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«Науково-популярна періодика в Україні: традиції та інновації», 
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за  спеціальністю 27.00.04 -  теорія та історія журналістики

П роблемне поле, в якому опиняється здобувай, що ризикнув досліджувати 

науково-популярний сегмент сучасного медіапростору, -  це поле амбівалентне: 

його важко назвати абсолютно новим, але й, водночас, неможливо визнати 

задовільно вивченим. І справді, науково-популярна періодика (як «законна 

донька» періодики власне наукової, а точніше, загальнонаукової, за сучасними 

уявленнями) привертає увагу і пересічних читачів, і дослідників різних галузей 

щ е з кінця XVII ст. Саме тоді, у період Просвітництва, виникла ця геніальна ідея 

— ідея освоєння надбань науки і загальної культури звільненою творчою 

свідомістю освіченої публіки, основним знаряддям чого невдовзі стали нині 

хрестоматійні науково-популярні видання “The Tattler” (1709),“The Spectator” 

(1711), “The Gardian” (1713) та ін.

П роте й сьогодні, попри тривалий час існування, науково-популярна 

періодика залишається здебільшого «річчю у собі»: особливості її

функціонування та впливи на різні аудиторні групи досліджені епізодично 

(окремі видання, окремі періоди, окремі країни), спорадично (чим, наприклад, 

«дисертаційно досліджений» «Юньїй натуралист» кращий і важливіший за 

знакову «Н ауку и жизнь» або за таку ж популярну серед читачів «Химию и 

жизнь»?) та, переважно, у  «тіні» періодики наукової (якій нерідко, в силу 

історичної спорідненості, приписують науково-популярні прояви, наприклад, 

коли наукове видання вирізняється яскравістю та дохідливістю викладу).

Сучасний етап розвитку традиційної періодики загалом позначений 

серйозними викликами — насамперед з боку новітніх медіа, які, серед іншого, 

активно освоюю ть території, давно «культивовані» паперовими науково- 

популярними виданнями, і мають серйозні шанси на перемогу завдяки ширшому

спектрові можливостей.
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Окрім цього, з поступовим підвищенням загального освітнього рівня 

реальних і потенційних читачів науково-популярної періодики виникає цілком 

обґрунтована спокуса відмовитися від неї як від єдиного носія «статей і 

матеріалів з основ наукових знань з популярними відомостями щодо теоретичних 

(чи) експериментальних досліджень у  галузях науки, культури, практичної 

діяльності, що служить поширенню знань та самоосвіти» (Видання. Основні 

види: Терміни та визначення. -  К., 1995. -  С. 25) і передати її нинішні функції 

«науковій комунікації у медіа». Саме до цього спонукають, зокрема, британські 

науковці, що упродовж 2006-2008 рр. здійснювали, разом з українськими колегами, 

відповідний науковий проект, який передбачає переорієнтацію засобів масової 

інформації на активніше залучення наукових матеріалів -  але в інтерпретації 

спеціально навчених журналістів (по суті, це означає своєрідну дифузію науки і 

мас-медіа без традиційного «посередництва» науково-популярних видань).

З усього зазначеного вище випливає, що сучасному дослідникові треба мати 

неабияку сміливість, беручись за таку дуже непросту тему. І цю сміливість 

демонструє Д. В. Філоненко. Його дисертація -  спроба розглянути сучасний зріз 

науково-популярної періодики у комплексі. Тобто, навіть розмежовуючи 

традиційні та новітні медіа, дисертант насамперед намагається виходити зі 

спільності їхніх завдань і функцій і прокладає «лінію розмежування», по суті, 

«пунктиром» -  лише акцентуючи способи подавання інформації та виокремлюючи 

(як специфічно інноваційні) принципи функціонування науково-популярних 

спільнот у соціальних мережах.

Такий підхід дає змогу сформувати цілісний погляд на об’єкт і показати 

загальне інформаційне середовище, в якому дуже по-різному живуть і виживають 

науково-популярні видання різних типів і форм втілення (хоча, наприклад, із суто 

формального погляду було б краще увести ще один рівень рубрикації і, зокрема, у 

розділах 2 і 4, «розвести» міркування щодо двох великих груп видань -  традиційних 

і новітніх -  по різних підрозділах).

В оцінці дисертації Д. В. Філоненка принципово важливі два моменти:

з одного боку, здобувач опрацював солідний масив теоретичних джерел, з 

яких він буквально видобував окремі елементи цінного й корисного для цілей
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власного дослідження і в такий спосіб Ш  просто продемонстрував учнівську 

повагу рр поглядів представників «old school», а підтвердив 1. ішдаюшяІЕЕЬ' 

національних традицій у сфері наукової популяризації, і готовність сприймати 

ефективний європейський д у м и  (що для України, з її європейським 

розвитку, є як ніколи актуальним);

і  другого ж боку, в роботі представлений значний обсяг емпіричного 

матеріалу, зібраного та опрацьованого, що називається, dś иШн |ita  власні о'Й.ЗІ 

власноруч), » агав, разом із наведеними статистичними розрахунками, створює 

добре підґрунтя для авторських висновків та практичних рекомендацій. І навіть 

більше, завдяки ретельно відстеженим та описаним фактам іЯЩРВДЦрі& 

науково-популярних джерел як в реальному інформаційному ї ж  І в

інтернет-середовищі дисертантові вдалося зробити те, до чого, що називається, 

не доходили руки у дослідників, чиї наукові інтереси простягалися у близькі та 

ш ррІррш і сфери -  і це давало їм підстави висловлювати певні припущення щодо 

науково-популярних медіа без проведення власне досліджень, а саме: Д. В. 

віш явш вд створює для цих споглядальних припущень аргументативну базу, 

переводячи таким чином, із категорії гіпотетичних у категорію дійсних 

(такими <!„ зокрема, здійснені дисертантом базові розмежування основних 

аудиторних груп традиційних та електронних видань, виокремлення тематичних 

пріоритетів, чітке окреслення жанрової палітри видань обох груп тощо).

При очевидній зацікавленості, навіть захопленості Д. В. Філоненка 

традиційною науково-популярною періодикою (на що вказують його 

деталізовані описи та суперлятивні оцінки), безумовно новаторськими 

виглядають його підходи до поки що мало опрацьованих у вітчизняному 

журналістикознавстві новітніх медіа цього ж спрямування. Специфіка 

функціонування різних медіаформатів, на думку здобувана, відкриває чимало 

можливостей як для творців медіа-продукту, так і для його споживачів. Власне 

прагненням розкрити ці можливості та озброїти знаннями про них редакторський 

корпус пояснюється наявність у роботі «Практичних рекомендацій для редакцій 

науково-популярних видань», сформульованих на основі проведених досліджень.
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На нашу думку, дуже важливим моментом дослідження Д. В. Філоненка є 

виявлення ним однієї з поширених інформаційних хворіб нашого часу -  

псевдонауковості -  тим більш небезпечної, що може практично безкарно (а отже, 

«невиліковно») бути представленою насамперед у новітніх медіа, вражати 

інтернет-спільноти і завдавати інтелектуальної шкоди практично усім 

користувачам відповідного ресурсу. Те, що в окремих спільнотах (Discovery, 

Science/Наука, Интеллектуальннй журнал та ін.), за підрахунками дослідника, 

кількість псевдонаукових повідомлень практично дорівнює кількості науково- 

популярних, а в деяких -  навіть перевищує кількість науково-популярних 

(Empire History, World o f History, Интеллекіуариум/ умнмй журнал, Наука и 

факти та ін.), -  це дуже серйозний сигнал для адміністраторів сайтів та контент- 

редакторів. Але ще серйозніший цей сигнал -  цілому суспільству, яке легко, не 

чинячи спротиву, поглинає псевдонаукову інформацію і, водночас, часто 

залишається індиферентним щодо власне наукових фактів, навіть популярно 

викладених (на що вказують об’єктивні цифри зменшення кількості назв та 

накладів науково-популярних видань). Думаю, що тут відкривається величезний 

Ліскусійний простір -своєрідний «лікнеп» для широкої освіченої (або такої, що 

вважає себе освіченою) публіки та виступи дослідників, які могли би 

запропонувати раціональний поетапний маршрут виходу з-під впливу тотальної 

псевдонауковості. І саме тут знадобляться знання та дослідницький ентузіазм 

таких молодих учених, як Д. В. Філоненко. *

Ще одна гостра проблема, актуальна не лише для досліджуваного Д. В. 

Філоненком сегменту видань, а й для всього інформаційного простору України, 

-  мова, її культура, її термінологічний апарат. У дисертації мовним аспектам 

науково-популярних видань відведено окремий підрозділ, в якому з 

використанням статистичних даних та показових прикладів демонструється 

відома сучасним дослідникам ситуація -  загальне зниження мовленнєвої 

культури (ознаками чого в проаналізованих виданнях дисертант називає 

«використання штампів, запозичень та русизмів, орфоепічні (орфографічні? -  

Н  3.) та лексичні помилки»). Здобувач слушно пише про сформовану ще за 

радянських часів своєрідну «мовну диференціацію» науково-популярних видань
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і повідомлень: соціогуманітарна тематика висвітлюються українською, технічна 

та природничонаукова -  російською, причому з паралельним усталенням 

певного російськомовного «наукового сленгу». В результаті, зазначає дисертант, 

«в суспільстві формується думка про те, що інтелектуальні надбання, 

інформація про науку, техніку, досягнення медицини мож ливі лише мовою іншої 

держави», що є одним із засобів «маніпуляції масовою аудиторією».

Парадоксальним чином ці міркування Д. В. Філоненка знаходять 

підтвердження у самому тексті його дисертації: аналіз мовних аспектів 

науково-популярної періодики він здійснює... на матеріалі російськомовних 

видань, що виходять в Україні, перекладаючи окремі приклади українською! 

Вочевидь, такий підхід можливий, коли йдеться про стилістичні (а не мовні) 

особливості викладу, про оригінальні прийоми уведення термінів у текст, про 

засоби адаптації текстів до потреб аудиторії, але у такому разі назву підрозділу 

слід було змінити.

Загалом же дисертація Д. В. Філоненка має всі ознаки завершеного 

наукового дослідження, що базується на достовірних даних, репрезентує 

продуману цілісну систему оцінок обраного об’єкта та місти®, фактично й 

логічно обґрунтовані висновки.

Матеріали дисертації належним чином відображені у 10 публікаціях (серед 

яких одна закордонна, а 4 уміщено у фахових виданнях) та апробовані на 

багатьох солідних наукових форумах; автореферат повністю відповідає 

структурі та змістові роботи.

Однозначно позитивно оцінюючи дисертацію Д. В. Філоненка, все ж 

хочемо подискутувати з приводу окремих її положень:

1, На нашу думку, ідея автора щвдр створення спеціальної жіночої 

науково-популярної періодики могла би бути слушною десь до середини ХЩ®ьг 

вже з початком щ щ  феміністок-суфражисток навіть сама постановка такого 

питання викликала би спротив, а зараз, на початку XXI ст., вона звучить геть 

анахронічно, і навіть И Ш Щ  Які такі особливі «жіночі» теми мають, на 

думку дисертанта, піднімати пропоновані науково-популярні видання? Хіба у 

нас, та 1 у  особлива «жіноча наука»? Щі, може, у нас # особлива «жіноча»
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техніка? (Якщо дослідник має на увазі пральні та посудомийні машини, 

порохотяги та різноманітні кухонні девайси, то для описів їхньої роботи існують 

інші види публікацій -  інструкції з експлуатації, рекламні проспекти, ужиткові 

брошури, -  і чоловікам вони потрібні не менше, ніж жінкам). Хіба у час, коли 

жінки керують не лише автомобілями, а й країнами, очолюють міністерства 

оборони, виходять у космос, нарешті, воюють нарівні з чоловіками, -  вони 

потребують особливої «статтево зумовленої» популяризації знань? Хотілося б 

почути розгорнутіші мотивації та міркування дисертанта з цього приводу.

% У дисертації багато уваги приділено тематиці науково-популярних 

видань, -  це слушно, позаяк тематика будь-якого видання (незалежно від його 

функціональної належності) є дуже сильним центром притягання читацького 

ЬйЩрЩщ а в нинішніх ринкових умовах ч- І взагалі часто стає вирішальним 

чинником звернення читачів до конкретного матеріалу. Однак навряд чи можна 

говорити, як це постійно робить дисертант, про «науково-популярну 

проблем ат ику !на нашу думку, об’єктом популяризації може стати будь-яке 

явище, будь-яка подія наукового, культурного чи суспільного життя, аби лише 

вона впливала на це життя і становила інтерес для потенційних читачів. Чи, 

може, дослідник все ж має на увазі пріоритетні, найчастіше висвітлювані у 

науково-популярних виданнях теми?

5Н Запитання, яке виникаку ж ’ящу і  попередніми міркуваннями: окремий 

підрозділ дисертації присвячений п е р е т н и  географічної тематики (2.3» 

Географічні журнали в системі науково-популярної періодики). Зрозуміло, що це 

-  не лише наслідок активної присутності видань цієї тематики в інформаційному 

просторі, а й відображення власної особливої прихильності автора. Але тоді, 

можливо, варто ^ш о саме видання географічної тематики поставити у центр 

дисертаційного дослідження і на їхньому прикладі (не виходячи в інші тематичні 

сегменти) розглядати а й  проблеми науково-популярної періодики?

4. Немає сумніву, що фотоілюстрації відіграють важливу роль у науково- 

популярних медіа, -  і їм присвячений окремий підрозділ дисертації. Але хіба це 

єдиний спосіб їх ілюстрування? На нашу думку, особливо коли йдеться про 

новітні медіа, спектр засобів візуалізації куди як ширший та ефективніший.
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Зроблені зауваження, проте, варто сприймати не як заперечення 

безумовної цінності дисертації, а як поштовх до подальших поглиблених 

досліджень дуже складної соціально значущої проблеми.

Представлена робота Д. В. Філоненка «Науково-популярна періодика в 

Україні: традиції та інновації» виконана відповідно до вимог нормативних 

документів, зокрема п. 11, п.12 та п. 13 “Порядку присудження наукових 

ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника”, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року 

№ 567, які висуваються до кандидатських дисертацій, оскільки містить нові 

науково обґрунтовані результати проведених здобувачем досліджень і розв’язує 

конкретне наукове завдання, що має істотне значення для розвитку соціальних 

комунікацій, наукова новизна отриманих результатів розкрита в основних 

положеннях та висновках дисертації, представлена робота має теоретичну та 

практичну цінність.

Зазначене дає підстави для присудження Філоненку Данилові 

Валерійовичу наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій за 

спеціальністю -  27.00.04 -  теорія та історія журналістики.

Доктор філологічних наук, професор,
завідувач кафедри видавничої спра"” : —— -------- ^
Української академії друкарства Н. В. Зелінська

Підпис Н. В. Зелінської підтверджую:
Проректор Української академії дру] 
з наукової роботи і
доцент, канд. техн. наук В. 3. Маїк

Відділ діловодства та архіву 
Київського національного університету; 

імені Тараса Шевченка
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ВІДГУК

офіційного опонента на кандидатську дисертацію 

Філоненка Данила Валерійовича 

«НАУКОВО-ПОПУЛЯРНА ПЕРІОДИКА В УКРАЇНІ: 

ТРАДИЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ», 

подану на здобуття наукового ступеня кандидата наук 

із соціальних комунікацій

за спеціальністю 27.00.04 -  теорія та історія журналістики

Актуальність дисертаційної роботи обумовлюється тим, що наукова 

комунікація, яка відбувається за допомогою ЗМІ, в українській науці майже не 

досліджена. Д. Філоненко наголошує на необхідності вивчення, удосконалення, 

більш широкого і повного впровадження досягнень науки і техніки, у чому 

можуть посприяти традиційні і новітні ЗМІ.

Специфіка ролі медіа у популяризації науки в Україні майже не 

висвітлена. Втім, наразі немає більш дієвого і результативного засобу 

популяризації наукової інформації в суспільстві, ніж ЗМІ. І якщо деякі аспекти 

існування преси, в даному контексті -  журналів, висвітлені в небагатьох працях 

українських дослідників, то електронні медіа вказаного сегменту до цього часу 

і цієї роботи не були об’єктом уваги. Автор цієї ж дисертації вивчає не лише ті 

видання, які класифікуються як інтернет-газети або журнали, а й портали, 

сайти, спільноти у соціальних мережах, наукові блоги, що є цілком логічним.

Період вивчення вказаного журналістського сегменту -  1991-2015 роки 

цілком зрозумілий, оскільки це час незалежності Української держави, який 

характеризується свободою ЗМІ, змінами у формі власності, певними 

комунікативними особливостями (виникнення електронних медіа, визначенням 

їх статусу тощо). У цей же час в Україні і світі відбувалось вивчення специфіки 

інтернет-ЗМІ. Автор дисертації вказує чимало наукових праць, присвячених цій 

проблемі, які допомогли йому визначитись із власними науковими позиціями і 

на їх основі виробити методику дослідження електронних медіа. Це роботи

Відділ діловодства та архіву 
Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка________
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В. Різуна, В. Здоровеги, Н. ЗелінськОЇ, О. Коновця, Л. Городенко, Б. Потятиника 

та інших українських і закордонних науковців.

Робота складається я чотирьох розділів, які aapfbaji на кілька підрозділів. 

Це не зовсім «класична» структура дисертації, їірИі вона відповідає 

внутрішній логіці дослідження, тому й вважаємо її недільною.

У першому розділі дисертації розглядаються теоретичні ш історичні 

праці українських і закордонних науковців, які стали основою для 

дисертаційної роботи. У таї званому загальнотеоретичному розділі, який ш і  

назву «Висвітлення щробши традиційних та *щійиг#г медіа у  працях з теорії 

журналістики» Д? Філоненко Щ лише висвітлює особливості процесу 

комунікації, а й аналізує різні підходи до вивчення цього питання. У результаті 

автор робить висновок, який Стіш домінуючим у дисертації -  інтернет-медіа $ 

принципово новим видом комунікації, який продовжує і розвиває можливості 

традиційних ЗМІ. Таким чином, у роботі розглядається специфіка поширення і 

розвитку науково-популярної інформації у різних видах медіа.

Також у першому розділі у підрозділі «Феномен науково-популярних 

медіа як об ’єкт вивчення українськими і закордонними науковцями» надається 

досить повний і багатогранний ретроспективний огляд вивчення популяризації 

наукової інформації в українській і закордонній науці. Ця частина роботи має 

описовий характер, &идр$ автор дисертації захоплюється цитуванням наукових 

праць. Утім, це не шкодить роботі, оскільки тема майже не розроблена в 

українському журналістикознавстві, тож уведення в науковий обіг деяких 

частин праць актуалізує £L

Другий розділ «Характерні особливості традиційної науково-популярної 

преси» присвячений висвітленню журнальної науково-популярної періодики. 

Автор дисертації вдосконалив підходи до класифікації науково-популярних 

засобів масової інформації, шщщ ш  за проблемно-тематичним |  аудиторним 

я§дащюшш. Така класифікація свідчить не лише про знайомство із змістом 

періодики, а й про докладне вивчення контенту журналів, аналізу окремих 

статей. Зроблені висновки ґрунтуються на проведеному анкетуванні, яке 

щвшкшшш) визначити пріоритети аудиторЩЇЇ інтереси і вподобання.
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У третьому розділі «Специфіка та класифікація новітніх науково- 

популярних медіа» висвітлені проблеми поширення наукової інформації в 

електронних медіа. Як позитивний, розглядаємо той факт, що автор дисертації 

не обмежується лише інтернет-варіантами науково-популярних ЗМІ. Ретельне і 

докладне вивчення наукової комунікації в соціальних мережах допомагає 

представити у всій повноті шляхи поширення наукових знань. В третьому 

розділі дисертант керується позиціями вчених, які вважають, що соціальні 

мережі найбільш придатні для розповсюдження інформації про науку.

У четвертому розділі «Особливості контенту науково-популярних 

видань» проаналізовані мова, жанри, дизайн (зокрема, фотоілюстрації) 

періодичних видань, а також висвітлені проблеми псевдонауковості публікацій 

у ЗМІ. Ці аспекти автор дисертації розглядає як спільні для більшості 

друкованих і електронних видань. Без сумніву, таких аспектів є значно більше, 

втім, Д. Філоненко виокремив найголовніші і довів доречність їх вивчення. 

Варто наголосити, що проблеми псевдонауковості саме в українському 

журналістикознавстві порушено вперше. Звернення уваги на цей момент 

видається цікавим і плідним, оскільки надає теоретико-практичну основу для 

проведення більш повного аналізу публікацій науково-популярної тематики в 

традиційних і новітніх ЗМІ.

Проведене дослідження науково-популярної періодики, яка представлена 

на медіаринку України, дозволило Д. Філоненку сформувати практичні 

рекомендації для редакції відповідних ЗМІ. Вважаємо ці рекомендації 

слушними і глибоко продуманими, сподіваємось, вони стануть у нагоді 

працівникам редакцій.

Варто відзначити активну й плідну апробацію наукових результатів, що є 

позитивним для молодого вченого. Перелік наукових публікацій свідчать про 

цілеспрямованість та послідовність у науково-дослідницькій роботі дисертанта.

Слід охарактеризувати й висновки, які є достатньо вичерпними, 

узагальнюють логічну послідовність викладеного в розділах згідно із 

поставленою метою та сформульованими в її межах завданнями, репрезентують
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комплексність і цілеспрямованість здійсненого дослідження, його теоретичні й 

практичні здобутки.

Водночас дисертаційне дослідження як новаторська самостійна наукова 

робота не позбавлена деяких недоліків та дискусійних моментів.

L Деякі положення наукової новизни у позиції «вперше» подані не 

зовсім обґрунтовано, варто було б перемістити їх до удосконалених тверджень. 

Зокрема, твердження про принципову різницю між традиційною і новітньою 

періодикою та позитивний вплив фотоілюстрацій на популярність видань. 

Твердження про те, що аудиторія потребує якісних друкованих і електронних 

україномовних науково-популярних видань варто було б вилучити із наукової 

новизни.

2. Викликає сумнів назва підрозділу 1.1. «Висвітлення проблем 

традиційних та новітніх медіа у  працях з теорії журналістики», який іде у 

розріз із назвою першого розділу. Зауваження стосується саме назви підрозділу, 

адже за своєю сутністю він є змістовним та важливим для ходу дослідження.

3. У підрозділі І З  принципи функціонування науково-популярних 

спільнот в соціальних мережах», на жаль, чітко не названі самі принципи. 

Мова йде лише про деякі аспекти, які ілюструють основоположні підвалини 

функціонування науково-популярних спільнот в соціальних мережах.

4. При розгляді жанрової палітри науково-популярної періодики 

дшщрвант спирається на підхід дослідника Колесниченка О., проте, на нашу 

думку, варто було спиратись на традиційну для українського 

журналістикознавства жанрову систему, що містить інформаційно- 

публіцистичні, аналітично-публіцистичні та художньо-публіцистичні жанри. 

Запропонована Колесниченком О. класифікація залишає почуття штучності та 

відірваності від реальної сфери соціальних комунікацій. Публіцистичніст» є 

основною ознакою будь-якого журналістського матеріалу, а це говорить про те, 

що і в замітці* і f  ІвІті, і в рецензії, і в есе залежно від волі автора Ш мииюжж 

меншою мірою присутні факт, його оцінка та ставлення до нього. Тому 

неможливо виділити суто новинні чи суто раціональні жанри, не залишивши в 

ш т  місця для творчої самобутності.
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5. Є певні зауваження до оформлення тексту, зокрема рисунків та 

таблиць; деякі частини тексту потребують дотримання наукового стилю.

Проте, ці зауваження не впливає на загальну позитивну оцінку 

представленої до захисту дисертації. Наукові положення, висновки, пропозиції 

та рекомендації, які містяться в дисертаційному дослідженні Філоненка Д.В., і  

обґрунтованими і базуються на широкому колі наукових джерел.

Вважаємо, що рецензована дисертаційна робота «Науково-популярна 

періодика в Україні: традиції та інновації» відповідає вимогам п. 11, п. 12 та 

п. 13 «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання 

старшого наукового співробітника», затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 24.07.2013 року № 567, які висуваються до 

кандидатських дисертацій, і є завершеною науковою працею. Таким чином, 

автор роботи Філоненко Д.В. заслуговує на присудження наукового ступеня 

кандидата наук із соціальних комунікацій за спеціальністю 27.00.04 -  теорія та 

історія журналістики.
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