь про устрій і виникнення звичних для нас речей 

(наприклад: кишеньковий ніж, вентилятор, складне ліжко та ін.). 

«Легенди і міфи» - історія старовинних цивілізацій, цікавих випадків і 

явищ історії. Публікації  присвячені розвіюванню чи підтвердженню міфів.  
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Всі тексти цього журналу викладені якнайлегше, ілюстрації яскраві і 

зрозумілі. Так як «Наука и техника», часопис «Очевидное и невероятное» 

позиціонує себе як видання для молодіжної аудиторії.  

Вивчивши контент журналів, ми дійшли висновку, що науково-популярна 

тематика зацікавлює молодь технічними і природничими науками, 

допомагають в підготовці (саме завдяки ілюстративному матеріалу) інженерних 

та фізико-технічних кадрів. Ці видання виконують культурно-просвітницькі 

функції і пропагують наукові знання.   

Проаналізувавши контент журналів, доходимо висновку – видання могло б 

значно збільшити коло читачів, зробивши україномовну версію. До того ж, на 

сайті часописів можна було б розширити ілюстративну базу, додати відеотеку, 

розробити певний словник наукових термінів. Все це значно полегшило б 

сприймання особливо складних текстів.  

Зважаючи на певну нерозвиненість торгівельних мереж та точок продажу 

саме науково-популярних видань, важливим фактором можливості їх реалізації 

стають бібліотеки. Міністерство освіти і науки України розробило список 

науково-популярних видань, що рекомендуються для закупівлі бібліотеками. 

Розглянемо ці журнали докладніше.  

1.  «Вселенная, пространство, время»  

Періодичність: 12 номерів на рік.  Місто видання: Київ. Рік заснування: 

2003   

Вікові та соціальні аудиторії, на які розрахований журнал: учнівська та 

студентська молодь, учителі астрономії, природознавства, історії, викладачі 

відповідних університетських дисциплін, викладачі факультативів  

Журнал у доступній науково-популярній формі висвітлює питання 

астрономії, космонавтики, археології, історії, розвитку життя на Землі. Постійні 

рубрики журналу: Всесвіт, його побудова та розвиток, астрономічні 

дослідження, наземні обсерваторії та космічні телескопи, досягнення 

космонавтики в області освоєння космічного простору, вивчення планет, їх 
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супутників та інших тіл сонячної системи за допомогою космічних апаратів, 

програми пілотованих експедицій на Місяць та Марс, спостереження зоряного 

неба, аматорська астрономія, астрономічний календар та галерея аматорської 

астрофотографії. На сторінках видання представлені теми: історія астрономії та 

космічних польотів, видатні вчені та конструктори космічної техніки, історія 

розвитку життя на Землі, пошук життя та розуму у Всесвіті, історія людства та 

цивілізацій, кліматичні зміни, природні катаклізми, астероїдна небезпека. 

Серед авторів журналу – талановиті популяризатори науки, науковці, 

провідні фахівці космічної галузі, астрономи аматори, публіцисти, журналісти 

та викладачі. 

Окрім авторських статей та обзорів в кожному номері журналу в великій 

кількості надаються новини наукових досліджень. 

Матеріал подається в простій, зрозумілій формі, на загальнодоступному 

рівні, супроводжується кольоровими масштабними фотографіями Землі, планет 

та їх супутників, об’єктів далекого космосу. 

2. «Колосок» 

Періодичність: 6 номерів на рік. Місто видання: Львів . Рік заснування: 

2006 

Вікові та соціальні аудиторії, на які розрахований журнал: діти віком 10-15 

років, учителі початкових класів, природничих дисциплін, батьки  

Метою видання є популяризація природничих знань, залучення дітей до 

послідовного й регулярного читання, формування у них стійких навичок 

спілкування з друкованим виданням. 

Журнал «Колосок» розрахований для дітей віком 10–15 років. Він 

зацікавить також вчителів природничих предметів, природознавства, 

початкових класів. У журналі передбачені незмінні рубрики «Наука і техніка», 

«Жива природа», «Планета Земля», «Логіка і кмітливість», «Про все на світі». 

3. «Країна знань»  

Періодичність: 10 номерів на рік (в червні та липні не виходить) . Місто 

видання: Київ. Рік заснування: 2001.  
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Вікові та соціальні аудиторії, на які розрахований журнал: шкільна молодь 

від 14 років, студентська молодь, учителі, батьки та всі, хто цікавиться науково-

популярною літературою. 

 Журнал «Країна знань» охоплює більшість наукових дисциплін та 

розрахований на широке коло читачів. 

Журнал створюють провідні науковці України. Вчені на сторінках 

журналу цікаво та доступно розповідають про новітні досягнення науки і 

техніки, розвивають потяг до знань, зацікавленість наукою, допомагають 

формувати науковий світогляд сучасної молоді. 

З редакцією співпрацюють провідні вищі навчальні заклади країни. Статті, 

які присвячені сучасним науковим напрямам, допомагають школярам у виборі 

фаху. Має понад 25 рубрик, серед яких провідними є: «Математика», «Фізика», 

«Хімія», «Кібернетика», «Біологія», «Астрономія», „Україна – світові», 

«Проблеми навчання», «Питання до психолога». 

4. «Культура безпеки, екології та здоров’я»  

Періодичність: 11 номерів на рік. Місто видання: Київ. Рік заснування: 

2009  

 Вікові та соціальні аудиторії, на які розрахований журнал: учнівська та 

студентська молодь, вчителі основ здоров’я, основ безпеки життєдіяльності, 

класні керівники  

Журнал об’єднує на своїх сторінках науковий, практичний потенціал 

знаних учених світу, для формування культури безпеки, екології, здоров’я 

різних соціальних верств населення, особливо задля благополуччя молоді. 

Подолання негативних явищ, як от: наркоманії, використання дітей у секс–

бізнесі, тютюнокуріння, алкоголізму, а також дитячих шкідливих звичок, котрі 

у ранньому віці дають початок захворюванням, що згодом впливають на імідж 

успіху дорослої людини. Важливими також стануть методичні рекомендації, 

педагогічні поради, обмін досвідом, висвітлення результатів конкурсів тощо. 

Публікації у журналі – безкоштовні.  

5. «Мандрівець»  
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Періодичність: 6 разів на рік. Місто видання: Тернопіль. Рік заснування: 

1993. 

Вікові та соціальні аудиторії, на які розрахований журнал: учителі, 

викладачі, студенти, аспіранти, докторанти, науковці. 

Журнал «Мандрівець» – спільний проект Національного університету 

«Києво-Могилянська академія» та видавництва «Мандрівець». Заснований як 

журнал гуманітарних студій. У журналі передбачені такі рубрики: «Ілюстрації» 

– розширений анонс резонансних наукових, науково-популярних, 

публіцистичних розвідок українознавчої тематики; «Наукові виклади» – 

апробація дисертаційних досягнень науковців; «Науково-популярні виклади» – 

науково-популярний виклад оригінальних гіпотез, експериментів, 

спостережень; «Конференції, пленуми, семінари» – друк концептуальних 

доповідей, що були виголошені на конференціях та інших наукових заходах; 

«Рецензії та огляди» – рецензії монографій та огляди книг; «Хроніка та 

інформація» – аналіз заходів наукового життя та інформація ї проведення.  

6. Журнал «Наука и техника». 

Місто видання: Харків. Рік заснування: 2006.  

Вікові та соціальні аудиторії, на які розрахований журнал: від 13 років та 

старші, учнівська та студентська молодь, учителі та викладачі вузів  

Мета видання – популяризація наукових та технічних досягнень у світі, 

залучення молоді до наукової та технічної творчості, формування в них 

зацікавленості до науки та техніки. 

Статті у журналі у популярній формі знайомлять з різними галузями 

людського знання: астрономії, космонавтики, біології, хімії, геофізики, історії, 

архіології, архітектури та медицини. Значна увага в журналі приділяється 

розвитку та історії техніки, авіації та кораблебудуванню, різноманітній 

військовій та цивільній техніці.  

У журналі, також друкуються статті, написані талановитими студентами та 

школярами.  

7.  «Наука і суспільство»  
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Періодичність: 6 номерів на рік. Місто видання: Київ .  

Вікові та соціальні аудиторії, на які розрахований журнал: творча 

інтелігенція, студенти, науковці  

 «Наука і суспільство» — найдавніший науково-популярний часопис 

України. На початку мав назву «Знаття», згодом «Знання», «Наука і життя». 

Мета журналу – популяризація філософських, політичних, природничих, 

педагогічних, історичних та інших гуманітарних наук на теренах України та 

поза її межами. 

Журнал відстежує суспільно-політичні тенденції та описує злободенні 

суспільно-наукові проблеми, друкує останні новини з провідних наукових 

центрів країни, біографії найвидатніших науковців нашої держави та цікаві 

історичні екскурси. Видання розраховане на широке коло читачів. 

8. «Світ фізики»  

Періодичність: 4 рази на рік. Місто видання: Львів. Рік заснування: 1996 

Вікові та соціальні аудиторії, на які розрахований журнал: учителі, 

науковці, школярі, студенти, усі, хто цікавиться фізикою  

Журнал знайомить читачів із сучасними досягненнями фізичної науки, 

розповідає про долю українських учених та їхній внесок у світову науку, 

висвітлює маловідомі сторінки української фізики, вивчає актуальні проблеми 

освіти та науки.  У журналі друкують свої праці учені з різних країн: Америки, 

Канади, Австрії, Німеччини, Чеської Республіки, Росії, Польщі та ін.  

Видання має постійні рубрики: нові та маловідомі явища з фізики; фізики 

України; фізики світу; нобелівські лауреати з фізики; університети світу; 

актуальні проблеми науки та освіти; олімпіади, турніри; творчість юних; у 

допомогу абітурієнту; реальність і фантастика, інформація тощо. 

9. «Світогляд» 

Періодичність: 6 випусків на рік. Місто видання: Київ. Рік заснування: 

2006. 

Вікові та соціальні аудиторії, на які розрахований журнал: широке коло 

читачів, у т.ч. школярі старших класів, методисти, викладачі шкіл і ВНЗ, 
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студенти, науковці та всі, кому цікаві питання наукового і громадського 

світогляду  

У журналі журнал висвітлюється сучасні питання природничих і 

суспільних наук як в історичному, так і сьогоденному аспектах. Увага 

приділяється проблемам фізики і хімії, біології, математики і астрономії, 

матеріалознавства і енергетики, інформатики і економіки, мови і 

мистецтвознавства, історії та географії тощо. Серед інших рубрик журналу – 

«Віра і розум», «Точка зору», «Дискусійна трибуна», де подаються статті з 

метою формування громадського світогляду щодо питань релігії, політики, 

розвитку науково-освітянської сфери, історії України без нав’язування будь-

якої однозначної точки зору для стимулювання читачів до толерантної дискусії. 

У рубриках «Україна: ad fontes» і «Україна сучасна», «Малі міста України» 

і «Мандри Україною» журнал знайомить читачів з унікальною історичною 

спадщиною нашої країни, колекціями музеїв, так пропонує сторінками журналу 

здійснити мандри та отримати цікаві знання про унікальну природу України. 

Рубрика «Видатні постаті» присвячена визначним персоналіям України та 

світу, рубрика «Друге дихання» знайомить з науковцями України, які у своєму 

покликанні за межами основної роботи здобули визнання як художники, 

письменники, спортсмени, музиканти. Окремі числа журналу є тематичними, 

зокрема у 2008-2009 роках здійснено випуски, присвячені проблемам зміни 

клімату і охорони навколишнього середовища, фізико-хімічним властивостям 

води, молекулярній біології, мовознавству і розвитку української мови, 

теоретичній фізиці.  

10. «Україна. Наука і культура»  

Періодичність: 1 раз на рік. Місто видання: Київ. Рік заснування: 1965 

Вікові та соціальні аудиторії, на які розрахований журнал:старшокласники, 

студенти, учителі, викладачі ВНЗ та технікумів 

Розглянуті проблеми історії Національної Академії наук України. 

Наведено результати наукових досліджень в галузях математики, фізики, 

астрономії, хімії, економіки, соціології, мовознавства, краєзнавства, 
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мистецтвознавства. Український світ. Його пам’ять, наука, мистецтво, 

культура. Те, що діялось торік і багато років тому. Розповіді, міркування, 

гіпотези. Автори — вчені, літератори, митці. 

2.3. Географічні журнали в системі науково-популярної періодики. 

Наукові винаходи все більше впливають на життя людей, отже, ці 

досягнення необхідно популяризувати. Тому просвітницька місія журналістики 

має реалізуватись у нових аспектах і новітніми засобами, насамперед, науково-

популярними медіа. 

Досліджено географічні науково-популярні ЗМІ, які виходять в Україні. В 

умовах невисокої популярності загальнонаукових журналів, просвітницьку 

функцію виконують видання географічного та туристичного напрямків. 

Завдяки подорожнім нарисам та якісним фотоілюстративним матеріалам 

періодичні видання такого спрямування охоплюють велику аудиторію, що 

призводить до поступового, але постійного збільшення тиражів До тематичного 

цього сегменту завжди прикута увага читачів. Принаймні такі результати 

отримано з проведеного нами анкетування. 

Дослідження науково-популярної інформації саме в системі географічних 

та туристичних видань поки що не проводилось. Як виняток, можна назвати 

статтю науковця Добривечір В., в якій розглянуто концепції науково-

популярних журналів та наведені приклади першої спроби запуску журналу 

«National geographic» української локалізації й особливості функціонування в 

Україні журналу «Вокруг света». Науковець В. Добривечір зазначає , що «на 

сучасному етапі в Україні широко представлені російські версії науково-

популярних журналів «National Geographic», «В мире науки» (Scientific 

American), власне російські «Вокруг Света», «Наука и жизнь». І наявність їх на 

прилавках та розкладках говорить про те, що їх купують, хоча й вони мають  

високу вартість. А ось україномовних науково-популярних журналів, 

незважаючи на позитивні відгуки про ці видання, не спостерігається. Здатність 

журналу добре продаватися в наш час стає одним з критеріїв його якості, тобто 
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відповідності запитам читачів. Як відомо, час актуальності інформаційних 

матеріалів періодичних видань менший за книжкові, тож якщо журнал не 

надходить до читача одразу «в руки», якщо перебуває на полицях бібліотек, 

майже нанівець зводяться його комунікативна та інформаційна функції. Тож 

при аналізі концепцій науково-популярних видань, увагу слід приділяти 

економічно вигідним проектам» [41,30]. 

Історія виникнення і функціонування географічних науково-популярних 

журналів і телепрограм висвітлена у працях деяких російських науковців.  

Дослідниця Парафонова В. у статті «Науково-популярні журнали в 

дореволюційний період»  визначає журнал «Вокруг света» як такий, що стояв 

на витоках науково-популярної журналістики в Російській імперії, у склад якої 

на той час входила Україна. Також Парафонова В. називає журнал географічно-

природничого спрямування «Природа» як один з перших науково-популярних 

журналів в тій імперії. Російська дослідниця Константинова Є. в статті 

«Популяризація науки на сучасному російському екрані: криза напрямки та 

шляхи подолання» розглядає  радянські та сучасні телепередачі географічного 

та туристичного напрямків як ретрансляторів популяризації науки. Авторка 

наводить приклади вдалого поєднання подорожніх нарисів і наукових заміток в 

телепрограмах «Непутевые заметки», «Клуб кинопутешествий»[118]. 

Виходячи з цих статей, можна стверджувати, що видання географічного і 

туристичного спрямування цікавлять науковців, які визначають їх популярність 

серед читачів. Тому вважаємо дослідження таких журналів в системі науково-

популярної журналістики доцільним. 

Для прикладу ми обрали географічні та туристичні журнали в Україні: 

«Вокруг света», «National geographic», «Світова географія» та низку інших 

географічних ЗМІ, а саме: журнали «Географія для допитливих», «Географія. 

Мультимедійний комплект «Розумники», «Український географічний журнал». 

Для того, щоб краще висвітлити формування географічних журналів, варто 

звернутися до історії. Географічні журнали завжди користувалися попитом у 
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читачів. Розглянемо кілька найвідоміших журналів в історичній ретроспективі. 

Вони мали своє місце в інформаційному просторі України з ХІХ ст. і до наших 

днів.  

Одним з найстарших журналів географічного спрямування є журнал 

«Вокруг света». Журнал був заснований в Санкт-Петербурзі в 1861 році і 

видається вже протягом півтора століть. «Вокруг света» публікує інформацію 

про наукові та географічні відкриття і технічні досягнення нові погляди на 

відомі історичні події, розповіді про відомих людей і їхні долі. Більшу частину 

матеріалів складають репортажі, підготовлені спеціально для журналу.  

Однією за таких ланок можна назвати географічні та туристичні журнали. 

В них читач легко може знайти як власне інформацію географічного характеру 

так і науково-технічні та науково-популярні матеріали. Такі видання в Україні 

можна поділити на дві великі групи – це періодика, яка адресована вчителям та 

школярам і журнали  для широкої аудиторії. Обидва типи видань значною 

мірою торкаються науково-популярної проблематики. 

Наведемо приклади. Журнал «Світова географія» відноситься до 

періодичних видань, розрахованих на широку аудиторію. Використовуючи 

якісні фотоілюстративні матеріали та професійно створені статті, редакція і 

автура  журналу подає науково-популярну та технічну інформацію  за 

допомогою типових  для географічних видань публікацій. Проблематика 

матеріалу стосується географії чи туризму. Хоча не тільки цим проблемам 

присвячено видання. В журналі висвітлюються соціально-політичні проблеми і 

історичні розвідки. Маючи досить широку рубрикацію, редакційна колегія 

може бути більш гнучкою при виборі тем для написання матеріалів.  

Ось, наприклад, у 7 номері журналу за 2013 рік, поряд із суто 

географічними матеріалами в журналі знайшлося місце і досить розлогим 

статтями, присвяченим конфлікту в Грузії в 2008 році і роковинам Скнилівської 

трагедії. Всі матеріали забезпечені фотоілюстративними матеріалами 

найвищого ґатунку. До того ж більшість текстів мають яскраве емоційне 
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забарвлення навіть у заголовках. Наприклад, стаття у якій йдеться про важливе 

палеонтологічне відкриття австралійських вчених називається – «Австралійські 

скам’янілі черепахи ошелешили вчених». На перший погляд може здатися, що 

це звичайний таблоїдний прийом, але ознайомившись із самою статтею, можна 

зрозуміти, що заголовок дійсно відповідає змісту.  

При висвітлені саме науково-популярної проблематики редакційна колегія 

«Світової географії» активно використовує наукові пояснення та проводить 

аналогії із відомими явищами. Автори часто наголошують на практичній 

цінності тих чи інших наукових розробок, що наближує проблему до читача.  

Наприклад, у статті Євгена Петренко «Вперше навколо світу на сонячних 

батареях» висвітлено особливості навколосвітньої подорожі на катамарані, що 

рухається виключно завдяки сонячним фотоелементам. Автор, розповідаючи 

про особливості цього проекту, приділяє значну увагу його технічній стороні, 

наголошуючи на ефективності та екологічності такого типу двигунів. Також у 

публікації за допомогою довідкових вставок автор розповідає про інші 

екоефективні технології, зокрема, про енергію вітру, енергію приливів та 

власне про енергію сонця і про їх потенційний вплив на світову економіку. 

«Наша мета – створити рішення для майбутнього, сталого розвитку міст та 

екологічно дружніх засобів пересування»,  - з цієї цитати зрозуміло, що автор 

при написанні матеріалу розкривав не тільки проблему застосування сонячних 

батарей у водному транспорті, а порушував  соціально вагомі проблеми, як то, 

ефективне містобудування із залученням відновлюваних енергоносіїв, так і 

можливість їх технічного виконання.  

Ще одну публікацію цього журналу можна назвати науково-популярною 

статтею, написаною за всіма класичними вимогами. «Комети не передвісники 

катастроф», - стаття за авторства Джонатана Сарфаті, доктора хімічних наук 

університету  королеви Вікторії в місті Веллінгтон, Нова Зеландія. Автор 

докладно і цікаво розповідає про особливості хімічної будови комет, принципи 

їх зародження та їх можливий вплив на людство. У статті чітко 
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прослідковується професійна журналістська та редакторська робота. Вдале 

використання метафор, порівнянь, пояснень та емотивних елементів позитивно 

впливають на розуміння тексту читачем. Наведемо приклад: «Що таке комета? 

Комета - це «брудна снігова куля», або ж такий собі «закопчений небесний 

айсберг», що ширяє навколо Сонця по еліптичній орбіті. Переважно діаметр 

голови комети – лише кілька кілометрів, однак діаметр комети Галлея - близько 

десяти кілометрів, а от діаметр комети Хейла-Боппа, яка пронеслася повз 

Землю 1997 року, - 40 км. Це одна з найбільших комет. Такі небесні 

мандрівники складаються з пилу та «льоду», проте до складу льоду входить не 

тільки замерзла вода, але й аміак, метан та вуглекислий газ. Коли комета 

проходить поблизу Сонця, частина її «льоду» випаровується, завдяки чому й 

«виліплюється» голова комети». Описуючи приблизний хімічний склад комети, 

автор використовує просту та зрозумілу для широкої аудиторії лексику. 

Вважаємо такий тип подачі матеріалу дуже вдалим. Науковець докладно 

розповідає про власні дослідження, в той час як журналісти надають цьому 

тексту більш зрозумілу для аудиторії форму.  

Такі методи подачі науково-технічної та науково-популярної 

проблематики використовує ще одне видання, розраховане на широку 

аудиторію – «National geographic» української локалізації. Відмінною рисою 

цього видання є розлогі фоторепортажі. Дуже часто за допомогою  лише 

якісних фотографій  та короткого підпису до них (не більше 50 слів) автори 

розповідають цікаві  історії. У цьому журналі активно використовуються 

емотивні засоби в науково-популярних матеріалах. Уся спеціальна термінологія 

роз’яснюється, видання, на наш погляд, має найякіснішу з усіх 

фотоілюстративну базу. 

Також у журналі розглядаються важливі соціально-політичні та 

гуманітарні проблеми. Наприклад, у випуску за березень 2014 року у статті 

«Дорога без кінця» висвітлюються наслідки сирійського конфлікту та долі 

біженців. Уважаємо, що така редакційна політика позитивно впливає на 
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аудиторію, читач може знайти в одному номері журналу матеріали, що 

задовольнять його інтерес. 

 Варто висвітлити деякі особливості подачі науково-популярної 

проблематики. У статті «Виклик безодні» за авторства Марко Ґроба йдеться про 

спільну наукову експедицію Джеймса Кемерона, Національного географічного 

товариств та компанії Rolex, під час якої відомий американський режисер та 

науковий активіст Джеймс Кемерон занурився на дно Маріанської западини. 

Автор статті вдало поєднав науково-технічну та науково-популярну 

інформацію із розповіддю про суть експедиції та емотивними елементами, а 

саме, переказуючи враження самого Кемерона від занурення. Автор вичерпно 

розповідає про технічні особливості цієї експедиції та про проблеми, з якими 

стикалися науковці. Цікавою особливість цього матеріалу є ілюстрація суто 

технічних моментів через емоційне сприйняття самого героя (Джеймса 

Кемерона): «Я нахиляю 3D-камеру, закріплену ззовні на 1,8-метровому крані, 

щоб роздивитися передню частину апарата. Аквалангісти ось-ось звільнять 

прив’язаний до апарата транспортний буй, що тримає його на поверхні. Багато 

років я уявляв цю мить і, зізнаюсь чесно, кілька останніх тижнів жив зі страхом 

від думок про все, що може піти не так». Вважаємо такий комунікаційний 

прийом дуже вдалим, оскільки завдяки емотивності читачу легше уявити, про 

що йдеться в матеріалі.  

У статті «Пожирач зірок» за авторства Майкла Фінкела йдеться про чорні 

діри та причини й наслідки сингулярності. Через специфіку матеріалу у статті  

значна кількість професійної термінології та понять, для розуміння яких 

необхідні глибокі фонові знання. Але автор подає роз’яснення усіх термінів та 

понять. На початку статті йдеться про основні теорії розуміння сингулярності, 

про Енштейнівскі та сучасні методології у вивченні чорних дір. При цьому всі 

поняття та терміни мають якісне ілюстративне доповнення, що ще більше 

спрощує їх розуміння. Автор додає до опису фізичних процесів емотивні та 

порівняльні елементи, наприклад: «Зорі, вдесятеро більші за Сонце, гинуть 

набагато ефектніше». Такий метод подачі матеріалу є ефективним, читачу 
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легше уявити розмір небесного тіла у порівнянні, ніж при наданні кількості 

кілометрів довжини радіусу зірки.  

В меншій кількості представлені географічні  журнали та посібники для 

школярів та вчителів, але вони мають усталену мережу поширення, а саме, 

шкільні бібліотеки та більш широкого користуються сучасними дигитальними 

можливостями.  Розглянемо специфіку їх контенту.  

Вдалим уважаємо проект «Географія. Мультимедійний комплект  

«Розумники». У виданні використовуються сучасні дигитальні можливості, 

курс складається з 67 мультимедійних уроків. Кожен мультимедійний урок 

розкриває конкретну тему відповідно до навчальної програми з географії та 

містить різноманітні мультимедійні засоби для її пояснення: якісні зображення, 

анімації, дикторський супровід, аудіо- та відеофрагменти тощо. Для перевірки 

знань передбачені контрольні запитання та завдання, тести. Використовуючи 

мультимедійні засоби, автори комплекту подають не складну науково-технічну 

інформацію, чим залучають дітей до науки та наукової творчості.  

У журналі «Географія для допитливих» є рубрика у «Ногу з часом». 

Автори видання розповідають про сучасні технічні засоби географічних та 

натуралістських досліджень. Візьмемо для прикладу статтю «Географічні 

інформаційні системи». Автор Писарєв Д. доступно для аудиторії розповідає 

про особливості створення і функціонування ГІС, а також пояснює мету та 

необхідність застосування цих технологій, проводячи паралелі із шкільним 

навчанням. Наприклад: «ГІС дозволяє аналізувати та обробляти ці данні в 

інтерактивному режимі (тобто доступному для нас із вами вигляді), а також 

прогнозувати подальші події». Автор активно залучає молодь до вивченні і 

більш глибокого дослідження проблем географії.  

Цікавим науково-технічним матеріалом є стаття Довгань В. «Хто слухає 

«пульс» Землі». Йдеться про особливості роботи сейсмологів. Читачам коротко 

і зрозуміло розповідають про історію сейсмології та про перші сейсмологічні 

прилади. Стаття має яскраві та доречні ілюстрації, що заохочує дитячу 
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аудиторії до читання. Автор також приділяє значну увагу відповідальності 

науковців перед людством «Зрозуміло, що від професіоналізму фахівців 

залежить життя та благополуччя десятків або навіть сотень тисяч людей». 

Вважаємо, що наголошення на відповідальності вчених за свою роботу є 

доречним навіть у дитячому виданні. Таким чином аудиторія серйозніше 

сприйматиме науку та науковців.  

Видання розраховане на дітей шкільного віку, тому і залучення дітей до 

науки при мінімальному заглибленні в наукову проблематику є характерним 

для такого типу журналів.  

Розглянувши контекст публікацій сучасних тиражних українських 

географічних журналів, можемо стверджувати, що в кожному з них подається 

науково-технічна інформація у популярному вигляді. Журнали вдало 

використовують фотоілюстративні форми, що полегшує сприйняття складної 

термінології. Відмінною особливістю географічних журналів уважаємо 

поєднання туристичного контенту із науковим. Можна відстежити емотивні 

елементи майже в кожному матеріалі, що значно відрізняє географічні журнали 

від класичних науково-популярних.  

Широка аудиторія та специфічна спрямованість таких журналів значною 

мірою впливає на їх контент та особливості науково-популярних текстів, але на 

сьогодні саме такі видання забезпечують аудиторію науково-популярною 

інформацією.   

Сьогодні все більша кількість періодичних видань має мережеві аналоги. 

Інтернет  є одним з найпоширеніших новинних каналів. Оперативність та 

гнучкість подання інформації значно поліпшує розуміння та сприйняття того, 

що хоче донести автор. Ці чинники є вкрай важливими для науково-популярної 

комунікації. Оперативність, аудіовізуальна складова та зворотній зв’язок 

надають електронним виданням перевагу перед традиційними ЗМІ. А з появою 

планшетних ПК розвиток електронних медіа прискорився в десятки разів. Тому 

і провідні географічні видання активно виходять в інтернет.  
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Українськомовні географічні періодичні  видання активно використовують 

Мережу для просування своїх журналів. Наприклад, журнал «Світова 

географія» має  власну сторінку і спільноту в Facebook. Користуючись цими 

каналами, редакція активно спілкується з аудиторією, пропонує теми до 

обговорень, коментує публікації. Журнал також має власний сайт, на якому 

можна прочитати більшість статей випуску, хоча вони виходять із певним 

запізненням відносно паперового аналога. Є можливість продивитися 

фотографії, що не увійшли в номер та обговорити проблемні питання. На сайті 

в повній мірі реалізуються сучасні дигітальні можливості, читач має змогу 

продивитися медіа контент, почитати додаткові довідкові матеріали. Також на 

сайті дійсно активно працює зворотній зв'язок, автори чи редактори коротко 

відповідають на запитання читачів. Всі ці фактори вкрай позитивно випливають 

на імідж журналу. Активний зворотній зв'язок створює відчуття причетності 

читачів до створення журналу, що позитивно впливає, як на реальну аудиторію 

так і на розширення потенційної.  

Схожої політики дотримується і National Geographic української 

локалізації. Видання також широко представлене в соціальних мережах та має 

власний професійно створений сайт. Але специфіка електронної версії цього 

журналу трохи інша. По-перше, National Geographic робить акцент на якісні 

фото і на сайті присутні великі фотогалереї до статей поданих у паперовій 

версії. По-друге, зважаючи на неповний редакційний процес на більшості 

українськомовних сайтах, це видання якісно подає текстові матеріали, в них 

чітко прослідковується професійна редакторська обробка та спільна робота 

дизайнерів і авторів тексту, що значно підвищує якість контенту. По-третє, на 

сайті National Geographic можна знайти публікації, що не потрапили до 

журналу. Це не тільки додаткові відомості про статті, що вийшли друком, а й 

повність незалежні, оригінальні матеріали.  

Географічні та туристичні видання завжди надавали науково-популярну та 

науково-технічну інформацію.  Періодичні видання такого типу історично 

користувалися попитом в аудиторії, деякі з них мають продовження вже понад 
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2000 номерів («Вокруг света»). Географічна журналістика була популярна і в 

часи СРСР, програми «Клуб путешествий», «Непутевые заметки» та журнали 

«Вокруг света» і «Природа» мали постійно велику аудиторію. В цих ЗМІ читач 

міг знайти не тільки інформацію географічного чи туристичного характеру, а й 

культурологічні статті, матеріали присвячені здобутками науки і техники, 

історичні довідки.  

Досліджено інноваційні методи, якими користуються сучасні географічні 

видання. Ці журнали широко представлені в усіх популярних соціальних 

мережах і активно «спілкуються» зі своїми читачами, що призводить до 

ефективного зворотного зв’язку, який, у свою чергу, забезпечує додатковою 

інформацією як читача так і редакційну колегію. На офіційних сайтах цих 

видань читач може знайти додатковий контент. Цікавою особливістю 

наповнення цих сайтів є те, що на них можна знайти не тільки додаткову 

інформацію до вже надрукованих статей, а й повністю оригінальний контент, 

що не потрапив до паперової версії журналу. Ці особливості функціонування 

сайтів географічних видань, їх відмінність від друкованої версії журналу надає 

більше можливостей для охоплення потенційної аудиторії.  

 

 

 

Висновки до другого розділу 

У розділі розглянуто аудиторний та тематичний аспекти науково-

популярної періодики в Україні. Також вивчається проблема функціонування 

географічних журналів в системі науково-популярних ЗМІ.  

Дослідивши тематичний аспект, доступних для українського читача, 

науково-популярних журналів, отримали такі результати:  
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1. Більшість із них є українськомовними (48 українськомовних проти 

22 іншомовних) 

2. Журнали розраховані переважно на молодіжну та дорослу 

аудиторію, дитяча аудиторія неохоплена. 

3. Більшість журналів працюють для читачів, що отримали чи 

здобувають вищу технічну освіту, що призвело до дефіциту видань, 

присвячених гуманітарним проблемам. 

4. Редакції журналів орієнтуються на середній та низький рівень 

достатку читачів (ціна за примірник 25 гривень і менше). Як результат, 

поліграфічно-технічна складова більшості видань відзначається низькою 

якістю.  

5. Жіноча аудиторія не охоплена. Відсутні спеціалізовані науково-

популярні видання для жінок. 

Користуючись класичним колом сегментації аудиторії ( вік, стать, рівень 

освіти, зацікавлення/хобі, рівень достатку, мова) і спираючись на середні 

показники, ми змоделювали типового читача науково-популярного видання – 

це чоловік 20-45 років, що здобуває чи здобув вищу освіту, має середній рівень 

достатку і захоплюється моделюванням, українськомовний.  

Але розглянувши ті журнали, що отримують підтримку Міністерства 

освіти та Академії наук, ми дійшли висновку, що вони не повністю 

відповідають зацікавленням читачів. Зокрема в мовному аспекті – більшість з 

них російськомовні; форматі подачі матеріалів – журнали перенасичені 

професійною лексикою і розраховані на вузьке коло читачів – вчених, членів 

академії наук. Також ці журнали не є широкодоступними – більшість можна 

отримати лише за передплатою. 

Ми вважаємо, що географічні журнали сьогодні якісно виконують 

функцію науково-популярної журналістики. Нетрадиційні методи подачі 

науково-технічної та науково-популярної інформації є ефективними.  
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Розглянувши контент сучасних географічних українськомовних журналів,  

ми знайшли кілька особливостей в їх методах подачі науково-популярної та 

науково-технічної інформації. В публікаціях такого спрямування широко 

застосовуються емотивні елементи при поясненні тих чи інших явищ. Дуже 

багато уваги приділяється фотоілюстративним формам викладу інформації. 

Вважаємо ці прийоми дієвими, такими що значно спрощують розуміння 

наукової проблематики.  

Науково-популярні журнали покликані і здатні охоплювати дуже широку 

аудиторію і задовольнити більшість інформаційних і когнітивних потреб 

читачів. Українське суспільство потребує якісного науково-популярного 

контенту. Сьогодні потенційна аудиторія не охоплена і не підготовлена до 

споживання науково-популярної інформації. Наразі важливо вивчити потреби 

аудиторії та провести значні реформи в наданні науково-популярної інформації. 

Також вважаємо, що державна підтримка необхідна для таких ЗМІ.  

Ми доходимо висновку, що науково-популярні журнали виконують 

освітню, просвітницьку, когнітивну та розважальну функції.  

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 3. СПЕЦИФІКА ТА КЛАСИФІКАЦІЯ НОВІТНІХ 

НАУКОВО-ПОПУЛЯРНИХ МЕДІА 

3.1. Особливості контенту сайтів. 

Оперативність, аудіовізуальна складова та зворотній зв’язок надають 

електронним виданням перевагу перед традиційними ЗМІ. А з появою 
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планшетних ПК розвиток електронних медіа прискорився в десятки разів. Для 

поширення наукової інформації такі умови на сьогодні можна вважати 

ідеальними. Таким чином, лише за 2013-2015 рр. кількість електронних медіа, 

зареєстрованих в Україні, значно збільшилась, урізноманітнилась їх тематика.   

Ми розглянули всі доступні на сьогодні українські науково-популярні 

сайти, а саме, 15 загальнонаукових і 10 вузькоспеціалізованих сайтів.  

Більшість із них має загальнонауковий популярний контент.  

Спрямованість науково-популярних сайтів 

Таблиця 4 

№ Назва  Домен  Спрямованість Відвід-увань 

за 2013-2015 

рік 

Місто 

1.  Biopolymers 

and Cell 

http://biopolymers. 

org.ua/ 

Вузькоспеціа-

лізований.  

Молекулярна 

біологія 

1421 Київ 

2.  Global 

Science 

http://globalscience.ru Загально-

науковий 

10163 Крим 

3.  Журнал 

«Українська 

кооперація» 

http://www.ukrcoop-

journal.com.ua/ 

Вузькоспеціа-

лізований.  

 

874 Полтава 

4.  Журнал 

європейської 

економіки 

http://jee.te.ua/ Вузькоспеціа-

лізований.  

 

951 Терно-

піль 

5.  Народна 

освіта 

http://www.narodnaosv

ita. 

kiev.ua/ 

Загально-

науковий 

647 Київ 

6.  Науково-

популярний 

журнал 

«Universitate

http://universitates. 

kharkov.ua/ 

Загально-

науковий 

2563 Харків 

http://biopolymers/
http://www.narodnaosvita/
http://www.narodnaosvita/
http://universitates/
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s. Наука і 

просвіта» 

7.  Педіатрія, 

акушерство 

та 

гінекологія 

http://www.pag-

journal.kiev.ua/ 

Вузькоспеціа-

лізований.  

 

9731 Київ 

8.  Український 

науко-

популярний 

вісник з 

міжнародни

х відносин 

http://groups.yahoo.co

m/ 

group/usnires/ 

Вузькоспеціа-

лізований.  

 

681 Рівне 

9.  Центр 

Томалогії 

http://www.tomalogy.o

rg/ 

Вузькоспеціа-

лізований.  

 

14563 Київ 

10.  Ярослов http://www.franko.lviv.

ua/ 

faculty/Philol/jaroslov/ 

Вузькоспеціа-

лізований.  

 

11256 Львів 

11.  Науково-

популярний 

Блог 

http://www.npblog.com

.ua/ 

Загально-

науковий 

20486 Київ 

12.  science.ua http://science.ua Загально-

науковий 

3641 Київ 

13.  Cosmoscity http://cosmoscity.rf-

host.info/ 

Загально-

науковий 

3699 Херсон 

14.  Велес  http://lugaveles.ucoz.ru

/ 

Загально-

науковий 

1195 Луганськ 

15.  ІМХО http://imxo.in.ua/ Загально-

науковий 

405631 Київ 

16.  Infonova http://infonova.org.ua/ Загально-

науковий 

24562 Київ 

17.  Bannex http://bannex.com.ua/ Загально-

науковий 

1273 Київ 

18.  «Екологія http://www.eco- Вузькоспеціа- 447 Чернівці 

http://groups.yahoo.com/
http://groups.yahoo.com/
http://www.franko.lviv.ua/
http://www.franko.lviv.ua/


92 
 

життя» live.com.ua лізований.  

 

19.  «Станіслав-

івський 

натураліст» 

naturalist.if.ua Загально-

науковий 

824 Івано-

Франківсь

к  

20.  Природа 

України    

http://pryroda.in.ua Вузькоспеціа-

лізований.  

 

1650 Київ 

21.  Мислене 

Древо 

http://www.myslenedre

vo.com.ua/ 

Загально-

науковий 

620 Київ 

22.  Астрономіч

ний портал   

astronomy.net.ua Вузькоспеціа-

лізований.  

 

16982 Київ 

23.  Космос http://space.vn.ua/ Вузькоспеціа-

лізований.  

 

2093 Вінниця 

24.  Науковий 

портал 

«Нові обрії 

науки»    

novobri.org.ua Загально-

науковий 

1369 Київ 

25. \ El-base: 

навчально-

науковий 

портал    

el-base.at.ua Загально-

науковий 

2563 Київ 

 

Таким чином, можемо констатувати, переважна більшість сайтів 

зареєстрована у Києві – 14 сайтів, по одному сайту – в інших містах України – 

Львові, Харкові, Вінниці, Полтаві, Чернівцях,  Луганську, Івано-Франківську, у 

Криму, у Рівному, Херсоні та ін.  Практично у всіх провінційних містах сайти 

вузькоспеціалізовані. У Києві – загально-наукові і вузько-спеціалізовані. Сайти 

продовжують функціонувати,  на більшості з них інформація оновлюється 

щоденно.  
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Особливо важливим розуміння жанрової специфіки постає в галузі 

науково-популярних сайтів. Оскільки часто такі сайти наповнюють не 

професійні журналісти, а саме науковці.  

Жанрові особливості науково-популярний сайтів  

Таблиця 5 

№ Назва   Кількість 
матеріалів за 
2013-2015 рік.  

Інформаційні 
% 

Аналітичні 
% 

Художньо-
публіцистичні 

% 

1.  «Екологія життя» 271 52 45 3 

2.  «Станіслав-
івський 
натураліст» 

180 35 60 5 

3.  Bannex 384 41 59 – 

4.  Biopolymers and 
Cell 

941 38 62 – 

5.  Cosmoscity 743 51 49 – 

6.  El-base: 
навчально-
науковий портал    

349 43 57 – 

7.  Global Science 671 62 38 – 

8.  Infonova 1163 73 27 – 

9.  science.ua 965 43 57 – 

10.  Астрономічний 
портал   

834 24 76 – 

11.  Велес  237 71 25 4 

12.  Журнал 
«Українська 
кооперація» 

186 64 26 10 

13.  Журнал 
європейської 
економіки 

120 27 73 – 

14.  ІМХО 1089 49 42 9 

15.  Космос 146 34 66 – 

16.  Мислене Древо 126 26 53 21 

17.  Народна освіта 149 28 72 – 

18.  Науковий портал 
«Нові обрії 
науки»    

627 64 36 – 
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19.  Науково-
популярний Блог 

993 52 48 – 

20.  Науково-
популярний 
журнал 
«Universitates. 
Наука і просвіта» 

563 56 44 – 

21.  Педіатрія, 
акушерство та 
гінекологія 

532 55 21 24 

22.  Природа України    463 53 47 – 

23.  Український 
науково-
популярний 
вісник з 
міжнародних 
відносин 

 64 36 – 

24.  Центр Томалогії 721 39 61 – 

25.  Ярослов 465 37 52 11 

 

Переважна більшість українських і закордонних дослідників  схильні 

описувати систему нових медіа чотирма ключовими взаємопов'язаними 

процесами (або ознаками): конвергенцією, дигитализацией, інтерактивністю і 

приналежністю даних медіаресурсів до мережевого простору. 

Таким чином, йдеться про самому широкому переліку нових 

медіаформатів, які можуть включати в себе: 

 інтернет-представництва (портали) онлайнових ЗМІ; 

 інтернет-ЗМІ; 

 інтернет-ТБ (вебкастінг); 

 інтернет-радіо (подкастинг); 

 мобільне ТБ; 

 блогосферу; 

 кіно, розраховане на інтернет-аудиторію; 

 соціальні мережі (включаючи дитячі соціальні мережі); 

 twitter; 
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 віртуальні спільноти; 

 віртуальні ігри; 

 інші ресурси Веб 2.0. 

Говорячи про моделі нових медіа сьогодні, ми маємо на увазі наступні 

ключові принципи формування та розповсюдження нового медіа контенту. 

Приєднуємось до думки, яку висловила дослідниця Т. Бірюкова, яка визначила 

кілька головних аспектів цього унікального явища: 

 будь-хто може створювати інформацію; 

 будь-яка історія може бути розказана і почута; 

 будь-яка інформація може отримати реальну вартість; 

 будь-яка інформація перетворюється на комунікацію; 

сучасна інформаційна середу швидше підконтрольна користувачеві, ніж 

творцеві медіаконтенту [12]. 

Ми визначили три науково-популярних Інтернет ресурси, що мають 

найбільшу аудиторію, а саме, сайти imxo.in.ua (405631 відвідувачів за два 

роки), Infonova.org (24562 відвідувачів за два роки) , npblog.com.ua (20486 

відвідувачів за два роки). Розглянемо їх докладніше. 

ІМХО – креативний журнал про знання. Видання поєднує у собі риси, 

науково-популярного і культурно-просвітницького ресурсу. Всього за два роки 

на сайти було опубліковано 1089 матеріалів. Наукова інформація подається в 

дуже легкій  розмовній формі. Схарактеризуємо коротко контент цього сайту.  

Науково-популярна частина журналу представлена такими рубриками: 

 Наука і ми: рубрика присвячена розумінню науки як явища суспільства. 

Насичена публікаціями про сутність та необхідність різноманітних винаходів. 

Часто порушуються питання так званої наукової сингулярності, тобто прогресу 

заради прогресу, його вплив на суспільство.  
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 Техніка: рубрика присвячена новітнім технічним винаходам – гаджетам, 

транспортним засобам та ін. Головною особливістю можемо назвати наскрізне 

питання рубрики, чи дійсно цей гаджет є необхідним для суспільства.  

 Медицина: рубрика представлена різноманітними новинами медичної 

галузі, від біологічних харчових добавок до новітніх розробок медичної 

техніки. Надаються поради про правильне харчування та профілактику 

сезонних захворювань.  

 Екологія: описуються основні екологічні проблеми людства та шлях їх 

подолання. Також читач може знайти в цій рубриці інформацію про новинки в 

галуз розробок із відновлюваних енергоносіїв.  

 Космос: представлені матеріали аерокосмічної галузі. Значна увага 

приділяється астрономії (понад третина матеріалів). Докладно описуються 

новітні розробки космічної техніки, особливо комерційних компаній. 

 Футурологія: рубрика балансує на межі науки і культури, розглядаються 

проблеми подальшого розвитку технології та їх можливий вплив на 

суспільство. Надаються прогнози розвитку науки.  

 Історія: висвітлюються маловідомі історичні факти та особистості, що 

значно вплинули на розвиток суспільства. Представлена велика кількість 

архівних документів.  

 Факти: висвітлються наукові факти, що викликають емоційну реакцію 

аудиторії. Їх можна назвати очевидними, але більшість про це не замислюється.  

 Тест-драйв: у рубриці читач може знайти інформацію про користування  

різноманітною технікою, від електронної книги до автомобіля. Надаються 

практичні поради, переваги та недоліки техніки різного типу.  

Іnfonova – сайт засновано в 2009 році. Це самостійне електронне науково-

популярне видання, де публікуються матеріали виключно українською мовою.  

Не маючи сторінок в популярних соціальних мережах та активної 

промоції, Іnfonova є одним із найпопулярніших науково-популярних сайтів. 

Цей висновок можна зробити, спираючись на кількість відвідувань – 24 782 
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відвідування впродовж 2013-2015 рр. Це в кілька разів більше, ніж будь-який 

інший сайт.  

   В коментарях ведеться активна полеміка з тематики публікацій. Кожен 

матеріал може бути оцінений за п’ятибальною шкалою, що надає редакційній 

колегії інформацію про уподобання читачів. Всі матеріали, опубліковані на 

сайті, є оригінальними та актуальними.  

Іnfonova складається з шістьох рубрик, в яких висвітлюються різні галузі 

знань, зокрема: Наука, Космос, Техніка, Біологія та Медицина, Озброєння, 

Комп’ютери. Ці рубрики в повній мірі охоплюють весь спектр наук та 

технічних винаходів, які можуть зацікавити читача. В усіх рубриках наявна 

аудіовізуальна підтримка текстів. Відео Іnfonova бере з відкритих ресурсів, 

зокрема YouTube (http://www.youtube.com).  

Ілюстрація винаходів та процесів, описаних в статтях, значно полегшує 

сприйняття наукового повідомлення. Автори публікацій намагаються подавати 

складну для розуміння наукову інформацію максимально зрозуміло.  

Перейдемо до детального розгляду рубрик.  

Наука. Перша стаття в цій рубриці з’явилася 13 січня 2009 року. За весь 

час існування сайту в рубриці «Наука» вийшла 261публікація, що означає вихід 

приблизно одного матеріалу на тиждень. Така ж періодичність і в усіх інших 

рубриках.  

У рубриці «Наука» на сайті Іnfonova пропонується інформація з дуже 

широкого спектру знань. Тому тут можна побачити основні проблеми науково-

популярної періодики в Україні в цілому. Редакційна колегія не може 

одночасно пояснювати надсучасні наукові пошуки широкому загалу,  не 

втрачаючи конкретики та наукової повноти. Зрозуміло, що при більш повному 

описі сучасних наукових розробок, при введені формул та схем видання 

втратить свою популярність. Але пошук цієї межі між наукою та популярністю 

і є головною періодики цього сегменту.  

http://www.youtube.com/
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Назви більшості матеріалів рубрики підібрані влучно. «Опромінення 

вуглецевого порошку дозволить виробляти дешевий водень», «Запропонована 

проста теорія природи темної матерії», «Графен виявився ефективно заміною 

для мастил на масляній основі», «Озонова діра над Антарктидою нарешті 

почала зменшуватися» та ін. Із заголовків легко зрозуміти концепцію і зміст 

статті. Хоча є і досить незрозумілі заголовки. «Науковці детально розглянули 

процес зіткнення твердого об’єкту з перешкодою», «Науковці з’єднали графен 

та нанотрубки в єдиний лист вуглецю», «Науковці знайшли можливе пояснення 

переваги матерії над антиматерією». Дуже часте повторювання слова науковці 

в рубриці «Наука» та відсутність конкретики, а саме прізвищ чи принаймні 

університетів, в яких проводилися розробки, не йде на користь матеріалу. В цій 

та деяких подібних їй публікаціях наявні ознаки псевдо науковості. Головні 

ознаки псевдонауковсті висвітлюємо у 4 розділі дисертації.   

Найперша стаття, що вийшла в рубриці «Наука», має заголовок 

«Нанощетинки здатні утримувати мікрочастини». Йдеться про останні на той 

час розробки у галузі нанотехнологій та їх використання у дослідженні 

надмалих часток. Приклад зі статті: «Завитки можуть навіть міцно утримувати 

мікроскопічні сфери, і можуть за необхідності вивільняти їх».  

Публікація має яскравий та інформативний ілюстративний матеріал. Але 

весь текст складається з трохи більше як 180 слів. Це призводить до 

недостатності інформації з обраної проблеми. У статті не зазначена наукова 

галузь чи принаймні напрям пошуків, у яких можуть бути використані 

нанощетинки. Читачі оцінили цей матеріал на три бали. Хоча автори й не 

використовували вузькоспеціалізовану термінологію та додали до матеріалу 

ілюстровані форми – стаття не є простою до сприйняття. 

Ще один матеріал рубрики під назвою «Науковці розкрутили об'єкт до 10 

мільйонів обертів за секунду», було опубліковано на сайті 28 серпня 2013 року. 

Йдеться про досягнення учених з університету Сен-Ендрюс : «Група 

дослідників стверджує, що їм вдалося створити «об'єкт, що обертається 
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швидше будь чого у світі». Вони сконструювали літаючу мікроскопічну сферу, 

яка здійснює до 600 млн обертів щохвилини. Це приблизно у 500 000 разів 

швидше, ніж барабан пральної машини під час віджимання білизни». Автори 

доступно і зрозуміло пояснили, для чого проводився цей дослід, а 

експериментальна фізика дуже часто вимагає таких пояснень. Але спрощення 

цього матеріалу призвело до втрати конкретики. В тексті немає інформації про 

імена учених, що працювали над цим експериментом, також не йдеться про 

технологію досягнення результатів цього дослідження, що є вкрай важливим. 

Такий спосіб висвітлення проблеми є типовим для цієї рубрики. 

Рубрика «Космос» містить значно менше дописів, це можна пояснити 

більш повільним розвитком цієї галузі знань та певним дублюванням цієї 

рубрики іншими. Контент складається з висвітлення актуальних проблем 

дослідження космосу та новітніх космічних технологій. Усі статті мають 

відповідні до свого змісту назви, а саме «Deep Space Industries збудує флотилію 

роботів для дослідження астероїдів», «NASA будуватиме космічну техніку на 

орбіті за допомогою роботів-павуків», «Вдосконалений іонний двигун 

збільшить дальність космічних польотів» та ін. Ілюстративний матеріал є 

високоякісним та відповідає смислу і концепції статей. 

Рубрика «Техніка» висвітлює проблеми технічного розвитку сучасної 

науки. Більшість матеріалів присвячені відкриттям у сфері комунікації та 

автомобілебудування. Заголовки публікацій цілком відповідають змісту статті. 

Наприклад: «Розроблено гнучкі суперконденсатори для мініатюрної 

електроніки майбутнього», «Гібридний дирижабль EADS для арктичного 

екомоніторингу», «Електромобілі Volvo повністю заряджатимуться за 90 

хвилин» тощо.  

Наповнення рубрики якісне і актуальне. Як приклад, можемо навести   

статтю під заголовком«Інженери розробили автомобільну підвіску, яка 

виробляє електроенергію». Автор розповідає про винахід інженерів компаній 

ZF Friedrichshafen AG і Levant Power Corp., які розробили підвіску, що на 
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вибоїнах виробляє електроенергію. Статтю читати легко, складної наукової 

термінології немає, автор навіть додав (саркастичного) забарвлення: «Інженери 

створили автомобільну підвіску, яка здатна витягти хоч щось корисне з 

розбитих доріг, покритих вибоїнами». Емоційність публікацій і їх зрозумілість 

для читачів є характерною рисою цієї рубрики. 

Рубрика «Біологія та медицина» пропонує читачам ознайомитись із 

останніми розробками у відповідних галузях науки. При розгляді заголовків 

може скластися враження щодо їх псевдонауковості через їх сенсаційність. Ось 

декілька заголовків із цієї рубрики: «Трансплантація стовбурових клітин може 

очистити організм від ВІЛ», «Науковці розробляють універсальну вакцину від 

безлічі хвороб», «Ліки від старіння будуть створені вже через 5 років» тощо. 

Але псевдонауковими здаються через непідготовленість аудиторії та не 

поступовість розвитку біологічних наук. У всіх публікаціях автори 

роз’яснюють ті чи інші заяви вчених, наводять приклади, вказують конкретні 

лабораторії та імена науковців, що займаються проблемою, про яку йдеться у 

статті.  

Більшість публікації мають яскравий та логічний ілюстративний матеріал, 

що значно спрощує розуміння тексту. Зважаючи на характер  рубрики, в ній 

дуже багато специфічної термінології, але автори зрозуміло пояснюють усі 

складні терміни та поняття.  

Рубрика «Озброєння» багато в чому перетинаючись із рубриками 

«Техніка» та «Космос», а саме, наслідує тип викладу матеріалу із поправкою на 

свою специфіку. В цій рубриці читач може ознайомитися із останніми 

розробками у військовій галузі, а саме, тактико-технічними характеристиками 

новітнього озброєння, його особливостями та сферою застосування. «Boeing 

готує «лазерну революцію» у військовій справі», «Новітній військовий бінокль 

ідентифікуватиме особу з відстані 200 м», «Малогабаритний бойовий лазер 

ADAM виводить з ладу ракети у радіусі 2 км» – заголовки публікацій цієї 

рубрики свідчать про галузь військової науки і про тематику матеріалу.  
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Багато уваги автори приділяють різноманітним зброярським та військовим 

виставками. Зважаючи на те, що деякі розробки не можна  детально описувати, 

зображальний матеріал не завжди точний, але в цілому підібраний вдало і може 

зацікавити потенційного читача.  

У рубриці «Комп’ютери» автори пропонують читачу інформацію про 

новітні розробки у комп’ютерній галузі. Інформація подається повно і 

оперативно, незважаючи на стрімкість розвитку цієї галузі науки. Публікаії 

присвячені новинкам програмного забезпечення і розвитку фізичної частини 

комп’ютера.  

«Бозонний комп'ютер – своєрідний міст між звичайними та квантовими 

комп'ютерами», «Кремнієвий чип із шарами фосфіду індію здатний працювати 

на терагерцових частотах», «MeRAM - швидка та холодна енергонезалежна 

пам'ять для електронних пристроїв» - із заголовків стає зрозуміло, що автори 

добирають лише найсучасніші розробки в комп’ютерній галузі. Також багато 

уваги приділяється планшетним комп’ютерам та смартфонам, що свідчить про 

гнучкість і розуміння редакцією ринку високих технологій. Висвітлюються 

також стосунки виробників і так звані патентні війни. Для пересічного читача 

ця рубрика буде найцікавішою завдяки суцільному проникненню високих 

технологій у життя. Складна наукова термінологія майже відсутня. Ілюстрації 

привертають увагу і є доречними. Всі ці чинники роблять рубрику 

«Комп’ютери» легкою до сприйняття, що має збільшувати аудиторію видання.  

Іnfonova може зацікавити потенційну аудиторію широким спектром 

наукових галузей. Рубрикація сайту підібрана вдало. Наповнення кожної з 

рубрик є актуальним, науково достовірним. Усі тексти є зрозумілим та 

цікавими, завдяки додатковим роз’ясненням та доречному і яскравому 

ілюстративному матеріалу. Редакційна колегія обмежується жанрами 

інформаційної статті, замітки та повідомлення. В той час як при розширенні 

палітри жанрів можна було б привернути до себе значну кількість читачів.   
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Науково-популярний блоґ – цей сайт є колективним блогом ентузіастів 

науково-популярної комунікації. Підбором контенту займається редакційна 

колегія, а саме матеріали надсилають науковці. 

Відмінною рисою «Науково-популярного блоґу» є активне використання 

інфографіки при додаткових роз’ясненнях термінів та понять. Таке рішення 

значно спрощує розуміння тексту аудиторією, що дозволяє активніше 

знаходити потенційних читачів.  

Видання також активно ілюструє свої статті невеликими  відеороликами з 

відкритих джерел.  

Розглянемо контент докладніше. Всього за 2013- 2015 роки на сайті було 

опубліковано 1993 матеріали. Більшість з них була присвячена природничим 

наукам (Фізика, хімія, високі технології, біологія та фармацевтика) – 872 

матеріали. Гуманітарним наукам (Правознавство, постаті, релігія, філософія, 

психологія) присвячено меншу кількість статей – 649. Іншим темам присвячено 

-  172 матеріали.  

 Рубрика HI-TECH: представлені новітні розробки в галузі високих 

технології, мобільний зв’язок, Інтернет, комп’ютерні комплектуючі. Редакційна 

колегія журналу вдало відбирає матеріали до цієї рубрики, уникаючи псевдо 

науковості і прихованої реклами, яка часто зустрічається в рубриках такого 

типу. 

 Археологія: подається інформація про сучасні розкопки та історичні 

пошуки. Основною особливістю цієї рубрики можна назвати її певну 

спорідненість із туристично-географічною галуззю. Розповідаючи про 

розкопки, автори часто докладно описують країну, в якій проходить пошук. 

Публікації  насичені якісними фотоілюстративними матеріалами, що, без 

сумнівів, зразу ж привертає увагу читача.   

 Астрономія: галузь астрономії і астрофізики вимагає чимало додаткових 

пояснень. У цій рубриці всі терміни докладно роз’яснюються та ілюструються 

графіками та схемами, що значно спрощує розуміння доволі складного  
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матеріалу. Використовуючи якісні фотоілюстрації і розширюючи його 

посиланнями із тлумаченням термінів, автори значно полегшують входження 

нових читачів.  

 Біологія: багато уваги  приділяється домашнім тваринам та особливостям 

догляду за ними. У рубриці можна знайти багато інформацій про клонування та 

новітні винаходи в галузі органічного протезування.  

 Ботаніка: рубрика насичена інформацією про сільськогосподарські 

рослини, про можливості покращення врожаїв. Особливістю рубрики можна 

назвати цикли матеріалів про генетичне походження різних видів рослин.  

 Географія: публікації географічно-туристичного спрямування, наявні 

велика кількість реклами.  Рубрика може привернути увагу потенційної 

аудиторії якісними фото та незвичною манерою інформування про країни світу. 

Часто розповідаючи про країни, автори подають інформацію про винаходи, що 

були створені на території країни чи її громадянами.  

 Геологія: публікації про копалини та мінерали. У рубриці читач може 

знайти інформацію не лише геологічні розвідки, а і про спелеологію як вид 

спорту, пошуки і видобуток нафти, газу,  про інженерні особливості будови 

шахт, та ін.    

 Діти: рубрика присвячена спілкуванню дорослих із дітьми. Надаються 

практичні поради щодо лікування дітей,  радять художню і педагогіко-

психологічну літератури, особливостям спілкування.  

 Додаткові матеріали: рубрика складається із контенту, що  логікою не 

може бути представлений в інших розділах. Тут читач може знайти історичні 

чи енциклопедичні довідки. Наприклад: «Загальні відомості про країни світу», 

«Що таке НАТО?».  

 Екологія: в цьому розділі сайту читачу роз’яснюються основні екологічні 

проблеми світу, техногенні катастрофи та їх наслідки, методи подолання 

екологічної кризи в різних проблемних регіонах світу.  

  Економіка: матеріали про засади мікро-  і макроекономіки, цікаві факти з 

фондових ринків, засади функціонування ринкової економіки. Маємо 
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відзначити, що це чи не єдиний інформаційний ресурс, який докладно пояснює 

аудиторії економічну проблематику.  

 Зоологія: багато уваги в приділяється домашнім тваринам та 

особливостями догляду за ними, надаються поради щодо боротьби із 

сільськогосподарськими шкідниками.   

 Історія: представлені маловідомі історичні факти. Докладно 

розповідається про перебіг воєнних дій, побут людей в різні історичні епохи. 

Особливістю рубрики можна назвати надання історичної інформації у вигляді 

таблиць.  

 Людина: рубрика має яскраве соціологічне забарвлення, читач може 

знайти відповіді на низку етичних та практичних питань з приводу 

особливостей життя людини в сучасному суспільстві. Хоча надаються 

практичні поради щодо догляду за собою та ранньому виявленню захворювань.  

 Математика: представлені матеріали із історії становлення та розвитку 

математики. Через життєві історії відомих математиків пояснюються їх 

винаходи, що є дуже оригінальним рішенням.У цій рубриці часто зустрічається 

жанр портрету, майже відсутній в інших сайтах. 

 Медицина: описуються новинки медицини та фармакології, новітні течії в 

лікуванні вже відомих хвороб. Надаються поради щодо підбору  елементарних 

вітамінів та енергетичних добавок. Рекламними такі тексти назвати не можна, 

бренд-виробник не називається – наголошується тільки на активнодіючій 

речовини.  

 Право: представлені основні проблеми функціонування держави та 

державних органів. Розповідається про принципи роботи гілок влади, засади 

української державності та державності різних країн світу. 

 Психологія: у рубриці порушуються різні психологічні проблеми та 

особливості людини. Читач може знайти інформацію про різні типи характеру 

та емоційні розлади.  

 Релігія: в рубриці міститься довідковий матеріал про різні релігії світу, їх 

особливості та вплив на культуру різних країн. Описуються релігійні обряди та 
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їх сутність, докладно і з якісним фотоілюстративним матеріалом подається 

інформація різноманітні релігійні споруди.  

 Техніка: висвітлюються принципи роботи різних технічних построїв від 

світодіодної лампи до гідравлічного преса. Рубрика насичена різного типу 

схемами та кресленнями, що значно полегшує сприйняття матеріалу.  

 Транспорт: йдеться про розвиток різних транспортних засобів, про їх 

вплив на суспільство, більше третини публікацій присвячені ретроспективі 

розвитку засобів пересування. Також увага приділяється техніці безпеки, 

наприклад, дитячим кріслам в автомобілях.  

 Фізика: представлені матеріали з різних галузей фізики, докладно, але 

простою мовою роз’ясняються засади теоретичної фізики. Значна кількість 

матеріалів присвячена практичній фізиці і її впливу на суспільство. 

 Філософія: читач зможе знайти інформацію про різноманітні філософські 

течії, їх вплив на культуру. Докладно розповідається про Платонівську та 

Гештальт філософію.  

  Хімія: йдеться про різноманітні хімічні сполуки та реакцію, багато уваги 

приділяється застосуванню хімічних елементів у побуті, від миючих засобів до 

інсектицидів. Докладно тлумачиться техніка безпеки.  

Із короткого опису контенту можна дійти висновку, що «Науково-

популярний блог» найширше охоплює найрізноманітніші галузі науки. Велика 

кількість уваги приділяється гуманітарним наукам та навіть проблемам релігії, 

що є  не типовим для науково-популярних ресурсів. Цікавою особливість 

ресурсу також є спільне з науковцями створення матеріалів, що забезпечило їх 

високу наукову якість та актуальність. Вважаємо такий спосіб роботи вдалим – 

науковці мають змогу донести результати своєї роботи широкому загалу, а 

редакційна колегія отримує актуальні новини науки  з першоджерел.  

Підсумовуючи дослідження цього ресурсу, зазначимо, що такий широкий 

галузевий спектр і наукова правдивість зумовлює популярність сайту.  
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Сьогодні майже всі періодичні видання представлені в Інтернет. Це 

спрощує знайомство аудиторії з виданням, полегшує доступ до контенту. В 

деяких випадках мережевий аналог журналу або газети стає більш популярним, 

ніж друкована версія, якщо порівняти наклад із відвідуванням сайту за добу. 

Також треба брати до уваги цитування матеріалів читачами в блогах та 

соціальних мережах. Це залежить від якості сайту, його адміністрування, 

використання засобів мережевої розкрути.  

Для розгляду ми обрали сайти найтиражніших науково-популярних 

журналів України.  

«Наука и техника» має власний сайт, на якому можна ознайомитися з 

архівом журналу (доступ платний), дізнатися про теми наступного числа, 

залишити коментарі. Сайт має власний форум. До того ж журнал має аккаунт 

на Facebook, Twitter та Вконтакті  

Видання представлене двома рубриками, що відповідають назві – «Наука» 

і «Техніка». Але постійних  підрубрик не існує. Вони виникають за потребою – 

коли представлений матеріал відповідає меті і концепції журналу. Зазначимо 

лише найбільш згадувані підрубрики. 

«Містобудування й архітектура» - найновіші досягнення в плануванні та 

благоустрої міст, інноваційні технології будівництва, «розумний дім», 

проблеми забезпечення міст необхідними ресурсами, логістичні проблеми і т. д.  

«Медицина та фармакологія» - новинки з галузі медицини, імунологія, 

вірусологія, досягнення у боротьбі із невиліковними хворобами, історія 

розвитку медицини, біографій видатних вчених. 

«Астрономія, астрофізика, космонавтика» - розробки вітчизняних 

конструкторських бюро, досягнення світової космонавтики, дослідження 

провідних вчених, основи космічної механіки.  



107 
 

«В світі цікавого» - історичні постаті, цікаві та незвичайні теорії, 

різноманітні ноу-хау, історії наукових відкриттів.  

Незважаючи на специфічне спрямування та тематичне наповнення, всі 

тексти написані легко і зрозуміло, хоча і вимагають від читача певного багажу 

знань. Всі маловідомі терміни роз’яснюються. Складні для сприймання теми 

ілюструються графіками та малюнками.  

«ОиН» спеціалізується переважно на науково-розважальній тематиці. Ухил 

журналу легко простежити, ознайомившись із його рубриками. 

«Discovery» - наукове і більш глибоке роз’яснення проблем, що порушує 

однойменний канал телебачення. Кожна стаття ілюструється кадрами із 

програм каналу. Тобто, наявні процеси конвергенції мас-медіа, які стають дуже 

популярними сьогодні.  

«Кунсткамера» - розповідь про устрій і виникнення звичних для нас речей 

(наприклад: кишеньковий ніж, вентилятор, складне ліжко та ін.). 

«Легенди і міфи» - історія старовинних цивілізацій, цікавих випадків і 

явищ історії. Публікації  присвячені розвіюванню чи підтвердженню міфів.  

Всі тексти цього сайту викладені якнайлегше, ілюстрації яскраві і 

зрозумілі. Так як «Наука и техника», часопис «Очевидное и невероятное» 

позиціонує себе як молодіжне видання.  

Проаналізувавши сайти популярних в Україні, видань можна відзначити 

такі спільні риси їх сайтів.  

 Публікації представлені в ознайомчому форматі (не повними); 

 більшість термінової інформації подається у вигляді новинної стрічки, 

тобто, суха констатація фактів без жодних коментарів; 

 поширені блоги; 

 наявний зворотній зв'язок з аудиторією (можливість коментувати 

контент); 
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  є реєстрація на сайті та розсилка новин на електронну пошту; 

 наявна частина мультимедійних матеріалів  у форматі «без коментарів».  

Ці фактори об’єднують майже всі сайти українських друкованих 

періодичних видань. Говорячи про он-лайн видання не можна оминути явище 

конвергенції медіа, зближення, об’єднання на цифровій основі різних медійних 

форм.   

3.2. Принципи функціонування науково-популярних спільнот у 

соціальних мережах.  

Соціальні мережі стали невід’ємною частиною інформаційного поля 

України. Аудиторія майже всіх вікових груп активно в них інтегрована. 

Більшість ЗМІ представлені в тих чи інших соціальних мережах, що дозволяє 

налагоджувати зворотній зв’язок із споживачами контенту, активніше залучати 

потенційну аудиторію, глибше розумітися на вимогах читачів. До того ж вони є 

повністю безкоштовним медійним майданчиком, що дає змогу виходити на 

ринок аматорським редакціям. 

Таким чином, можна дійти висновку, що оригінальні інтернет-сторінки 

науково-популярних журналів, блоги та повідомлення з науково-популярної 

тематики тощо, можуть зацікавити користувачів  Facebook та  VK. Однією з 

умов інтересу до поширення наукової інформації є її рекламування в мережі, 

відгуки і «лайки» зацікавлених та ін.  

Нами було розглянуто найчисельніші науково-популярні спільноти, що 

представлені у відомих соціальних мережах. Для повного розкриття принципів 

функціонування спільноти ми дослідили такі аспекти:  

 Кількість підписників 

 Представленість в соціальних мережах (назви) 

 Наукове спрямування 

Та відсоткові показники: 

 Науково-популярних повідомлень 
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 Псевдонаукових повідомлень 

 Рекламних повідомлень науково-технічної тематики. 

Зауважимо, що ми розглядали тільки ті спільноти, що не мають 

друкованих аналогів. Це є принциповим, оскільки спільноти з друкованими 

аналогами можна трактувати як електронний варіант журналу.  

Таблиця 6 

№ Назва спільноти  Кількість 

підписників 

Представленість  

в соцмережах 

Наукове 

спрямування  

1.  Discovery 1 821 583 facebook.com/vk.com Загальнонаукове  

2.  Empire History 1 554 001 facebook.com/vk.com Історичне 

3.  Nature|Природа 1 016 459 facebook.com/vk.com Біологія 

4.  Nerd | Умник 1 052 473 facebook.com/vk.com Загальнонаукове 

5.  Party Quant, 24 622 vk.com Фізико-

математичне 

6.  Science|Наука          3 744 854 facebook.com/vk.com Загальнонаукове 

7.  That? Where? When? 1 080 077 facebook.com/vk.com Загальнонаукове 

8.  The Brain — умный 

журнал 

1 024 117 facebook.com/vk.com Загальнонаукове 

9.  World of History 1 338 935 facebook.com/vk.com Історичне 

10.  Интеллектуальный 

журнал 

932 365 facebook.com Загальнонаукове 

11.  Интеллектуариум | 

умный журнал 

1 423 778 facebook.com/vk.com Загальнонаукове 

12.  Интересные Факты 1 282 445 facebook.com/vk.com Загальнонаукове 

13.  Мозговой Штурм 830 051 vk.com Загальнонаукове 

14.  МХК 1 214 908 vk.com Гуманітарні науки 

15.  Наука и Техника,  2 736 260 facebook.com/vk.com Загальнонаукове 

16.  Наука и Факты            1 684 295 facebook.com/vk.com Загальнонаукове 

17.  Наука. Космонавтика | 

Непознанная 

Вселенная 

624 216 facebook.com Космонавтика, 

астрофізика 

18.  Образовач, 209 115 facebook.com Загальнонаукове 
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19.  Популярная механика 3 751 587 vk.com Загальнонаукове 

20.  Психология человека | 

Psychology 

1 052 425 facebook.com/vk.com Психологія 

 

Зважаючи на майже цілковиту відсутність редакційної обробки текстів,  

основною проблемою науково-популярних сайтів є повідомлення, які можна 

класифікувати як псевдонаукові.  

Для того, щоб проілюструвати окреслену проблему, ми взяли дві 

найвідоміші науково-популярні групи, що представлені в обох мережах і мають 

близький за смислом, ідеями і жанрами контент – «Science» та «Популярная 

механика». Обидві спільноти представлені і в vk.com, I в facebook.com 

Зазначені он-лайн спільноти мають понад три мільйони підписників та 

оновлюють наповнення приблизно кожні півгодини.  

Проаналізувавши контент повідомлень цих он-лайн спільнот, ми отримали 

такі результати: «Science» позиціонується як науково-популярний блог,  хоча 

він має всі ознаки науково-розважального. Понад 20 % контенту розраховані на 

бурхливу емоційну реакцію непідготовленої аудиторії. Приклад: стаття «6 

міфів, які перевірили «Руйнівники міфів» і довели, що це правда» та 

псевдонауковий матеріал «5 стадій сп’яніння». У першому матеріалі 

представлено найбезглуздіші експерименти, що проводили в шоу «Руйнівники 

міфів» (канал Discovery), а в другому – непідтверджені та суб’єктивні 

спостереження стадій сп’яніння.   

Але приблизно 40 % статей цієї спільноти дійсно відповідають всім 

параметрам якісної науково-популярної журналістики та виконують 

просвітницьку функцію. Наприклад, «Логічні парадокси», «Як роблять їжу, яку 

ми бачимо в рекламі», «10 цікавих фактів про країни світу» та багато інших. 25 

% наповнення цього блогу – це різноманітні ТОПи та рейтинги. Наприклад, «8 

корисних технологічних звичок», «6 цікавих фактів про соціальні мережі», які 

виконують розважально-просвітницькі функції. 15 % контенту – реклама 
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сучасних технічних винаходів. Редакція наголошує на рекламному наповненні 

повідомлення.  

Дослідивши спільноту «Популярная Механика», ми не знайшли у ній 

відверто псевдонаукових повідомлень. Усі статті подані чітко та ясно, 

специфічна термінологія роз’яснюється, а в матеріалах легко простежується 

редакторська робота. Але значна кількість публікацій має неприховану 

політичну конотацію. Наприклад: інтерв’ю «Русская планета». Журналісти 

ставлять питання російському експерту з військової авіації Івану Кудишину 

щодо нових винищувачів п’ятого покоління, присутні неприховані 

пропагандистські вислови: «Цей винищувач може легко пройти крізь будь-які 

натівські радари і завдати удару по Парижу, Берліну  чи Лондону, 

залишившись непоміченим»…, «техніка такого зразка значно змінить 

ставлення країн заходу до так званих санкцій». Окрім подібних висловів 

,матеріал відповідає принципам побудови науково-популярного повідомлення. 

Вважаємо політичну пропаганду неприпустимою у виданнях такого типу.  

Розглянувши публікації спільнот за 2012-2015 роки, ми визначили, що 

більшість матеріалів присвячена найновішим та навіть футуристичним 

технічним новинками та надперспективним науковим розробкам, тобто таким, 

що можуть бути реалізовані не раніше ніж за 10-15 років. Наприклад стаття під 

заголовком «Найбільший підводний нейтринний телескоп…» 

«Через 16 років повинен вступити в дію один з найбільших і найцікавіших 

інструментів в історії астрономії – розташований глибоко під поверхнею 

Середземного моря нейтринний телескоп KM3Net»… 

«Середземноморський нейтринний телескоп являє собою вертикальне 

споруду. У до  неї входить набір з 320 тросів довжиною 900 м, які будуть 

зафіксовані на дні за допомогою якорів. Для підтримки тросів у вертикальному 

положенні їх оснастять поплавками. Поперек тросів будуть закріплені 

шестиметрові рами з цифровими оптичними модулями на кінцях. Планується 

розташувати 20 таких поверхів з рам, розділених відстанню в 40 м. Нижній 
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поверх буде знаходитися в ста метрах від дна моря. Товща води зверху не 

менше 2 км захистить телескоп від сонячного світла» 

Такі розміри об’єктів та перспективи досліджень захоплюють аудиторію і 

більшість не звертає уваги на терміни реалізації цього проекту.  

Розглянемо типи наповнення інших досліджуваних нами науково-

популярних спільнот. Ми вивчили контент публікацій, які містились на 

сторінках спільнот упродовж 2012-2015 рр.  

Таблиця 7 

№ Назва спільноти Науково-

популярні 

повідомлення 

% 

Псевдонаукові 

повідомлення 

% 

Рекламні 

повідомлення 

% 

1.  Discovery 50 43 7 

2.  Empire History 35 50 25 

3.  Nature|Природа 70 10 20 

4.  Nerd | Умник 50 15 35 

5.  Party Quant, 85 3 12 

6.  Science|Наука          40 30 30 

7.  That? Where? When? 80 12 8 

8.  The Brain — умный 

журнал 

35 15 50 

9.  World of History 30 36 34 

10.  Интеллектуальный 

журнал 

40 45 15 

11.  Интеллектуариум | умный 

журнал 

40 50 10 

12.  Интересные Факты 60 23 17 

13.  Мозговой Штурм 80 5 15 

14.  МХК 50 15 35 

15.  Наука и Техника,  81 5 14 

16.  Наука и Факты            43 47 10 
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17.  Наука. Космонавтика | 

Непознанная Вселенная 

51 29 20 

18.  Образовач, 91 0 9 

19.  Популярная механика 60 29 11 

20.  Психология человека | 

Psychology 

62 28 10 

Ці показники свідчать про те, що більшість повідомлень в спільнотах є 

науково-популярними, але відсоток псевдонаукових та рекламних повідомлень 

у сумі займає майже половину від усього контенту спільнот.  

Табоиця 8 

 

Проаналізувавши найпоширеніші науково-популярні інтернет-видання, ми 

з’ясували, що блоги не завжди науково-популярні, навіть тоді, коли 

позиціонують себе такими; відсутність професійної редакційної колегії 

негативно впливає на якість контенту; спільноти відповідають усім параметрам 

якості науково-популярної журналістики; псевдонауковість часто з’являється 

на сторінках спільнот через непрофесійність редактора та адміністратора; 

непідготовленість аудиторії сприяє поширенню псевдонауковості. 

3.3. Інфотеймент як спосіб подання інформації 
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У прагненні зробити життя простішим виник технічний прогрес. Сьогодні 

стежити за його розвитком хочуть і можуть лише невеликі суспільні групи. 

Таким чином, перед людством постала серйозна проблема нерозуміння 

результатів науково-технічного поступу, і відсутність у більшості бажання його 

сприймати.  

В сучасному світі медійники мають зрозуміло для загалу пояснювати 

сутність та перспективність наукових винаходів та інновацій, їх користь для 

розвитку людства і для повсякденного життя. В контексті даної роботи є 

необхідність у поясненні терміну інновація. Скористаємось визначенням, 

запропонованим американським ученим Еверетт М. Роджерсом, який 

характеризує інновацію таким чином: «Це ідея, практика чи об’єкт, що їх 

індивід або інший впроваджував сприймає як нові» [42, 162]. Працюючи з будь-

якою аудиторією, маємо розуміти, що і навіщо ми робимо. Основним 

завданням науково-популярної журналістики є інформування суспільства про 

науково-технічні інновації.  

Утім, варто чітко розуміти сам процес створення інновації. Науковець 

Еверетт М. Роджерс вважає, що цей процес складається з усіх рішень, дій та 

їхніх наслідків, що відбуваються від моменту усвідомлення проблеми чи 

потреби, далі під час дослідження, розроблення, комерціалізації інновації, в 

процесі її дифузії та впровадження з боку користувачів і аж до настання 

наслідків інновації. [42, 162]. З чим ми повністю погоджуємось.  

Одним із головних рушіїв та споживачів інноваційного прогресу 

вважається молодіжна аудиторія. Тому з нею відносно легко працювати в 

науково-популярній галузі медіа. Сьогодні серед молоді дуже популярні 

соціальні мережі, тому вважаємо актуальним визначення ролі науково-

популярних спільнот у соціальних мережах в системі науково-популярних 

медіа, а також особливостей комунікаційних прийомів та їх роботи з 

молодіжною аудиторією.  
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Для розгляду ми обрали найпопулярніші в Україні сайт Infonova соціальні 

мережі Facebook.com та vk.com. (за рейтинговими даними всесвітньої 

статистичної організації GlobalWebIndex). 

На сайті  Infonova більшість інформації серйозна і виважена. Але й там 

публікуються матеріали, які мають розважальний характер і написані в 

легкому, невимушеному стилі. Ось, наприклад, публікація від  на цьому сайті 5 

лютого 2013 р.  під заголовком «Жувальна гумка позитивно впливає на роботу 

мозку: «Японські вчені з Національного інституту радіологічних наук провели 

дослідження і виявили, що регулярне вживання жувальної гумки, яке вважалося 

раніше поганою звичкою, позитивно впливає на роботу мозку.  

Під час жування гумки активізується мислення, підвищується пильність на 

10%, а також збільшується швидкість реакцій, повідомляють зарубіжні ЗМІ з 

посиланням на відомості, опубліковані у науковому журналі Brain and 

Cognition…  

Так, швидкість реакції чоловіків і жінок, які нічого не жувати, у середньому 

склала 545 мілісекунд, тоді як у тих, що жували - 493 мілісекунди. Перша група 

учасників відрізнялася і іншими вищими когнітивними показниками - 

пильністю, рівнем збудження, концентрацією, силою пам'яті і серцевим 

ритмом, що дозволяє отримувати мозку більше поживних речовин, кисню, 

інсуліну.  

Тим часом люди, які жували жуйку, зазнавали труднощів із 

запам'ятовуванням колонки цифр і букв, у порівнянні з тими, хто виконував 

завдання з порожнім ротом». 

У стилі інфотеймент  написані і деякі публікації в «Науково-популярному 

блозі». Процитуємо фрагменти зі статті «Білий ведмідь»: «Головний суперник 

бурого ведмедя в боротьбі за титул найбільшого в світі наземного хижака, 

велетенський білий ведмідь. Він безроздільно царює в крижаних просторах 

Арктики… Живучи відлюдником, білий ведмідь невтомно кочує на засніжених 
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просторах. Протягом року де пішки, а де з льодами, що дрейфують, звір встигає 

обстежити площу понад 50 тис. км., проходячи за день більше 40 км». І далі 

йдеться про проблеми збереження «фігури» білого ведмедя і про особливості 

його харчування: «Щоб не схуднути і не позбутися дорогоцінних запасів жиру, 

білий ведмідь повинен кожні 5–6 днів добувати тюленя. В запасі у ведмедя 

кілька ефективних прийомів полювання».  

Інфотеймент застосовується також і в рубриці «Постаті», в якій розміщено 

скорочені і адаптовані для аудиторії біографії та огляд ідей Галелео Галелея, І. 

Канта, К.Боша, Г.Форда, Ф.Кафки, Тулуз-Лотрека та багатьох інших.   

Розглянемо кілька науково-популярних спільнот, а саме: МХК, Party 

Quant, Наука и Техника, Образовач, Empire History.  

Ці спільноти мають понад півмільйона підписників. Кожна з спільнот 

спеціалізується на певному типі контенту МХК – гуманітарні науки, Party Quant 

– фізико-математичні, Образовач – робота НДІ та міністерств освіти і науки 

країн бувшого радянського союзу, Empire History – історія, архівознавство, 

стародавнє мистецтво. Хоча поділ на галузі науки в цих спільнотах значною 

мірою умовний.  

Всі спільноти активно застосовують прийоми інфотейменту та засоби 

сміхової комунікації – гумор, іронію, іноді сатиру. Вважаємо за необхідне 

визначити саме поняття інфотейменту. Зауважимо, що деякі науковці вважають 

інфотеймент явищем, яке не несумісне з якісною журналістикою, до якої і 

відносять науково-популярну [45, 195].   

 Ці процеси можна простежити від штучної ескалації війни фізиків та 

ліриків, де на сторону гуманітарних наук стає МХК, а точних -  Party Quant. Ця 

суперечка також простежується у створенні нових мемів, що змушують 

підписників звертатися до наукової літератури чи принаймні словників. 

Найяскравіше інфотеймент в просуванні науки до аудиторії, на нашу думку, 

використовує спільнота Образовач, в якій, окрім влучних заголовків до статей 
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(наприклад: «Фізики пояснили поведінку дивних крапель, які ганяються одна за 

одною»), активно використовує можливості GIF-анімації. (Терміново! 

П'ятнична гифка! Так роблять пасту «Ротіні». P.S. ЯКЩО ДОДИВИТИСЯ ДО 

КІНЦЯ, БУДЕ КРУТО! ХТО ДОДИВИВСЯ, ЧУР! БЕЗ СПОЙЛЕРІВ)  

Але саме у форматі постів в науково-популярних спільнотах інфотеймент 

використовується якнайвдаліше. Пояснити та допомогти запам’ятати важливі 

дати можна не лише спонукаючи завчити їх. Ось, наприклад, спільнота «Наука 

и техніка» пропонує такий мем «Бог мертв, - Ніцше 1883 г. Ницше мертвий, - 

Бог 1890 г.», в якому завдяки легкому гумору аудиторія може запам’ятати рік 

відомого вислову Фрідріха Ніцше і рік його смерті. Спільнота Party Quant 

зорієнтована на аудиторію, що має ширший спектр фонових знань і пропонує 

відносно складні пости. Наприклад «Розмальовка. Розфарбуй в світло-зелений 

колір експериментально перевірені теорії, а ті, що не є науковими, в жовтий» - в 

результаті правильно розфарбованих клітинок можна побачити смішний 

візерунок 

Спільнота Empire History зорієнтована на архівні фото та констатацію 

важливих історичних подій та дат. Тут також чітко прослідковують прийоми 

сміхової комунікації. Наприклад, фотографія на якій зображено події в Москві 

в 1991 році, де строкато вдягнені протестувальники сидять верхи на урядовому 

танку, має підпис «Панки на танках. Москва, 1991 г.».  

Важливо також розуміти і поступовість розвитку науки. Більшість учених 

схиляються до думки, що науково-технічний прогрес розвивається не 

революційним, а еволюційним шляхом.  

Маємо відзначити, що поступовість у розвитку науки є одним із головних 

проблемних аспектів у створенні науково-популярного контенту, коли 

продукту як такого ще немає, а про його проектну цінність необхідно розказати 

загалу.  
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Яскравим прикладом донесення до загалу не кінцевих результатів 

наукових винаходів, а самого процесу  є робота науково-дослідного інститут 

CERN та їх Великий Адронний Коллайдер (ВАК). Майже все науково-

популярні спільноти відстежували діяльність інституту та процес запуску ВАК. 

Спільнота Party Quant навіть опублікувала серію тематичних анекдотів. 

Наприклад: «У фізиків є традиція – раз на п’ятдесят мільярдів років вони 

будують адронний коллайдер». Ще один популярний жарт: «Чому всі так 

бояться адронного коллайдера? Кажуть же вам, нічого не буде! В радіусі 30 

світлових років нічого не буде». Одразу після цих, певною мірою, лякаючих 

жартів, які треба віднести до «чорного гумору»,  публікується докладне 

пояснення особливостей роботи адронного коллайдера та мета досліджень.  

Цікаво подаються анонси подій в сфері мобільних гаджетів. Особливої 

уваги варта розробка компанії Motorola – Project ARA – блочний телефон, у 

якому можна замінити певні вузли під потреби користувача. І хоча така 

інформація може носити рекламний характер, досліджувані нами спільноти 

приділяють увагу не тільки маркетинговій складовій продукту, а й його 

недолікам та технічній стороні. Навіть незважаючи на інноваційність саме 

проекту «Ара». більшість сучасних мобільних гаджетів розвиваються в 

математичній прогресії Але людський розум більше не бачить інновацій у 

збільшенні продуктивності процесорів на 50%, тому що жадає більшого: 

вбудованих проекторів, лазерних клавіатур тощо.  

Новітні науково-популярні медіа часто використовують інфотеймент у 

створенні контенту. Це значно полегшує сприйняття інформації аудиторією і 

допомагає залучати все більше читачів. Активно застосовуються сучасні 

дигітальні прийоми – інфографіки та GIFанімація. Цей чинник сприяє  інтересу 

до таких ресурсів відносно великої постійної аудиторії і активному залученню 

потенційної. 

 

 



119 
 

Висновки до третього  розділу 

У розділі досліджено особливості функціонування науково-популярних 

сайтів та спільнот. Також вивчено роль інфотейменту в системі науково-

популярної періодики.  

Отримано такі результати: 

1. Науково-популярні сайти мають переважно загальнонауковий 

характер.  

2. В таких сайтах ширше, ніж в друкованих аналогах, представлені 

гуманітарні науки, зокрема проблеми релігії та теології, культури та мистецтва. 

3. Сайти активно використовують сучасні дигітальні можливості, 

зокрема GIFанімацію та анімовану інфографіку.   

4. Більшість сайтів розраховано саме на молодіжну аудиторію.  

5. Контент сайтів і їх паперових аналогів різниться, на сайтах короткі 

повідомлення, в паперових версіях представлені великі журналістські форми – 

лонгріди.  

Вивчаючи науково-популярні спільноти в соцмережах, ми дійшли 

висновку, що: 

1. Більшість  спільнот мають чітку наукову спрямованість.  

2. Науково-популярні спільноти часто використовують інфотеймент у 

створенні контенту. Це значно полегшує сприйняття інформації аудиторією і 

допомагає залучати потенційних читачів. 

3.  Переважна більшість науково-популярних спільнот представлена в 

обох найпоширенішихсоціальних мережах України. 

4. Науково-популярні спільноти насичені рекламою, що надає 

додаткові кошти на розвиток спільноти, але і відлякує потенційних читачів.  

Зважаючи на проведений нами огляд і аналіз українських електронних 

науково-популярних виданнями ми зробили такі проміжні висновки.  
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Український сегмент електронних видань стрімко розвивається. Науково-

популярні видання займають свою нішу на цьому ринку, але розвиваються не 

так швидко. Електронне науково-популярне видання може виконувати всі 

функції аналогічного паперового варіанту.  
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РОЗДІЛ 4 ОСОБЛИВОСТІ КОНТЕНТУ 

НАУКОВО-ПОПУЛЯРНИХ ВИДАНЬ. 

4.1 Мовні аспекти традиційних і новітніх медіа  

Зважаючи на постійний розвиток науково-технічного прогресу, людству 

стає все важче встигати за новими винаходами та патентами, що реально 

впливають на життя. Тому сьогодні науково-популярні ЗМІ широкого профілю, 

тобто ті, що розповідають про всі галузі науки (універсальні) починають 

відігравати принципово нову роль в житті суспільства.  

До таких видань звертаються  не лише люди, що цікавляться наукою 

(студенти технічних ВНЗ, техномани, інженери, наукові співробітники), а й ті, 

хто хоче орієнтуватися в сучасному науковому просторі, тобто, масова 

аудиторія. Сьогодні українські науково-технічні журнали все більше 

орієнтуються на широку аудиторію. А це призводить до лексичного спрощення, 

адже термінологічний апарат вимагає певного рівня технічної освіти аудиторії 

або додаткового роз’яснення текстів.  

Таким чином, постає питання термінологічного бар’єру. Не всі читачі 

науково-популярних журналів знайомі із усією термінологією, що з’являється 

на сторінках цього сегменту періодики. Вважаємо за потрібне простежити, як 

розв’язують цю проблему найпопулярніші в Україні науково-популярні 

видання. Для дослідження ми взяли журнали «Наука и техника» та 

«Популярная механика». Ці журнали є найпоширенішими на вітчизняному 

ринку преси, вони розповсюджуються за передплатою, їх легко знайти  в 

кіосках преси, на розкладках.  

«Наука и техника» – український науково-популярний журнал, виходить 

російською мовою, редакція знаходиться у Харкові. Мовна політика журналу 

пояснюється тим, що видання наявне на ринках Росії та Казахстану, також  тим 

фактором, що переважна більшість технічної інтелігенції говорить російською, 
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а також  несталістю та невизначеністю термінологічної бази українською 

мовою.  

«Популярная механіка» – науково-популярний журнал, що видається в 

Росії, але представлений і на українському ринку медіа. Видання є одним із 

найпоширеніших  видань такого типу в країнах пострадянського простору. Цей 

журнал належить до міжнародного видавничого дому «Popular mechanic». 

Обидва періодичних видання  досить популярні в Україні. Приблизно однакова 

ціна та наповнення зумовлює приблизно одне і теж саме коло читачів.  

«Популярная механика» являє собою періодичне видання про науку та 

наукові винаходи, виклад проводиться у популярній формі, розрахованій на 

непідготовленого читача.  В той час як «Наука и техника» більше тяжіє до 

наукового стилю викладу. На цьому сайті можна побачити матеріали в 

ознайомчому варіанті (тобто в неповному). На сайті видання майже не має 

мультимедійного контенту. Більшість текстів написано науковцями, тому 

переважає сухий, науковий стиль.  

В обох журналах ми можемо побачити значну кількість термінів та понять, 

які вимагають роз’яснення. Також обидва видання знайомлять читачів із 

процесами, розуміння яких передбачає наочну демонстрацію, що неможливо на 

сторінках журналу. Певні терміни і поняття (фізичні та хімічні закони), 

вимагають історичної довідки для кращого розуміння й усвідомлення того, як 

їх було відкрито та описано.  

У вирішені цих проблем обидва журнали йдуть діаметрально різними 

шляхами. Автори «Популярної механіки» надають посилання, в яких 

пояснюють кожен невідомий або маловідомий термін читачеві. В матеріалах 

багато роз’яснень та описів усіх процесів, про які йдеться на сторінках 

журналу. Більшість матеріалів мають ілюстрації. На сайті видання є відео, в 

якому наочно можна побачити, про що йшлося у друкованому варіанті, також 

там можна продивитися відео, що не описувалося в журналі. На сайті існує 
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форум, на якому читачі можуть обговорити  проблеми які порушуютьсяв 

журналі.  

Редакція «Науки и техника» майже не дає роз’яснення незнайомим 

термінам, на сторінках журналу подається іноді невелика історична довідка чи 

біографія вченого, який першим почав розробляти тему описану в матеріалі. 

Перед виходом кожного номеру в світ  на сайті можна подивитися матеріали в 

ознайомчому, неповному  варіанті. Також є можливістьскачати PDF варіант 

журналу (ця послуга платна). Виданню дуже не вистачає роз’яснювальних 

матеріалів. Хоча, не надаючи роз’яснення до своїх статей, «Наука и техника» 

заохочує читачів шукати відповіді самим, що стимулює пізнавальний процес. 

Проілюструємо вищезазначене. В публікації Ланца Р., Розенталь Н., «На 

стовбурові клітини сподівайся...» («Наука и техика» (№12(67), 2011 р.), йдеться 

про останні досягнення у вивченні стволових клітин, їх корисності чи шкоди. 

Ось кілька речень із матеріалу: «Таким чином, учені сподіваються 

стандартизувати експерименти, проведені на ES-клітинах людини. Перший тест 

заснований на введенні передбачуваних ES-клітин в організм якої-небудь 

тварини. Якщо у того утворюється тератома, то плюріпотентность можна 

вважати доведеною». В тексті чимало наукових термінів вузького вжитку, які 

потребують роз’яснення, або навіть додаткового вивчення в межах  певних 

освітніх курсів. Тому й широкому загалу такі публікації не можуть бути 

цікавими. 

Аналогічна тематика висвітлюється в матеріалі Батхен Н., Чубенко А. 

«Химери. Франкенштейни серед нас: химери від природи. Людина з двома 

ДНК». В цьому тексті йдеться про поглинання та мутації ссавців ще під час 

утробного розвитку. Вибране із публікації: «Химеризмом у ссавців може бути 

наслідком декількох процесів, як природних, так і штучних. Перший – так 

званий тетрагаметичний Химеризм, коли воєдино зливаються дві яйцеклітини, 

кожна з яких запліднена своїм сперматозоїдом, або два ембріона на ранніх 

стадіях розвитку, внаслідок чого різні органи або клітини такого організму 
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містять різний хромосомний набір». Усі терміни докладно роз’яснюються, в 

журналі також можна побачити ілюстрації цих процесів. Такі приклади можна 

навести майже з кожного матеріалу обох видань. 

Обидва видання мають значні тиражі і є досить популярними в Україні. 

Можна впевнено говорити, що кожен із них має свою аудиторію. «Наука и 

техника» не дає читачу все й одразу, видання залишає йому можливість 

відкрити щось самому. В той час, як «Популярная механика» дає вичерпну 

інформацію в кожному своєму матеріалі, розібратися в яких зможе навіть 

старшокласник.  

Сталі мовні конструкції дозволяють більшості представників  аудиторії 

легко і швидко зрозуміти основні задачі і результати найскладніших наукових 

досліджень. Простий, чіткий і зрозумілий  виклад дозволяє читачу мати уяву 

про наукові досягнення. Журналіст адаптує наукові явища до рівня аудиторії.  

Таким чином, стереотипи дозволяють журналісту виконувати просвітницьку 

функцію ЗМІ.        

Сьогодні в українських друкованих та електронних медіа характерними 

ознаками стали використання штампів, запозичень та русизмів, орфоепічні та 

лексичні помилки. Це призводить до зниження мовленнєвої культури всього 

суспільства. Але ж однією з функцій мас-медіа є освітня та просвітницька. А це 

означає,   що медіа мають підвищувати рівень культури громадян, у тому числі 

мовної культури.  

Згідно з каталогом передплати періодики на 2014 рік, найпопулярніші в 

Україні науково-популярні журнали виходять українською мовою. Тож, на 

перший погляд здається, що доля україномовних видань серед іншомовної 

періодики  значно більша. Але при більш детальному розгляді виявляється, що 

знайти україномовні видання широкій аудиторії  досить складно через 

нерозвиненість торгівельної, логістичної мереж. Крім того, саме україномовні 

періодичні видання мають невеликі наклади. Вважаємо, що це зумовлено як 
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мовною ситуацією в державі, так і незадовільним фінансовим станом 

україномовних видань в Україні в цілому.  

Таким чином, технічно орієнтована  аудиторія привчається до думки, що 

українською мовою може висвітлюватись гуманітарна інформація, а та, що 

сприяє розвиткові технічного прогресу, висвітлюється лише російською мовою.  

У цих видання формується певний російськомовний «науковий сленг», який 

легко зрозумілий зацікавленій у техники  аудиторії.   

Така мовна картина медіа була сформована ще при радянській владі. Вона 

мала суто ідеологічне наповнення. Комуністичні ідеологи  вважали за потрібне 

розвивати науку, але виключно російською мовою. Мови інших країн, які 

змушені були входити у межі Радянського Союзу, майже не розвивались. 

Таким чином,  національна технічна інтелігенція мусила вивчати російську 

мову і розвивати науку мовою Росії. Очевидно, стереотипи, закладені у 

минулих роках, впливають на поширення наукової інформації сьогодні.   

Розглянемо ситуацію з науково-популярними медіа в Україні за 

допомогою відомої формули Ласвелла: «Хто говорить?» (науковець і 

журналіст) – «Що говориться? (контент) – «Кому?» (аудиторія) – «Яким 

засобом?» (Медіа) – «З яким ефектом?»  

Ефект, який є кінцевою метою комунікації, у даному випадку не відповідає 

цілям і задачам наукових  і науково-популярних медіа. Вони лише частково 

виконують просвітницькі, освітні, інформативні та інші функції. На нашу 

думку, вони насамперед виконують ідеологічну функцію – подають наукові 

знання недержавною мовою. Можемо констатувати, що російськомовні медіа в 

Україні створюють мовний бар’єр для розуміння інформації. 

Великий масив російськомовної інформації в українському медійному 

просторі призводить до певного спотворення відносин медіа – аудиторія.  В 

суспільстві  формується думка про те, що інтелектуальні надбання,  інформація 

про науку,техніку, досягнення медицини можливі лише мовою іншої держави. 
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Таким чином, наукова  і науково-популярна періодика не українською мовою є 

одним із засобів маніпуляції масовою аудиторією.  

Українське суспільство потребує якісного україномовного науково-

популярного контенту. Сьогодні потенційна аудиторія не охоплена і не 

підготовлена до споживання науково-популярної інформації. Наразі важливо 

вивчити потреби аудиторії та провести значні реформи в наданні науково-

популярної інформації саме українською мовою.  

Види наукової інформації, специфіка її поширення і розповсюдження у 

мас-медіа, а також – головне, мова,  якою висвітлюється наукова інформація є 

однією з складових іміджу держави.   

Науково-популярні медіа, що покликані підвищувати інтелектуальний, а з 

ним і мовленнєвий рівень населення, насправді. Тому вважаємо, що державна 

підтримка необхідна для таких ЗМІ, особливо в тих областях України, де 

століттями вкорінювалася російська мова. Притому, саме науково-популярні 

засоби масової інформації мають опікуватися захистом української мови. 

4.2. Ознаки псевдонауковості в медійних публікаціях 

В даному розділі досліджено явище псевдонауковості, яке досить часто 

спостерігається в традиційних і новітніх засобах масової інформації.    

Науковець О.Соколов, ініціатор і керівник проекту «Вчений і ЗМІ- 2012», 

у роботі «15 ознак псевдо-науки в статті, книзі, телепередачі, веб-сайті» 

виокремив кілька ознак псевдо наукових публікацій в медіа. Вони можуть 

слугувати «лакмусовим папером» для визначення наукової вартості і якості 

публікацій [135] 

1. Дивні регалії. За словами Соколова О., існує безліч невизнаних  

академій. Він  наводить приклад Нью-Йоркської академії наук - некомерційної 

організації, яка надає змогу  стати «академіком» за 129 доларів. 



127 
 

2) Автор публікації має вчений ступінь в одній галузі науки, а «відкриття» 

робить зовсім в інший. 

3) Автор публікації вживає словосполучення: «офіційна наука», «офіційна 

парадигма».  Поняття «вчені» стосовно «мейнстріму» часто береться в лапки: 

«офіційній науці» протистоять «незалежні експерти». 

 4) Наявні претензії до наукового співтовариства (згадується «змова 

вчених», «замовчування» і навіть «знищення свідоцтв» «офіційними вченими»). 

5) Підвищена емоційність, апеляція до емоцій, а не до розуму. У текстах це 

виявляється у використанні агресивної пунктуації (зловживання знаками 

оклику, жирним шрифтом, великими літерами) і навішуванні ярликів. 

6) Надмірна глобальність узагальнень і безапеляційність суджень. 

Використання слів «ніхто», «ніколи»та ін. Серйозний учений, говорячи про 

гіпотезу, уникає категоричних тверджень. Тому в мові справжнього науковця 

завжди наявні слова-маркери   «ймовірно», «можна припустити», «більшість 

фахівців згодні з тим, що ...». Псевдо-науковець, викладаючи свій погляд на 

події, що відбулися 1000 (або мільйон) років тому, описує їх так впевнено, ніби 

все бачив на власні очі. 

  Учений акцентує увагу також на  таких факторах, які, на його думку, 

красномовно свідчать про не фахове висвітлення в ЗМІ певних фактів з науки, 

техніки, медицини та ін. Найголовнішим серед них він уважає культуру роботи 

з джерелами і радить звернути увагу на їх особливості: 

 7) Список літератури наприкінці наукової статті або книги: 

- відсутній взагалі; 

- не містить джерел останнього року та іншомовних джерел 
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  8) Серед джерел, якими користується автор, переважають не наукові 

праці, а популярні книжки, художня література, новинні сайти, статті з 

Вікіпедії тощо. 

9) Чи коректно автор цитує інших авторів в тексті? Правильно вказувати 

джерело з точністю до сторінки. Неправильно:  Взагалі не посилатися 

10) Недбалість / помилки, наприклад, в латинських або географічних 

назвах.   

11) Використання дуже простої логіки при вивченні складних об'єктів / 

явищ. Проте  така спрощеність робить гіпотезу доступною масовому читачеві. 

12) Апеляція до «очевидності». 

13) Використання аргументів «від політики» або «від релігії». 

14) Відсутність конкретики. 

15) Немає згадки про альтернативні гіпотези. Автор публікації обговорює 

свою гіпотезу, що не порівнюючи її з іншими підходами до проблеми (часто 

навіть не знаючи про них), в крайньому випадку - коротко згадуючи [135]. 

Необхідно відзначити, що ще однією ознакою псевдонаукової інформації є 

прагнення до сенсаційності і реклами.   

Наведемо приклади з медіа. Матеріал Н. Руденької «Місто лілея» («Наука 

и техника» №10 (53) жовтень). У статті авторка намагається розкрити проблему 

«плавучих міст», але, зважаючи на цілковиту не вивченість та банальну 

неможливість втілення цих проектів у життя (до речі, на цьому наголошує й 

сама авторка), більш як половину статті вона розповідає про технологію 

«розумний» будинок компанії Crestron та про найбільші яхти світу. Зважаючи 

на ті проблеми, що були окреслені на початку статті, її наповнення і авторські 

висновки нелогічні. Взявши сенсаційну тему – будівництва міст на воді – 
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авторка просто переповіла інформацію про давно вже впроваджені технології. 

На прикладі цього матеріалу можна зробити висновок, що перед читачам явище 

«джинси». 

 Приблизно така ж конотація статті І. Леонова «І стануть двоє – одним 

тілом» («Наука и техника» №12 (55) грудень). Використовуючи технології 

залякування, автор натякає читачеві про можливе зіткнення нашої планети з 

іншим, схожим по масі і структурі, небесним тілом. Автор підтверджує свої 

здогадки дослідженнями астрономів та наводить, як приклад, схожі ситуації в 

інших планетарних системах. Але зважаючи на сталість орбіт як Землі, так і 

всіх інших космічних тіл нашої системи, описані паном Леоновим події 

неможливі. Ці ідеї досить поширені, вони часто зустрічаються у масовій і 

«бульварній» пресі.  У цій статті ми вбачаємо явище псевдонауковості. 

У матеріалі К. Уманського «Щось з пам’яттю моєю стало…» («Наука и 

техника»№9 (52) вересень) розкривається  проблема склерозу, стаття 

ілюстрована графіками та фотографіями процесу досліджень. Автор пропонує 

шляхи лікування від склерозу (не медикаментозного). Усі поради у статті 

підтверджені лабораторними та «польовими» дослідженнями самого автора, не 

вказані колективи дослідників, попередники тощо. Офіційна медицина визнана 

такою, що лише шкодить лікуванню людей. У цій публікації наявні ознаки 

псевдонауковості.  

На сайті «Наука і техника» разом із  серйозною науковою інформацією  

публікується така, в якій знаходимо ознаки псевдо науковості. Найчастіше вона 

міститься у рубриках «Загадки забутих цивілізацій», «Неможливе – буває»,  

«Футуро-дедро-дром», «Футуро-дендро-логія», «Криптозоологія», «Хобі і 

захоплення» та ін. В останній докладно розглядається «існування» Лох-

Несского чудовиська, монстрів, «наших сучасників – мамонтів», «сніжної 

людини».  
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На цьому ж сайті досить часто публікується прихована реклама, яка теж 

класифікується як псевдонаукова. Прикладом може бути цикл повідомлень 

«Ожиріння не є результатом фаст-фуду», інформація про чудодійні ліки або 

лікарні, сенсаційні відкриття та ін. Спільним для цих статей є посилання на 

відкриття «британських» (англійських, американських, японських учених) без 

згадування їх імен, наукових звань, попередніх досліджень і спеціалізації.              

 Розробники сайту «Станіславський натураліст», очевидно, мають на меті 

не стільки реалізовувати просвітню функцію медіа, скільки розважати 

аудиторію.  Вони розмістили буквально конгломерат статей з ознаками  псевдо 

науковості. Наведемо приклади. 

  А. Заморока, постійний автор статей на цьому сайті, у публікації  

«Холодний 2030-й рік: нове позимніння близько?» («Станіславський 

натураліст», лютий 2015) намагається привернути увагу аудиторії сенсаційною 

заявою: «Пауза у процесі глобального потепління останньої декади – це лише 

перший дзвіночок, який сповіщає про прийдешнє глобальне позимніння на 

Землі. У кліматологічні дебати втрутились астрономи, сповістивши про початок 

затяжного періоду спокою на Сонці. 9 липня, у курортному Лландандо 

(Об’єднане Королівство), було повідомлено, що до 2030-го року активність 

Сонця спаде на 60% – на Землі розпочнеться «міні» льодовиковий період». Далі 

у статті автор не наводить жодного науково-дослідного центру, який 

займається цією проблемою. Також автор не розкриває жодного джерела своєї 

статті. Весь матеріал поданий як думка автора. Вважаємо, що в цій публікації є 

ознаки псевдонауковсті. 

Такі ж ознаки можна спостерігати і в інших статтях цього ж автора: «На 

порозі глобального вимірання» (травень 2007 р.),  «Чи є життя на Марсі?» 

(«Станіславський натураліст», січень  2012), «Чотиронога змія» 

(«Станіславський натураліст», липень, 2014), «Нова ера генної терапії» 

(«Станіславський натураліст»,  лютий 2015), «Життя на кометі Чурюмова-

Герасименко?» («Станіславський натураліст»,   лютий 2015), та ін. 
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 В останній статті А. Заморока посилається на автора цього 

«приголомшливого» відкриття таким чином: «Ім’я Чандри Вікрамасінґха та 

зв’язаних з ним вчених у наукових колах викликає лише скептичні посмішки. І 

перш за все то його публікації, у яких він стверджує, що декотрі бактерії та 

діатомові водорості – найпоширеніші на Землі, мають космічне походження. 

Так, у 2001-му році він із колегами публікує статтю про бактерії, виловлені у 

стратосфері, куди вони потрапили не із Землі (чого вартувало б очкувати –

 авт.), а із відкритого космосу разом із космічним пилом. У 2003-му 

Вікрамасінґх публікує статтю, де стверджує, що коронавірус – збудник тяжкого 

гострого респіраторного синдрому, має космічне походження і занесений на 

Землю метеоритами… Апогеєм його творчості стали 5 публікацій за 2013-й рік 

присвячених «позаземним діатомовим водоростям», знайденим у, так 

званому, метеориті Поланарува. 

Спроба залякати читача, а отже, маніпулювати ним, наявна і в статті 

М.Петращука «Астероїди – загроза для Землі?» («Станіславський натураліст»,   

квітень, 2011), в якій докладно розглядаються «загрози астероїдів», а потім 

робиться несподіваний висновок, що загроза виключно мала, а насправді, за 

словами автора,  людство мусить очікувати на інші виклики: «В наш час 

невідомо астероїдів, які могли б суттєво загрожувати Землі. Чим більший і 

важчий астероїд, тим більш він небезпечний, але його й легше помітити. 

Найбільш небезпечним на даний момент вважається астероїд Апофіс, діаметр 

якого близько 300 метрів. При зіткненні з ним, в випадку точного попадання 

буде знищено великий мегаполіс. Але ніякої загрози існуванню людству в 

цілому він не несе. Глобальну небезпеку можуть представляти астероїди більше 

10 кілометрів у перетині. Та всі астероїди таких розмірів відомі астрономам і 

знаходяться на орбітах, які не можуть привести до зіткнення з Землею. 

Як бачимо причин для хвилювання нема. І всі катастрофи залишаються на 

екранах кінотеатрів. Та пам’ятаймо, що береженого – Бог береже, а отже нагляд 

за цими небесними «каменями” все таки потрібен», - писав М.Петращук.  

http://www.naturalist.if.ua/?p=5652
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Автори не роблять акцент на сенсаційність повідомлення, іноді   вдаються до 

категоричних суджень. Проте пишуть вони у стилі інфотейменту, що 

приваблює читачів.   

 Певні ознаки псевдо науковості можна знайти і в багатьох публікаціях на 

сайті «Образовач». Візьмемо для прикладу дві статті «Біологи навчились 

секвентувати білки тварин, що вимерли» і «Канадський аспірант уточнив час 

падіння до центру Землі». В цих статтях не вказані прізвища вчених, які 

зробили ці дослідження; не вказані наукові установи, де вони працюють; не 

зрозуміла з тексту необхідність проведення цих досліджень, їх результат і 

практична цінність і вагомість для науки. Але наявна непоширена термінологія, 

що не пояснюється, абревіатури, скорочення тощо.    

 Псевдонаукова інформація частіше зустрічається в електронній періодиці. 

Проте в  друкованих журналах теж наявні її ознаки. Ми проаналізували всі 

журнали  науково-популярної тематики. Це дозволило виявити псевдонаукові 

публікації і тексти прихованої реклами, а також вирахувати  процентне 

співвідношення наукових і псевдонаукових повідомлень, які наявні в журналах. 

Для дослідження були взяті показники за 2012 – 2015 роки.  

Таблиця 9 

     

   

Показники за 2012-2015 рр.   

№ Назва видання Науково-

популярні 

повідомлення 

% 

Псевдонаукові 

повідомлення/ 

прихована 

реклама 

% 

1.  National geographic ukrainian edition 90 10 

2.  Ukrainian food journal 70 30 

3.  Universitates. Наука та просвіта 65 35 
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4.  X files секретные материалы 20 века 40 60 

5.  X files секретные материалы 20 века. 

Досье 

40 60 

6.  Авиация и время 95 5 

7.  Библиотека журнала «неведомый мир» 75 25 

8.  Буковинський журнал 75 25 

9.  Винахідник і раціоналізатор 95 5 

10.  Військово - історичний альманах 100 0 

11.  Воєнна історія 100 0 

12.  Вселенная, пространство, время 85 15 

13.  Дивосвіт 75 25 

14.  Діабетик 100 0 

15.  Екологічний вісник 85 15 

16.  Загадки истории 45 55 

17.  Загадки природы и вселенной 35 65 

18.  Затерянные миры 50 50 

19.  Збалансоване природокористування 95 5 

20.  Интересная газета в Украине. Загадки 

цивилизации 

25 75 

21.  Интересная газета в Украине. 

Исцеление 

25 75 

22.  Интересная газета в Украине. 

Криминоген 

50 50 

23.  Интересная газета в Украине. Мир 

непознанного 

25 75 

24.  Интересная газета в Украине. 

Невероятное 

25 75 

25.  Интересная газета в Украине. Тайны 

истории 

25 75 

26.  Искателям приключений - волонтёр 95 5 
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27.  Кабин Украина 95 5 

28.  Квант 90 10 

29.  Клинок 100 0 

30.  Колосок 100 0 

31.  Країна знань 95 5 

32.  Мандрівець 80 20 

33.  Медична освіта і наука 90 10 

34.  Метрологія та прилади 100 0 

35.  Мистецтво та освіта 100 0 

36.  Надзвичайна ситуація 65 35 

37.  Наука и техника 70 30 

38.  Наука і суспільство 85 15 

39.  Наука сьогодні 70 30 

40.  Наше небо 95 5 

41.  Неведомый мир 55 45 

42.  Нумізматика і фалеристика 100 0 

43.  Оружие и охота 100 0 

44.  Открытия и гипотезы 70 30 

45.  Персонал 95 5 

46.  Планета х (икс) 60 40 

47.  Пожежна та техногенна безпека 80 20 

48.  Популярная газета. Здоровье и 

долголетие 

50 50 

49.  Популярная газета. Чудеса. Загадки. 

Тайны 

50 50 

50.  Практична психологія та соціальна 

робота 

80 20 

51.  Проблеми програмування.  95 5 

52.  Производственная лаборатория 90 10 
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53.  Світ 70 30 

54.  Світ Пригод 60 40 

55.  Світ фізики 85 15 

56.  Світогляд 95 5 

57.  Своя игра 65 35 

58.  Секретные расследования 45 55 

59.  Столетник Украина 45 55 

60.  Станіславський натураліст 40 60 

61.  Страна знаний 50 50 

62.  Тайны ХХ века 25 75 

63.  Технолог 80 20 

64.  Технополис 75 25 

65.  У світі математики 95 5 

66.  Український військовий музей 100 0 

67.  Чиж. Чрезвычайно интересный журнал 65 35 

68.  Чіз. Чудові інтелектуальні забавки 70 30 

69.  Чумацький шлях 75 25 

70.  Школа юного вченого 90 10 

 Таким чином, доходимо висновку, що наявність псевдонаукової 

інформації напряму залежить від спрямованості на аудиторію ЗМІ. Для 

невибагливої, некритично мислячої аудиторії подається великий масив 

псевдонаукової інформації (наприклад, періодичні видання «Загадки истории», 

«Интересная газета в Украине»,  «Тайны ХХ века» та ін.) із сенсаційним 

забарвленням і великою часткою реклами. Більшість публікацій написана в 

стилі інфотейменту.  Для спеціалізованої аудиторії або для читачів, які мають 

серйозні наукові зацікавлення та  фахові інтереси публікується достовірна, 

повна інформація. Проте часто ця інформація суха,  занадто деталізована, що не 

викликає інтересу у масового читача.   
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4.3. Жанрова палітра журналів і сайтів 

 Вітчизняні та закордонні вчені плідно працюють над вивченням 

особливостей та сфер практичного застосування жанрів. Проте поширені  

жанри у науково-популярній журналістикці майже не вивчались в українському 

журналістикознавстві.   

Розуміння жанрової специфіки в сегменті науково-популярних видань 

украй важливе. Необхідно зважати на специфіку створення текстів у цьому 

сегменті та особливості формування редакційних колегій таких видань. Часто 

тексти для такої групи медіа створюють не професійні журналісти, а науковці, 

що, в свою чергу,  призводить до змішання та недоречного використання 

певних жанрових конструкцій.  

Таким чином є необхідним визначити найпоширеніші жанри, що 

застосовуються у науково-популярних медіа та запропонувати низку порад  

щодо застосування тих чи інших жанрів у науково-популярних ЗМІ. Задля 

досягнення цієї мети у цьому розділі необхідно було вирішити кілька завдань:  

• окреслити загальну систему жанрів, спираючись на праці науковців;  

• визначити найпоширеніші жанри в науково-популярній періодиці; 

• виокремити жанри, які найповніше відповідають завданню науково-

популярної журналістики; 

• запропонувати поради щодо застосування тих чи інших жанрів. 

Унікальністю цього фрагменту дисертаційної роботи є  систематизація та 

впровадження власної системи порад та зауважень щодо оптимізації жанрової 

системи науково-популярних видань. 

Дослідники жанрів медіа дійшли висновку, що жанром називають стійку 

форму журналістського твору. Кожен жанр працює з певним типом життєвого 
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матеріалу. Важливо чітко розуміти функцію жанрів, тобто яку мету переслідує 

журналіст, працюючи на своїм твором.  

Складність упорядкування журналістських матеріалів у єдину типологічну 

структуру полягає у наявності численних різновидів та модифікацій жанрів.  

Як ми вже зазначали,  над створенням статті працюють часто науковці, що 

досліджують ту галузь наук, про яку йдеться в журналістському матеріалі. Такі  

співробітники науково-популярних медіа можуть навіть не знати про існування 

жанрів. Дослідник А. Колісніченко припускає, як можна обійтись в 

журналістиці без жанрового поділу: «В такому випадку автору статті кожного 

разу доводиться знаходити форму для свого твору, а читач кожен раз цю форму 

змушений був би розгадувати, щоб зрозуміти смисл тексту. Такі статті можуть 

уявляти химерне поєднання новини, репортажу, інтерв’ю та коментаря» [76, 6]  

Розберемо найпоширеніші жанри в науково-популярній журналістиці, 

спираючись на класифікацію, запропоновану О. Колесніченком. З групи 

новинних жанрів найактуальнішим є жанр розширеної новини. Саме цей 

прийом використовується у більшості науково-популярних журналів і дозволяє 

розкрити описувану тему. Специфіка науково-популярних видань вимагає 

додаткового роз’яснення інформації, що подається в статті; саме це робить 

наукове повідомлення науково-популярним. Наведемо приклад:  

Вчені Університету Женеви успішно провели квантову телепортацію. 

Вчені рознесли два заплутані фотони на відстань в 25 кілометрів 

оптичним волокном. Одна з частинок - друга - виявилася при цьому в кристалі, 

пише журнал Nature Photonics.  

Потім фізики змінили квантовий стан першого фотона, подіявши на 

нього третім. У підсумку стан другої частинки, яка перебувала в кристалі, 

змінився. Дослідники таким чином спостерігали прояв квантової 

нелокальності: хоча фотони були рознесені на відстань 25 км, зміна стану 

одного з них позначилася на іншому.  
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Вчені поліпшили своє попереднє досягнення, коли на відстань 6 км 

телепортували стан фотона. Телепортація оптоволокном здійснюється 

важче, ніж повітрям. Це пов'язано зі взаємодією фотонів зі склом, у ході якого 

вони втрачають значну частину первісної інформації.  

У ході роботи вчені відзначили високу точність своїх вимірів. За їхніми 

словами, це може призвести до прогресу у використанні заплутаних фотонів у 

квантовій криптографії. (Матеріал розміщено на відомому в Україні 

мережевому ресурсі – «Науково-популярний блоґ»). 

Публікації такого типу є дуже поширеними в науково-популярних 

виданнях, тому й  розглянемо його докладніше. Жанр цієї статті можна 

визначити як розширена новина. При класифікації ми спирались на такі ознаки: 

бекграунд – у статті йдеться про минулі спроби телепортації, їх наслідки та 

принципову відмінність теперішнього експерименту, додаткова інформація, та 

пояснення того, в чому є суть експерименту.  

Саме такі додаткові роз’яснення проводять межу між науковим звітом та 

науково-популярною новиною. Всі інші складові статті відповідають 

класичним ознакам новинного жанру. Визначаючи особливості подачі новин в 

науково-популярній журналістиці, доходимо висновку, що використання 

прийомів, притаманних жанру розширеної новин, є необхідністю. Журналіст 

створює контент для аудиторії, яка  не має галузевих фонових знань, тому й він 

не може обійтись без додаткової інформації, яка, у свою чергу, виходить за 

межі звичайного новинного жанру.  

Аналіз групи жанрів раціональної публіцистики дозволяє дійти висновку, 

що певна частина журналістів, які популяризують наукові знання,  тяжіють до 

аналітичного жанру. Втім, зважаючи на те, що спектр тем в науково-

популярних медіа досить широкий, журналісти не завжди повністю є 

обізнаними в темі. 
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 Відсутність фонових знань самого автора призводить до публікації  

неякісних матеріалів. Виходячи з цих міркувань, робимо висновок, що  

найефективнішим жанром цієї групи є експертне інтерв’ю.  

Саме експертне інтерв’ю  якнайповніше відповідає основним засадам 

якісної науково-популярної журналістики. Цей жанр дозволяє ефективно 

використовувати потенціал журналіста і науковця. Наведемо приклад: інтерв’ю 

на сайті globalscience.ru з фізиком і футуристом Митио Каку, доктором в галузі 

теоретичної фізики і автором книги «Фізика майбутнього». Йшлось про те, як 

нанотехнологія змінить життя суспільства. 

«Питання: Чому комп'ютери стають все потужніше і швидше з кожним 

роком? 

Відповідь: В основі цього величезного вибуху лежить закон Мура. Згідно з 

цим законом, потужність комп'ютерів подвоюється кожні 18 місяців, майже 

як по годинах. Саме тому, кількість генів, які ми можемо секвенсіровать, 

подвоюється кожні півтора року. Але кремній не може підтримувати свої 

властивості аж до атомного масштабу. Коли ви втискується багато 

транзисторів на чіп, розміром з нігтик, то він розігрівається настільки, що 

починає плавитися. Тому, приріст комп'ютерної потужності знизиться. Якщо 

прогрес в цій області застопориться, то це означатиме зупинку зростання 

інтернету і економіки. Світова економіка залежить від цього зростання». 

Журналіст, поставивши очевидне питання, яке не вимагає значних 

фонових знань, зміг отримати велику кількість інформації від науковця, 

відомого на весь світ. До того ж в кінці відповіді на питання вчений провів 

паралель із соціальними проблемами, на які можуть вплинути їх дослідження, 

чим наблизив тему до читача.  

Варто зазначити, що українські дослідники соціальної комунікації А. 

Бойко, Н. Зелінська та О. Коновець [110] вважають, що ефективно просувати 

науку до аудиторії та зацікавити нею може значно більш тісна співпраця 
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журналістів з науковцями.  Таким чином, жанр експертного інтерв’ю 

максимально надає таку можливість.  

Розглядаючи групу емоційної публіцистики в науково-популярній 

журналістиці? визначаємо, що репортаж є найпоширенішим жанром в цій 

сукупності.   

Репортаж дозволяє журналісту більш повно донести інформацію до читача 

із будь якого наукового заходу.  Наведемо приклад: «10 грудня Нобелівський 

день - церемонія вручення Нобелівської премії», стаття розміщена на науково-

популярному  ресурсі «Острів знань» (ostriv.in.ua). Йдеться про церемонію 

вручення премії, про цікаві факти пов’язані із заходом та власне про останніх 

на той час лауреатів. «Отже, вам присудили Нобелівську премію ... що робити 

далі? Якщо вам тільки що повідомили про присудження Нобелівської премії, то 

зараз - жовтень. Саме в жовтні оголошується підсумковий список лауреатів 

Нобелівської премії. Попереду вас чекає церемонія нагородження, яка 

проходить щороку в один і той же день: 10 грудня». Простота викладу тексту, 

гумористична конотація значною мірою полегшує сприйняття матеріалу та 

допомагає утримати увагу читача. Далі автор розповідає про історію 

Нобелівської премії, її особливості та традиції. «Нобелівський банкет є 

невід'ємною частиною святкувань Нобелівського тижня. Після закінчення 

урочистої частини гості довгою процесією рухаються в міську ратушу на 

банкет. На банкет запрошується 1300-1400 осіб… Перед початком трапези - 

музичний номер. Всі слухають, потягуючи з келихів мінералку і заїдаючи 

шоколадками з витісненим на них профілем Альфреда Нобеля. В жодному разі 

не можна торкатися печива або чогось їстівного на столі».  

Показуючи найвідоміших у світі вчених, які слухають музику, їдять на 

банкетах, автор руйнує штучно створену в людській свідомості межу між 

науковцям та аудиторією. Такі прийоми відповідають одній з основоположних 

місій науково-популярної журналістики – залучення нових кадрів до наукових 

пошуків.  
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4.3. Фотоілюстрації в науково-популярній періодиці 

Новітні мас-медіа, на відміну від традиційної журналістики, зміщують 

фокус від тексту до зображення, яке стає повноцінною складовою медіа. 

Проблема візуалізації інформації останніми роками вийшла на перший план не 

лише для зарубіжних, а й українських дослідників та журналістів. Й особлива 

увага концентрується на новому напрямку журналістики – інформаційній 

графіці, щодо становлення якої є різні думки. 

Фотографія в масовій комунікації може виступати не лише як візуальний 

супровід до статті, а й бути цілком самостійним повідомленням. Провідні 

науково-популярні медіа використовують фотоілюстрації для спрощення 

специфічних матеріалів, їх додаткового пояснення. Деякі науково-популярні 

видання завдяки фотографіям створюють цілісні за структурою  публікації, що 

найчастіше реалізується у жанрі репортажу. 

Специфіка контенту науково-популярного спрямування вимагає 

додаткових пояснень. Цю функцію часто виконують фотоілюстрації та 

інфографіка. В умовах низької привабливості науково-технічної та науково-

популярної інформації для широкої аудиторії, саме яскраві та правильно 

підібрані фотографії можуть значно вплинути на вибір видання читачем.  

Чимало вчених дотримуються думки, що правильно підібрані 

фотоілюстративні матеріали значною мірою впливають на сприйняття 

журналістського твору і всього видання, зокрема С. Горевалов, Б. Черняков, В. 

Шевченко, Г. Цуканова, А. Сабунин. 

«Завдяки вдалим фотоілюстраціям більшість сучасних видань мають своє 

«обличчя», імідж та своїх читачів і передплатників. Уміння бачити й розуміти 

побачене охоплює широту поглядів на явища… майстер – це людина, яка своїм 

поглядом охоплює широкі перспективи. Глибина бачення передбачає 

сприйняття явищ у їх внутрішньому зв’язку. Журналіст, як і політолог чи 

соціолог, має бачити в минулому корінь сучасного, проектувати це сучасне на 

майбутнє, володіти мистецтвом прогнозу» [132, 29] 
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Науково-популярна журналістика – досить специфічна галузь соціальної 

комунікації. Вона вимагає певних фонових знань чи принаймні зацікавлень від 

аудиторії. Редакціям періодики такого спрямування іноді складно  працювати з 

потенційною аудиторією. У цьому випадку фотографічні матеріали значно 

полегшують і спрощують сприйняття публікації і приваблюють читача.    

Ми поділяємо думку  А. Сабуніна, який  у статті  «Знаковий підхід до 

вивчення фотографії» зазначав: «Можна помітити, що фотографія сприймається 

людиною не тільки як твір мистецтва, а як деяке повідомлення, складене з 

знаків. Знаки не є словами або буквами в аналогії з вербальним повідомленням, 

а являють собою «іноземні слова», які будуть переведені на зрозумілу мову з 

урахуванням використовуваного словникового запасу. Тобто, велику роль 

відіграє соціально-історичний аспект, який дозволяє інтерпретувати 

зображення в призначеному руслі. Деякі слова зрозумілі на всіх мовах світу, так 

і деякі образи на фотографії сприймаються однаково у всі часи і у всіх країнах. 

В інших випадках для «прочитання» тексту фотографії потрібна деяка 

«допомога», в якості якої може виступити вербальне повідомлення, що 

супроводжує фотографію»[132, 34].   

У такому аспекті ми будемо вивчати роль фотоілюстрацій в науково-

популярній періодиці.  Це дозволяє чітко сформулювати мету і завдання 

дослідження, яке зафіксоване у цьому розділі, а саме, з’ясувати місце 

фотоілюстрації у системі науково-популярної журналістики як жанру 

зображальної публіцистики. Для здійснення вказаної мети необхідно окреслити 

форми та жанровість фотоілюстрації, її актуальність, оперативність та вплив на 

реципієнтів, проаналізувати специфіку й особливості відображення дійсності 

фотожурналістами, а також умови створення вдалих світлин. 

Розглянемо ці параметри на прикладах із журналів  «Наука и техника», 

«Очевидное и невероятное», «National geographic» та інші науково-популярних 

ЗМІ. Визначаючи їх популярність, ми спиралися на тиражні показники. 

Редакції цих видань заявляють про такі наклади: «National geographic» – 25000 
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примірників, загальний наклад журналів «Наука и техника» та «Очевидное и 

невероятное» – 18000 примірників, що свідчить про популярність. Також 

розглянемо кілька українських новітніх науково-популярних медіа: «Іnfonova» 

та «Науково-популярний блоґ». 

Інші науково-популярні ЗМІ використовуватимемо для прикладів і більш 

глибокого розуміння проблеми, але не досліджуватимемо докладно, оскільки їх 

наклади незначні або вони поширюються тільки по спеціальних фондах і 

спрямовані на досить вузький сегмент аудиторії. 

Розглядаючи обрані нами видання, ми визначили їх особливості та 

відмінності від інших аналогічних ЗМІ.  

«Наука и техника» та «Очевидное и невероятное» тяжіють до наукового 

стилю викладу. Видання не глянцеві, співвідношення кольорових та чорно-

білих ілюстрацій 50 на 50%.  

Цікаві методи подачі науково-технічної та науково-популярної 

проблематики використовує «National geographic» української локалізації. 

Відмінною рисою цього видання є розлогі фоторепортажі. Дуже часто за 

допомогою лише якісних фотографій та короткого підпису до них (не більше 50 

слів) автори розповідають цікаві історії. У цьому журналі активно 

використовуються емотивні засоби в науково-популярних матеріалах, що, на 

наш погляд, має найякіснішу з усіх фотоілюстративну базу. 

Сайт Іnfonova складається з шістьох рубрик, в яких висвітлюються різні 

галузі знань, зокрема: Наука, Космос, Техніка, Біологія та Медицина, 

Озброєння, Комп’ютери. Ці рубрики в повній мірі охоплюють весь спектр наук 

та технічних винаходів, які можуть зацікавити читача. В усіх рубриках 

присутня аудіовізуальна підтримка текстів. Відео Іnfonova бере з відкритих 

ресурсів, зокрема YouTube. Ілюстрація винаходів та процесів, описаних в 

статтях, значно полегшує сприйняття наукового повідомлення. Автори сайту 
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намагаються подавати важку для розуміння наукову інформацію максимально 

зрозуміло.  

«Науково-популярний блоґ» є одним з найпопулярніших ресурсів в 

досліджуваній галузі журналістики. Видання має як власний контент, так і 

робить перепосилання на інші видання, що містять нагальну науково-

популярну інформацію. Ресурс функціонує в форматі колективного блоґу. Має 

мінімалістичне оформлення та правильно підібрані фотоілюстрації та 

інфографіки.  

Журнал National Geographic є одним із родоначальників фотожурналістики 

як явища. На шпальтах  цього видання вперше з’явилося кольорове фото і в 

цьому виданні побачила світ перша кольорова фотообкладинка. Вважаємо це 

видання таким, що надає певну планку якості фотоілюстративного матеріалу та 

його вдалого використання.  

Фотографії займають значну частину площі видання, понад 70%. Такий 

високий відсоток ілюстративного матеріалу потенційно може відвернути увагу 

аудиторії від тексту та смислового навантаження статті. National Geographic 

використовує широкоформатні фотографії на всю шпальту і вже по них пускає 

текст. Цей прийом дозволяє друкувати якісні фото в великому форматі, не 

віднімаючи журнальної площі в текстового матеріалу.  

У журналі наявні різноманітні фотожанри:  від фотозамітки до розлогого 

та повного фоторепортажу. Але найбільш популярними в National Geographic є 

фотонарис, фоторепортаж та фотоетюд. Ці жанри мають певне емоційне 

забарвлення, що не є властивим для науково-популярної журналістики. 

Вважаємо, що ця особливість якісно вирізняє National Geographic від інших 

науково-популярних видань, що і робить його таким привабливим для аудиторії 

(світовий наклад 8 млн. примірників на місяць).  

Однією з особливостей журналу є короткі підписи до фото, що в уяві 

читача можуть потенційно перетворитися на повноцінну розповідь. Наприклад, 
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у випуску за травень 2014 року опублікована розлога стаття про побут і 

культуру кримських татар, що через російську окупацію можуть вдруге 

втратити свою автономність та звичаї. Авторка Еміне Зіятдінова писала про 

звичаї кримських татар, про традиції їх весілля та інших обрядів, про 

кримськотатарську вишивку, музику, про техніку створення килимів. Але 

журналістка не змогла вмістити розповідь про традиції та особливості 

створення глиняних глеків (куманів) і просто подала фото майстра, що саме 

працює над куманом.  

Стаття має композиційно та технічно вдалі фотознімки, що 

«розповідають» про побут кримських татар. Ці фото не ілюструють текст, але  

певною мірою доповнюють його та повніше розкривають суть того, що хотів 

донести автор.  

 Редакція журналу проводить інтерактивні акції для своєї аудиторії. 

Рубрика «Твій кадр» передбачає активну співпрацю з читачами: вони  

надсилають фото, а редакційна колегія обирає найкраще та публікує на 

шпальтах видання. Вважаємо такий прийом вдалим, це залучає аудиторію до 

регулярного читання та до репортерської  фотороботи.  

Видання має власних фотокореспондентів в різних куточках світу, завдяки 

чому в одному номері можна побачити дуже різноманітні фото. Емотивний 

стиль подачі фотоматеріалу та їх принципова композиційна та технічна якість 

роблять National Geographic одним з найякісніших журналів в аспекті 

використання фотоматеріалів.  

Журнали «Наука и техника» та «Очевидное и невероятное» певною мірою 

схожі у підборі та особливостях застосування фотоматеріалів, але не в усьому. 

«Наука и техника» - суто науково-популярне періодичне видання, на шпальтах 

якого поряд із фотоілюстративним матеріалом міститься велика кількість 

креслень, таблиць, графіків. «Очевидное и невероятное» тяжіє до науково-

розважального контенту. Це, на нашу думку, залежить від спрямованості на 

аудиторію. 
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При більш детальному вивченні цих видань ми побачили такі особливості 

цих видань. Журнал «Наука и техника» має співвідношення кольорових і 

чорно-білих фотографій 50 на 50, що на сьогодні не є задовільним, сучасна 

аудиторія вимагає повністю кольорових ілюстрацій. Хоча таку політику 

видання можна пояснити великою кількістю схематичного матеріалу, який 

часто не передбачає повноколірність. 

Видання також має цікаву особливість, не притаманну більшості науково-

популярних журналів – це постери із зображенням техніки, про яку йшлося у 

номері. Досліджуючи це видання, ми знайшли колекціонерів цих постерів, які 

завдяки ним передплачують журнали. Тобто, фотоілюстративні матеріали  

допомагають редакції утримувати реальну аудиторію і задовольняти її потреби 

та інтереси.  

Фотографії за смисловим навантаженням тісно прив’язані до тексту статті. 

Вони не доповнюють, а ілюструють уже описане автором. Цікавою 

особливістю є достовірні і повні креслення більшості описуваних технічних 

приладів чи машин. Для підготовленої аудиторії такий додаток є дуже 

важливим, а читачам, що не мають фонових знань, це дає можливість 

подивитись на техніку в «розрізі» і, можливо, глибше зацікавитися інженерією. 

В журналах «Наука и техника» та «Очевидное и невероятное» публікують   

історичні матеріали. Редакційна колегія, маючи значний творчий потенціал, 

винайшла  цікавий спосіб ілюстрації історичних місць та подій, подаючи 

фрески чи тактичні креслення тих часів із панорамною фотографією сучасної 

нам місцевості сьогодні. Особливий ефект мають знімки полів битв, які 

сьогодні стали частинами міст та сіл, а ще 100-200 років тому були полями або 

лісами.  

Цікавим також є рішення в підборі фотоілюстративного матеріалу для 

статей природничого та геологічного спрямування. В таких матеріалах 

редактори розміщають макрофото високої роздільної здатності, даючи читачам 

змогу дуже докладно розглянути різні бактерії чи мінерали.  
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Особливістю фотоілюстративних матеріалів «Науки и техники» та 

«Очевидного і невероятного» є якомога більша достовірність та наукова 

точність зображуваного матеріалу. Креслення та плани подій певною мірою не 

вписуються в класичне сприйняття науково-популярного видання, але дають 

більше інформації та значно якісніше ілюструють предмет статті.  

Журнал має широкий спектр фотоілюстративних жанрів. 

Найпоширенішими є такі: фотоколаж, фотоплакат, фотосеріал, фотоінформація, 

фотоілюстрація. 

Цікавий підхід до фотоілюстрації має науково-популярне видання 

«Открытия и гипотезы». Журнал виходить не на глянцевому папері, що певною 

мірою, обмежує можливості якісного та повноколірного фотоілюстративного 

матеріалу.  

Але редакційна колегія дуже вдало використовує ті поліграфічні 

можливості, які їм доступні. Фотографії займають водносно невелику частину 

аркуша журналу, але завжди вдало і повно відповідають змісту статті, 

ілюструючи і доповнюючи її.  

Наприклад у статті А. Шунаєвої («Коротко про вірус» «Открытия и 

гипотезы» №2 февраль 2014) читачу запропоновані знімки та схематичні 

зображення самих вірусних бактерії, а також огляд-атлас вірусних інфекцій, які 

можуть вражати різні ділянки тіла. Надано назви вірусів та вказано місця 

ураження на схематичному зображенні тіла людини. Вважаємо такий прийом 

вдалим. Це домомагає читачам точніше орієнтвуатися в процесах свого 

організму.  

В цьому ж номері журналупредставлена стаття Г. Лятошинського, яка 

присвячена явищу громовиць («Шаровая молния» «Открытия и гипотезы» №2 

февраль 2014). Автор робить ретроспективний огляд вивчення явища кульових 

блискавок, ілюструючи це гравюрами 18-19ст., що привертаю увагу читачиів та 

дозволяє глибше зрозуміти сутність роботи науковців тих часів. 
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Розглянемо журнал «Світогляд». Видання має широку підтримку держави 

та виходить за сприяння НАН України. Візьмемо за приклад публікацію В. 

Платонова, присвячену 50-літтю польоту людини в космос. («Поехали...» 

Світогляд №1, 2011 рік). Стаття присвячена етапам підготовки та самому 

польоту Юрія Гагаріна в космос. Матеріал проілюстрований архівими фото 

Юрія Гагаріна з родиною, колегами, конструкторами, владною верхівкою тих 

часів. Але вважаємо за необхідне зауважити, що всі фотографії розміщені не 

логічно і не відповідають смисловомну наповненню сторінок. Деякі 

ілюстраційні блоки взагалі  виходять за береги. Хоча сам архівний матеріал 

дійсно наближає читача до суті тексту, додаючи значущих деталей до портрету 

космонавта. 

Перейдемо до розгляду електронних науково-популярних ЗМІ. Сьогодні 

вони мають широку аудиторію. Зосередимось саме на художній, фактологічній 

та жанровій специфіці підбору фотоілюстративних матеріалів в новітніх 

виданнях.  

Сайт Infonova.org.ua надає науково-технічну та природничу інформацію у 

форматі стрічки новин. Кожен матеріал складається в середньому з 1500-3000 

знаків та невеликої фотографії, що додатково ілюструє явище або описаний 

факт. Фотоілюстративні матеріалі підібрані фактологічно правильно та логічно. 

Технічний аспект фотографій, що використовуються на сайті, не можна назвати 

задовільним. Редакційна колегія обирає фото якнайменшої роздільної здатності, 

через що їх не можна збільшити і роздивитися докладніше, що є дуже 

важливим в науково-популярній журналістиці.  

Можливості інтернет журналістики в галузі застосування 

фотоілюстративних матеріалів є майже безмежними. Тому редакційні колегії 

таких видань мають більш відповідально та творчо ставитись до підбору та 

застосування фотоілюстративного матеріалу.  

Одним з таких он-лайн видань є сайт «Науково-популярний блог». 

Видання є класичним електронним науково-популярним журналом, де читач 
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може знайти інформацію з більшості галузей знань. Сайт функціонує в режимі 

колективного блогу, але із фіксованими дописувачами та модерацією. 

Редакційна колегія вкрай вдало використовує gif-анімацію та фотоілюстрації. 

Статті на сайті в більшості не перевищують 5 тисяч знаків, кожен матеріал 

оздоблений одним або кількома яскравим ілюстраціями часто із .gif-анімацією, 

що дозволяє розглянути явище в динаміці.  

«Науково-популярний блог» є одним з часто відвідуваних україномовних 

наукових сайтів. Вважаємо, що вдалі та професійно підібрані фото значною 

мірою вплинули на охоплення потенційної аудиторії.  

Науково-популярні видання можуть однаково успішно використовувати 

дуже широкий спектр фотоілюстративних жанрів. Аудиторія сприймає як 

емотивні фото, так і докладні креслення.  

В науково-популярних он-лайн виданнях необхідно використовувати 

фотоілюстрації високої роздільної здатності для можливості масштабування та 

більш докладного вивчення матеріалу.  

Також в он-лайн виданнях дуже вдало використовується .gifанімація, яка 

дає можливість аудиторії в динамці розглянути явище, про яке йдеться у 

матеріалі.  
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Висновки до четвертого розділу 

Підсумовуючи, вважаємо за необхідне наголосити, що сучасні науково-

популярні видання не в повній мірі використовують жанрове розмаїття, що 

призводить до стилістичного збіднення матеріалів. Вважаємо, що ця ситуація є 

наслідком роботи в таких журналах не журналістів, а науковців. Також варто 

зауважити, що майже не застосовуються жанри емоційної публіцистики, які 

могли б наблизити читача до проблеми в статті та журналу в цілому. Важливо 

також наголосити  на дефіциті жанру портрету, вважаємо, що широке 

використання цього жанру могло б служити орієнтиром для молоді, робити 

науковців більш популярними – тобто робити їх взірцем для наслідування.  

Розглянувши особливості застосування та підбору фотоілюстративних 

матеріалів сучасними українськими науково-популярними виданнями, ми 

отримали такі результати: 

1. Якість фотоілюстративні матеріали напряму впливають на 

популярність видання для аудиторії, саме якісні та яскраві фото звертають 

увагу споживачів інформації до науково-популярних текстів.  

2. Фотоілюстративні матеріали значно спрощують розуміння науково-

популярного тексту і допомагають читачам, що не мають фонових знань з 

певної галузі науки, наочно побачити суть описуваного явища.  

3. При правильному та творчому підході до вибору фотоілюстрацій 

можна лише завдяки ним розповідати композиційно цілісні історії з 

мінімальною кількістю друкованих знаків, що значною мірою звертає увагу 

аудиторії.  

Дослідивши проблему термінологічного бар’єру та псевдонауковості ми 

визначили, що більшість видань не в повній мірі роз’яснюють вузькоспеціальну 

термінологію, що викликано не певною неуважністю до своєї аудиторії та 

розумінню фонових знань читачів. Що часто призводить до не повного 
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розуміння читачем написаного в статті, а це, в свою чергу, надає простір для 

маніпуляцій.  

Вважаємо за необхідне наголосити на таких аспектах: 

1. Видання, що не пояснюють складну термінологію, мають менше 

читачів, для виправлення цієї ситуації треба активніше працювати зі зворотнім 

зв’язком.  

2. Відзначаємо, що матеріали, які перенасичені специфічною 

термінологією найчастіше мають ознаки псевдонауковості.  

3. Явище псевдонауковості значно знижує авторитет науково-

популярних видань та шкодить пропаганді знання.  

Виходячи з результатів нашого дослідження, ми доходимо висновку, що 

сьогодні, на жаль, більшість журналістів, які пишуть на наукову тематику, не 

розрізняють поняття «наукова інформація» та інформаційне повідомлення. 

Значна кількість журналістів корегуючи, а часто і додумуючи наукові факти 

намагається надати сенсаційності своїм матеріалам. Не в повній мірі 

застосовуються жанри та фотоілюстрації, часто спостерігається явище 

псевдонауки. Вважаємо ці чинники причиною низької популярності у читачів 

досліджуваних нами видань.  
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Висновки 

У висновках узагальнено й виокремлено результати наукового 

дослідження. 

У дослідженні охарактеризовано стан традиційних і новітніх науково-

популярних медіа як типологічного сегменту в системі ЗМІ України.  

1. Визначено функцій популяризації науки  в  суспільстві, а саме: 

науково-популярні журнали і сайти виконують освітню, просвітницьку, 

когнітивну та розважальну функції. Також важливо зауважити, що науково-

популярні медіа створені з метою популяризації наукових досягнень. Це 

значить, що їх завданням є адаптація результатів наукових досліджень до рівня 

різних аудиторних груп 

2. Окреслено  особливості комунікації в традиційних медіа і 

електронних ЗМІ. Сегментуючи періодику на класичну і новітню ми 

спираємось на дослідження Городенко Л., Потятинника Б., Шевченко В., які 

вважають, що друкована, паперова періодика концептуально та за сутністю 

відрізняється від електронної.  Контент сайтів та їх паперових аналогів 

різниться, на сайтах короткі повідомлення, в паперових версіях ширше 

представлені великі журналістські форми – лонгріди. 

3. Диференційовано науково-популярні ЗМІ за аудиторним 

принципом: більшість періодичних видань є українськомовними (48 

українськомовних проти 22 іншомовних), журнали розраховані переважно на 

молодіжну та дорослу аудиторію, дитяча аудиторія – майже неохоплена, 

більшість із названих ЗМІ публікують матеріали для читачів, що отримали чи 

здобувають вищу технічну освіту. Це призвело до дефіциту ЗМІ, присвячених 

гуманітарним проблемам. Редакції журналів орієнтуються на середній та 

низький рівень достатку читачів (ціна за примірник 25 гривень і менше). Як 

результат, поліграфічно-технічна складова більшості видань відзначається 

низькою якістю. Жіноча аудиторія не охоплена. Відсутні спеціалізовані 

науково-популярні видання для жінок.  
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Узагальнюючи зазначимо, що користуючись класичним принципом 

сегментації аудиторії ( вік, стать, рівень освіти, зацікавлення/хобі, рівень 

достатку, мова) і спираючись на середні показники, ми змоделювали типового 

читача науково-популярного видання – це чоловік 20-35 років, що здобуває чи 

здобув вищу освіту, має середній рівень достатку і захоплюється 

моделюванням, українськомовний.  

4. Визначення тематики і проблематики науково-популярних медіа 

Розглянувши журнали, дійшли висновку, що вони не повністю відповідають 

зацікавленням читачів. Зокрема в мовному аспекті – більшість  із реально 

доступних журналів російськомовні; у форматі подачі матеріалів – журнали 

перенасичені професійною лексикою і розраховані на вузьке коло читачів – 

науковців, членів академії наук. Також традиційні ЗМІ не є широкодоступними, 

більшість можна отримати лише за передплатою, оскільки в роздрібному 

продажу вони відсутні. Ми вважаємо, що лише географічні журнали сьогодні 

якісно виконують функцію науково-популярної журналістики. Нетрадиційні 

методи подачі науково-технічної та науково-популярної інформації є 

ефективними і затребуваним аудиторією.; 

5. Виявлення тематичного своєрідності науково-популярних сайтів. 

Науково-популярні сайти мають переважно загальнонауковий характер. В 

таких сайтах ширше, ніж в друкованих аналогах, представлені гуманітарні 

науки, зокрема, проблеми культури та мистецтва, релігії та теології.; 

6. Визначення жанрової структури науково-популярних ЗМІ. Сучасні 

науково-популярні видання не в повній мірі використовують жанрове 

розмаїття, що призводить до стилістичного збіднення матеріалів. Вважаємо, що 

ця ситуація є наслідком роботи в таких ЗМІ не журналістів, а науковців. Також 

варто зауважити, що майже не застосовуються жанри емоційної публіцистики, 

які могли б наблизити читача до проблеми в статті та журналу в цілому. 

Важливо також наголосити  на дефіциті жанру портрету науковця. Вважаємо, 

що широке використання цього жанру могло б служити орієнтиром для молоді, 
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робити імідж науковців більш популярними – для того щоб вони слугували 

взірцем для наслідування; 

7. Вивчено роль фотоілюстративного матеріалу в популяризації наукових 

знань. Визначено що якість фотоілюстративні матеріалів напряму впливає на 

популярність видання для різних сегментів аудиторії. Саме якісні та яскраві 

фото привертають увагу споживачів інформації до науково-популярних текстів. 

Фотоілюстративні матеріали значно спрощують розуміння науково-

популярного тексту. Також вони допомагають читачам, що не мають фонових 

знань у певній галузі науки, наочно побачити суть описуваного явища. При 

творчому підході до вибору фотоілюстрацій можна розповідати композиційно 

цілісні історії з мінімальною кількістю друкованих знаків. А це завжди 

привертає увагу аудиторії. 

8. Досліджено мовні особливості друкованих і електронних медіа. 

Висвітлено проблему термінологічного бар’єру та псевдонауковості, що 

дозволило нам дійти висновку: більшість медіа не роз’яснюють 

вузькоспеціальну термінологію. Можливо, це викликано неуважністю до своєї 

аудиторії. Це призводить до не повного розуміння читачем написаного в статті, 

що, в свою чергу, надає простір для маніпуляцій. Медіа, що не пояснюють 

складну термінологію, мають менше читачів. Для виправлення цієї ситуації 

необхідно підтримувати зв’язок з аудиторією ЗМІ.   

9. Визначені ознаки явищ науковості і псевдо науковості медійних 

публікацій. Проведене дослідження дозволяє дати висновок, що сьогодні 

більшість журналістів, які пишуть на наукову тематику, не розрізняють поняття 

«наукова інформація» та «інформаційне повідомлення». Значна кількість 

журналістів корегуючи, а часто і додумуючи наукові факти, намагається надати 

сенсаційності своїм матеріалам. Відзначаємо, щопублікації, які перенасичені 

специфічною термінологією, найчастіше мають ознаки псевдонауковості. 

Явище псевдонауковості значно знижує авторитет науково-популярних видань 

та шкодить пропаганді знання.  



155 
 

Науково-популярні журнали охоплюють дуже широку аудиторію і 

задовольняють більшість інформаційних і когнітивних потреб читачів. 

Українське суспільство потребує якісного науково-популярного контенту. 

Сьогодні потенційна аудиторія не охоплена і не підготовлена до споживання 

науково-популярної інформації. Наразі важливо вивчити потреби аудиторії та 

провести значні реформи в наданні науково-популярної інформації. 

Види наукової інформації, специфіка її поширення і розповсюдження у 

мас-медіа є однією з складових іміджу держави. Науково-популярні медіа 

покликані підвищувати інтелектуальний рівень населення. Тому вважаємо, що 

державна підтримка необхідна для таких ЗМІ.  

Зважаючи на проведений нами огляд і аналіз українських електронних 

науково-популярних виданнями зробили такі висновки. Український сегмент 

електронних видань стрімко розвивається. Науково-популярні видання 

займають свою нішу на цьому ринку, але розвиваються не так швидко. 

Електронне науково-популярне видання може виконувати всі функції 

аналогічного паперового варіанту.  

Розглянувши діяльність найчисельніших науково-популярних спільнот в 

соціальній мережі vk.com доходимо висновку, що більшість  спільнот мають 

чітку наукову направленість. Також однією з головних особливостей є те, що 

науково-популярні спільноти часто використовують інфотеймент у створенні 

контенту. Це значно полегшує сприйняття інформації аудиторією і допомагає 

залучати все більше читачів. Розглядаючи спільні риси класичних та новітніх 

науково-популярних видань, вважаємо за необхідне наголосити, що сучасні 

науково-популярні видання все більше залежать від якісних фотоілюстративних 

матеріалів. Зображальна складова науково-популярної комунікації впливає на 

аудиторію, що вимагає більш прискіпливого ставлення до підбору фотографій 

та інфографіки, тому що ці чинники дуже сильно впливають на сприйняття 

матеріалу.  
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Практичні рекомендації для редакцій науково-популярних видань  

Рекомендації сформовані на основі проведеного дисертаційного 

дослідження, в межах якого були розглянуті такі аспекти:  

 аудиторія науково-популярних видань;  

 мовні аспекти та особливості науково-популярних медіа; 

 характер підбору, застосування та комунікативні аспекти 

фотоілюстративного матеріалу;  

 жанри досліджуваного сегменту ЗМІ. 

1. Надавати перевагу український мові. Українськомовна аудиторія не 

охоплена науково-популярної періодикою, а зважаючи на зростаючий попит 

саме української мови, ринкова ніша залишається вільною.  

2. Широко використовувати сучасні дигітальні можливості. Ті 

видання, які мають сайти, є найпопулярнішими.  

3. Активно залучати науково-популярну періодику в шкільному та 

вишівському навчанні. Молодіжні науково-популярні журнали мають значний 

педагогічний та навчальний потенціал. При вдалій кореляцій офіційної 

державної навчальної програми та контенту науково-популярних журналів 

можна отримати додаткове заохочення учнів та розширення їх знань, а редакції 

періодичних видань можуть сподіватись на значне збільшення реальної 

аудиторії.  

4. Запровадити спеціалізацію «науковий журналіст». Проблематика 

науково-популярних медіа вимагає глибокого галузевого навчання вже на стадії 

перших курсів університету.  

5. Більш сумлінно та виважено ставитися до підбору фотоілюстрацій у 

ЗМІ. Вдалий підбір зображальних матеріалів у тексті значно спрощує його 

розуміння і привертає більше уваги до публікації та й видання  в цілому.  

6. Інтегруватися до соціальних мереж. Це дозволить мати  прямий та 

миттєвий зворотній зв’язок з читачами, що дасть можливість швидко реагувати 

на їх потреби, отримувати коментарі до контенту у реальному часі та ін.  
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ДОДАТКИ 

Анкета №1 

(Аудиторія сучасної науково-популярної періодики) 

*обрану відповідь підкреслити  

№ Питання Відповідь Для приміток 

1.  ПІБ 

Вік  

Стать 

  

2.  Освіта 1. Гуманітарна  

2. Технічна  

 

 

3.  Рівень освіти 

 

1. Незакінчена середня  

2. Повна середня 

3. Незакінчена вища 

4. Повна вища  

5. Науковий ступінь (вказати) 

 

 

4.  Як часто 

звертаєтесь до 

науково-

популярної 

періодики  

1. Не читаю  

2. Рідко (два рази на рік) 

3. Інколи читаю (раз на місяць)  

4. Регулярно читаю (кожен 

тиждень)  

5. Підписаний на видання 

(вказати яке)   

 

5.  Які науково-

популярні видання 

ви знаєте? 

  

6.  В якому формату 

видання надаєте 

перевагу? 

1. Друкований  

2. Електронний  

 

7.  Чи переглядаєте 

науково-

популярний 

контент в 

соціальних 

мережах? 

1. Так 

2. Ні 

 

8.  Які науково-

популярні 

спільноти в 

соцмережах 

можете назвати?  
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9.  Яка науково-

популярна 

тематика цікавить 

найбільше  

1. Астрономія 

2. Військова справа (історія) 

3. Зброярство  

4. Медичні та біологічні  

5. Фізика та математика  

6. Новітні технології 

7. Інше (вказати) 

 

10.  Якій мови надаєте 

перевагу в 

науково-

популярній пресі  

1. Українська  

2. Російська 

3. Англійська 

4. Німецька  

5. Польська  

6. Інша (вказати) 

 

 

Анкета №2 

(Щодо необхідності створення науково-популярних медіа для жіночої 

аудиторії) 

*Обрану відповідь підкреслити 

№ 

 

Питання Відповідь Для приміток 

1.  ПІБ   

2.  Сімейний стан 1. Не одружена  

2. Одружена (не маю 

дітей) 

3. Одружена (маю дітей) 

 

3.  Вік   

4.  Рівень освіти 

 

6. Незакінчена середня  

7. Повна середня 

8. Незакінчена вища 

9. Повна вища  

10. Науковий ступінь 

(вказати) 

 

 

5.  Яка науково-популярна 

проблематика цікавить 

вас найбільше? 

1. Здоров’я та медицина   

2. Дієтологія  

3. Саморозвиток та 

психологія 

4. Географія і туризм  

5. Інженерія і дизайн 

 

6.  Які науково-популярні 

періодичні видання ви 

читаєте? 

  

7.  Чи потрібно науково-

популярне медіа для 

1. Так 

2. Ні 
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жінок 

8.  Яким жанрам науково-

популярних медіа ви 

надаєте перевагу?  

(до трьох жанрів)  

  

 


