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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

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. 

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: 
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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 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 
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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; 

- 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: 
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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. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота, автореферат й 

опубліковані наукові статті, в яких викладено основні положення 

дослідження, виконані здобувачем самостійно. 

Апробація результатів дослідження. Результати наукової роботи 

апробовані на 7 міжнародних (із них одна за кордоном), 5 всеукраїнських 

науково-практичних конференціях: Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Журналістська освіта в Україні: школи, постаті, перспективи 

розвитку», Львів, 12-13 травня 2011 р.;  Міжнародна науково-практична 

конференція «Мова. Суспільство. Журналістика», К., 6 квітня 2012 р.; 

Міжнародна науково-практична конференція «Журналістська весна», К., 28-

31 травня 2012 р.; A Conference of the Mykola Zerov Centre for Ukrainian 

Studies, Monash University «Ukraine: Language, Culture, Identity» Melbourne, 

Australia – 15-16 February 2013; Міжнародна науково-практична конференція 

«Мова. Суспільство. Журналістика», К., 8 квітня 2013 р.; Міжнародна 

науково-практична конференція «Журналістська весна», К., 28-31 травня 

2013 р.;  IІ Всеукраїнська науково-теоретична конференція: «Українська 

періодика: історія і сучасність», Львів, 29-30 листопада 2013 р.; Міжнародна 

науково-практична конференція «Мова. Суспільство. Журналістика», К., 11 

квітня 2014 р.; І Міжнародна науково-практична конференція молодих 

учених «Вплив нових медіа: міждисциплінарний підхід», Одеса, 28-29 квітня 

2014 р.; Всеукраїнська науково-практична конференція «Журналістська 

освіта в Україні: школи, постаті, перспективи розвитку» Львів, 10-14 травня 

2014 р.; Всеукраїнська науково-практична  конференція молодих науковців 

«Масова комунікація: історія, сьогодення, перспективи», Луцьк 16–17 травня 

2013 р.; Всеукраїнська науково-практична  конференція молодих науковців 
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«Масова комунікація: історія, сьогодення, перспективи», Луцьк 16–17 травня 

2014 р.; Міжнародна науково-практична конференція «Журналістська весна», 

К., 28-31 травня 2014 р. 

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 176 сторінок, список 

використаних джерел поданий на 20 сторінках.   

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У Вступі викладено актуальність теми дисертаційної роботи, її зв’язок з 

науковими програмами, планами і темами, визначено об’єкт, предмет, мету і 

завдання, розкрито методи дослідження, наукову новизну, теоретичне та 

практичне значення дисертації, викладено дані про апробацію результатів 

дослідження. 

У першому розділі  «Теоретико-методологічна основа дослідження» 

здійснено огляд наукових праць, авторами яких є українські і закордонні 

дослідники, що стосуються проблем друкованої та електронної періодики і 

функціонування науково-популярних медіа.    

У підрозділі 1.1. «Висвітлення проблем традиційних та новітніх медіа у 

працях  з теорії журналістики» проаналізовані поняття 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 сегменту і того виду продукції, якою користується аудиторія. 

Наголошено на особливостях мови нових медіа відповідно їх 

гіпертекстуальністі і інтерактивністі. Також акцентована увага на критеріях  

якісного висвітлення наукових проблем, сформульованих у працях 
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українських та закордонних науковців. Визначено найпопулярніші теми, які 

висвітлюються у світовій  журналістиці вказаного тематичного сегменту.  

У підрозділі 1.2. «Феномен науково-популярних медіа як об’єкт вивчення 

українськими і закордонними науковцями» 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 медіа. Науково-популярна журналістика висвітлюється як 

своєрідний метод комунікації між науковцями (науковими інститутами, 

колективами, окремими особистостями та ін.) і аудиторією медіа (в 

перспективі – суспільством у цілому). Проаналізовані варіанти моделей 

наукової комунікації, які запропоновані українськими і закордонними 

вченими.       

У другому розділі «Характерні особливості традиційної науково-

популярної преси» проаналізовано домінантні аспекти функціонування 

друкованих періодичних видань указаного тематичного сегменту.   

У підрозділі 2.1 «Аудиторія науково-популярних журналів» основну 

увагу приділено дослідженню аудиторії та галузевості науково-популярних 

видань.  

Дослідивши аудиторний аспект доступних для українського читача 

науково-популярних журналів, одержали такі результати: 

1. Більшість журналів за каталогом є українськомовними (48 

українськомовних проти 22 іншомовних), але доступність іншомовної 

науково-популярної періодики, зокрема, російськомовної, значно більша. 

П’ять найтиражніших науково-популярних видань – російськомовні 

(«Популярная механика», «Наука и техника», «Вселенная, пространство, 

время», «Вокруг света», «Открытия и гипотезы»). Проте аудиторія 

зацікавлена в українськомовній пресі.  

2. В результаті дослідження гендерного поділу науково-популярної 

періодики визначено, що на сьогодні в Україні не існує науково-популярного 

видання для жінок. Було проведено анкетування з метою визначити тематику 

науково-популярного видання, аудиторією якого могли б бути жінки. У 

анкетуванні взяли участь 442 респондента, воно проводилось через соціальні 

мережі.  Отримано такі результати: здоров’я та медицина – 28% опитаних, 

дієтологія – 27% опитаних, саморозвиток та психологія – 14% опитаних, 
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географія і туризм – 12% опитаних, інженерія і дизайн – 12% опитаних, інші 

(менше 2%) – 7% опитаних. 

3. У підрозділі 2.2 «Тематика і проблематика періодичних видань» 

розглянуто особливості тематичного наповнення науково-популярних 

видань. Одержано такі результати: 

1. Журнали розраховані переважно на молодіжну та дорослу 

аудиторію, дитяча аудиторія майже неохоплена. Більшість журналів 

публікують матеріали для читачів, що отримали чи здобувають вищу 

технічну освіту. Це призвело до дефіциту видань, присвячених гуманітарним 

проблемам. 

2. Найпопулярніша тематика вузькоспеціалізованих науково-

популярних журналів: географічна («National geographic», «Мандрівець», 

«Неведомый мир»), медична («Діабетик», «Медична освіта і наука», 

«Здоровье и долголетие»), військова справа/історія («Військово-історичний 

альманах», «Воєнна історія», «Український військовий музей»), аерокосмічна 

галузь і астрономія («Вселенная, пространство, время», «Чумацький шлях», 

«Неведомый мир»).  

3. Розглянуто журнали, що мають підтримку в поширенні від 

Міністерства освіти та Академії наук, а саме, у сприянні передплаті для 

бібліотек навчальних закладів:  «Вселенная, пространство, время», 

«Колосок», «Країна знань», «Культура безпеки, екології та здоров’я», 

«Мандрівець», «Наука и техника», «Наука і суспільство», «Світ фізики», 

«Світогляд», «Україна. Наука і культура». Визначено, що вони не повністю 

відповідають зацікавленням читачів. Зокрема, в форматі подачі матеріалів: 

журнали перенасичені професійною лексикою і розраховані на вузьке коло 

читачів – науковців, членів академій наук. Також ці журнали не є 

широкодоступними, більшість можна отримати лише за передплатою, 

оскільки в роздрібному продажу вони відсутні.  

4. У підрозділі 2.3. «Географічні журнали в системі науково-

популярної періодики» розглянуто контент сучасних географічних журналів, 

що доступні українській аудиторії, зокрема: «National geographic», «Вокруг 

Света», «Природа», «Світова географія», «Географія для допитливих», 

«Український географічний журнал» та ін. 

5. У 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 вдале поєднання туристичного 

контенту із науковим. В публікаціях цього спрямування широко 

застосовуються емотивні елементи при поясненні тих чи інших явищ.  
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Вважаємо ці прийоми дієвими, цікавими і такими, що значно спрощують 

розуміння наукової проблематики.  

У третьому розділі «Специфіка та класифікація новітніх науково-

популярних медіа» проаналізовано функціонування сайтів, спільнот у 

соціальних мережах, визначено інтереси аудиторії.   

У підрозділі 3.1. «Особливості контенту сайтів» розглянуто 

закономірності, методи створення та поширення науково-популярної 

інформації в новітніх виданнях. Висвітлено особливості роботи незалежних 

науково-популярних сайтів та електронні версії традиційних видань. 

Отримано такі результати: 

1. Науково-популярні сайти мають переважно загальнонауковий 

характер («ІМХО», «Інфонова», «Науково-популярний блог»).  

2. В таких сайтах ширше, ніж в друкованих аналогах, представлені 

гуманітарні науки, зокрема, проблеми культури та мистецтва, релігії та 

теології («Ярослов», «Велес», «Український науково-популярний вісник з 

міжнародних відносин», «Українська кооперація»). 

3. Сайти активно використовують сучасні дигітальні можливості, 

зокрема, GIFанімацію та анімовану інфографіку. 

4. Контент сайтів та їх паперових аналогів різниться: на сайтах 

короткі повідомлення, в паперових версіях ширше представлені великі 

журналістські форми – лонгріди.  

У підрозділі 3.2. «Принципи функціонування науково-популярних 

спільнот в соціальних мережах» досліджено характер функціонування 

науково-популярної інформації в новітніх ЗМІ. Визначено, що: 

1. Більшість  спільнот мають вузькоспеціалізований контент 

(Наприклад: «Nature|Природа» - біологія, «Party Quant» - фізика, «World of 

History» - історія).  

2. Науково-популярні спільноти часто використовують 

інфотеймент. Це значно полегшує сприйняття інформації аудиторією і 

допомагає залучати більше читачів. 

3.  Переважна більшість науково-популярних спільнот представлена 

в обох (Facebook.com, Vk.com) найпоширеніших соціальних мережах в 

України. 

У підрозділі 3.3. «Інфотеймент як спосіб подання інформації» 

досліджено вказане явище. Розглянуті приклади застосування інфотейменту 

в науково-популярних виданнях. 
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Наголошено на тому, що інфотеймент в науково-популярній періодиці 

реалізує розважальну функцію та допомагає залучити потенційну аудиторію. 

Також спрощується сприйняття специфічного наукового тексту. Визначено, 

що більшість науково-популярних спільнот, 14 з 20 розглянутих, 

використовують методи сміхової комунікації в створені науково-

популярного повідомлення. 

Підсумовуючи, зазначимо, що український сегмент електронних видань 

стрімко розвивається. Науково-популярні видання займають свою нішу на 

цьому ринку, але розвиваються повільно. Електронне науково-популярне 

видання може виконувати всі функції аналогічного паперового варіанту. 

У четвертому розділі «Особливості контенту науково-популярних 

видань» визначено специфічні риси публікацій в друкованих і електронних 

медіа, їх жанрові особливості.  

У підрозділі 4.1. «Мовні аспекти традиційних і новітніх 

медіа» розглянуто проблему термінологічного бар’єру та псевдонауковості. 

Визначено, що більшість медіа не роз’яснюють вузькоспеціальну 

термінологію. Це призводить до не розуміння читачем написаного в статті, 

що, в свою чергу, надає простір для маніпуляцій. Доведено, що медіа, в яких 

е пояснюється складна і часто незрозуміла  термінологія, мають менше 

читачів. Відзначено, що матеріали, перенасичені специфічною 

термінологією, найчастіше мають ознаки псевдонауковості. 

Підрозділ 4.2. «Ознаки псевдо науковості в медійних публікаціях» 

присвячений висвітленню проблем псевдонаукових повідомлень в ЗМІ. На 

основі визначень теоретиків і практиків журналістики окреслені ознаки цього 

явища, акцентована принципова  різниця між інфотейментом і 

псевдонауковістю. Визначено, що найчастіше псевдонаукова  інформація 

публікується у видання для масової аудиторії, а також на інтернет-сайтах. 

Наголошено, що явище псевдонауковості значно знижує авторитет науково-

популярних видань та шкодить пропаганді знань.   

У підрозділі 4.3. «Жанрова палітра журналів і сайтів» окреслено 

загальну систему жанрів, спираючись на праці науковців В. Здоровеги, О. 

Голік та О. Колісніченка. Визначено найпоширеніші жанри в науково-

популярній періодиці. З групи новинних жанрів найактуальнішим є жанр 

розширеної новини. Визначено, що вибір такого жанру зумовлений 

специфікою науково-популярних видань, яка вимагає додаткового 

роз’яснення інформації для аудиторії. Аналіз групи жанрів раціональної 

публіцистики дозволяє дійти висновку, що більшість журналістів, які 

популяризують наукові знання,  тяжіють до аналітичного жанру. Було 
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доведено, що переважна кількість журналістів недостатньо обізнана в усьому 

спектрі тем науково-популярної проблематики, що не дозволяє їм 

створювати якісні аналітичні матеріали. Виходячи з цих міркувань, робимо 

висновок: найефективнішим жанром цієї групи є експертне інтерв’ю. 

Розглянуто групу емоційної публіцистики в науково-популярній 

журналістиці. Визначено, що репортаж є найпоширенішим жанром в цій 

сукупності. Доведено, що репортаж дозволяє журналісту більш повно 

донести інформацію до читача із будь-якого наукового заходу.  

У підрозділі 4.4. «Фотоілюстрації в науково-популярній 

періодиці» визначено, що якість фотоілюстративних матеріалів напряму 

впливає на популярність видання для різних сегментів аудиторії. 

Окреслено форми та жанровість фотоілюстрації. Доведено, що 

географічні науково-популярні видання (зокрема, «National 

Geographic», «Світова географія», «Географія для допитливих») тяжіють до 

жанрів фотонарису, фоторепортажу та фотоетюду. А загальнонаукові та 

видання природничого спрямування (зокрема, «Наука и техника», 

«Очевидное и невероятное», «Вселенная, пространство, время») найчастіше 

використовують креслення, постери, схеми та макрофото, що відповідає 

таким жанрам - фотоколаж, фотоплакат, фотосеріал, фотоінформація. 

Досліджено особливості використання зображальних матеріалів в новітніх 

науково-популярних виданнях (зокрема «Інфонова», «Науково-популярний 

блог», «ІМХО»). Визначено, що технічний аспект фотографій, які 

використовуються на сайтах, незадовільний. Наголошено на низькій 

роздільній здатності фотографій та неможливості їх масштабування. 

Наголошено на низькій роздільній здатності фотографій та 

неможливості їх масштабування. 

ВИСНОВКИ 

1. У дисертації охарактеризовано стан традиційних і новітніх науково-

популярних медіа як тематичного сегменту в системі ЗМІ України. 

Визначено функції популяризації науки в суспільстві, а саме: освітню, 

просвітницьку, когнітивну та розважальну. Окреслено  особливості 

комунікації в традиційних і електронних ЗМІ. Сегментуючи періодику на 

класичну і новітню, ми довели, що друкована, паперова періодика 

концептуально та за сутністю відрізняється від електронної. Контент сайтів 

та їх паперових аналогів різниться. 

2. Диференційовано науково-популярні ЗМІ за аудиторним принципом: 

журнали розраховані переважно на молодіжну та дорослу аудиторію, дитяча і 

жіноча аудиторія майже неохоплені. 80% із аналізованих ЗМІ публікують 

матеріали для читачів, які отримали чи здобувають вищу технічну освіту. Це 
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призвело до дефіциту медіа, присвячених гуманітарним проблемам. Редакції 

журналів орієнтуються на середній та низький рівень достатку читачів. Як 

результат, поліграфічно-технічна складова деяких видань низької якості. 

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 20-45 років, який здобуває чи здобув вищу освіту, має 

середній рівень достатку і захоплюється моделюванням, українськомовний. 

Проте українськомовних медіа не вистачає.  

3. Науково-популярні сайти мають переважно загальнонауковий 

характер. В таких сайтах ширше, ніж в друкованих аналогах, представлені 

гуманітарні науки.  

Сучасні науково-популярні видання не в повній мірі використовують 

жанрове розмаїття, що призводить до стилістичного збіднення матеріалів. 

Уважаємо, що ця ситуація є наслідком роботи в таких ЗМІ не журналістів, а 

науковців. Майже не застосовуються жанри емоційної публіцистики, які 

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

дефіцит жанру портрету науковця. Вважаємо, що широке використання цього 

жанру могло б служити орієнтиром для молоді, формувати імідж науковців, 

як більш  привабливий для того, щоб вони слугували взірцем для 

наслідування. 

4. Визначено, що якість фотоілюстративних 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 авторських думок. 

Вивчення мовних особливостей друкованих і електронних медіа 

дозволило дійти висновку про термінологічний бар’єр та псевдонауковость.  

Проведене дослідження дозволяє дійти висновку, 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.  

Потенційна аудиторія не охоплена і не підготовлена до споживання 

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.  
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5. 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 

соціальних мережах facebook.com та 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. 

Також зображальна складова науково-популярної комунікації впливає на 

аудиторію, що вимагає уважного ставлення до підбору фотографій та 

інфографіки.   
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АНОТАЦІЯ 

Філоненко Д. В. Науково-популярна періодика в Україні: традиції 

та інновації. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних 

комунікацій за спеціальністю 27.00.04 – теорія та історія журналістики. – 

Інститут журналістики, Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка, Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2015. 

Здійснено комплексний аналіз української науково-популярної 

періодики. Розглянуто традиційні та новітні видання. Вивчено проблеми 

формування аудиторії науково-популярних медіа. Окреслено портрет 

типового споживача науково-популярного контенту. 

Досліджено проблемно-тематичні аспекти, виокремлено основні 

закономірності подання інформації в різних типах науково-популярних ЗМІ. 

Наголошено на внеску географічних журналів у розвиток визначеного 

сегменту медіа. Доведено, що географічні видання в повній мірі виконують 

функції науково-популярної періодики. Розглянуто особливості наповнення 

науково-популярних сайтів.  

Виокремленні і вивчені закономірності функціонування науково-

популярних спільнот в соціальних мережах, їх відповідність інтересам 
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аудиторії. Здійснено аналіз мовних аспектів періодики. Акцентовано увагу на 

проблемах термінологічного бар’єру.  

Проаналізована жанрова палітра. Наголошено на дефіциті жанрів 

емоційної публіцистики. Розглянуто особливості фотоілюстративного 

наповнення науково-популярних медіа.  

Ключові слова: науково-популярна журналістика, аудиторія ЗМІ, 

новітні медіа, жанри, термінологія, фотоілюстрації. 

АННОТАЦИЯ 

Филоненко Д. В. Научно-популярная периодика в Украине: 

традиции и инновации. - Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук по 

социальным коммуникациям по специальности 27.00.04 - теория и история 

журналистики. - Институт журналистики, Киевский национальный 

университет имени Тараса Шевченко, Министерство образования и науки 

Украины. - Киев, 2015. 

Осуществлен комплексный анализ научно-популярной периодики в 

Украине. Проанализированы традиционные и новейшие издания. Изучены 

проблемы формирования аудитории указанного сегмента средств массовой 

информации.   Определен портрет типичного потребителя научно-

популярного контента. 

Исследованы проблемно-тематические аспекты, выделены основные 

закономерности представления информации в различных типах научно-

популярных СМИ. Определен вклад географических журналов в развитие 

обусловленного сегмента медиа. Доказано, что географические издания в 

полной мере выполняют функции научно-популярной периодики. 

Рассмотрены особенности наполнения научно-популярных сайтов. 

Выделены и изучены закономерности функционирования научно-

популярных сообществ в социальных сетях, их соответствие интересам 

аудитории. Осуществлен анализ языковых аспектов научно-популярной 

периодики. Акцентировано внимание на проблемах терминологического 

барьера. 

Проанализирована жанровая палитра. Сфокусировано внимание на 

дефиците жанров эмоциональной публицистики. Рассмотрены особенности 

фотоиллюстративных материалов научно-популярных медиа. 

Ключевые слова: научно-популярная журналистика, аудитория СМИ, 

новые медиа, жанры, терминология, фотоиллюстрации. 
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Filonenko D. Popular science periodicals in Ukraine: tradition and 

innovation. - Manuscript 

A Thesis for a Candidate degree in Social communications: specialty 27.00.04 

“theory and history of journalism”. - Institute of Journalism, Taras Shevchenko 

National University of Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine. - 

Kyiv, 2015. 

The paper deals with the functions of the popularization of science in society, 

namely: educational, cognitive and entertaining; defines «big» and «small» terms 

of audience due to popularization of science. 

The thesis presents a comprehensive analysis of Ukrainian popular science 

media in a period from 1991 till 2015: there are 70 printed editions, 27 websites 

and 19 communities in social networks. The research concentrates on and 

represents traditional and innovative periodicals, which can be founded via the 

Internet; also the popular science communities in social networks, the scientist’ 

blogs were analyzed. On the basis of articles and monographs by Ukrainian and 

foreign scientists it is proved that printed periodicals and electronic publications 

are fundamentally different types of mass communication. 

The problem of forming the audience of popular science media is researched. 

All printed media were classified by audience and thematic direction. Current 

research defines the percentage of publications for different auditory groups. Using 

the methods of questioning, problem-thematic analysis and content analysis the 

typical consumer’s portrait was modeled. This has allowed characterizing the real 

audience, as well as hypothetically determining the potential one with the aim to 

create media that meet its needs and interests. 

The problematic and thematic aspects of popular science media (printed and 

websites) are analyzed; the basic laws of presenting information in different types 

of popular science media are singled out. The contribution of geographical 

magazines to the development of popular science media is established. It is proved 

that the geographical periodicals fully perform the functions of popular science 

media, revealing almost the entire range of audience interest. 

The features of the content of popular science websites are considered. The 

laws and patterns of creating news and analytics are explained and described. The 

use of digital possibilities of new media opportunities is studied. 

The research singles out and analyzes patterns of functioning of popular 

science communities in social networks, considers the matching the interests of the 

audience and the principles of its formation. 

The phenomenon of “infotainment” in popular science media is covered. The 

study proves that infotainment attracts the broad masses of audience. The main 

features of the scientific and pseudo-scientific information were determined. 



18 
 

The thesis analyzes the linguistic aspects of popular science periodicals. The 

percentage of media in Ukrainian language and media in foreign language is 

represented. The attention is focused on problems of terminology barrier. 

The variety of genres is considered, the features of using divers genres in 

different types of popular science media are determined. This paper proves that 

popular genres are articles, notes, short messages, reportage and photo reportage, 

commentary. Less commonly are used interviews, investigative journalism, essays. 

The study emphasizes the deficit of emotional genres of journalism. 

The features of photo illustrative content of popular science media are 

reviewed. The thesis demonstrates the feasibility of photo illustrations to promote 

the audience interest and facilitate the perception of the text. 

The results allow making a few recommendations that may be useful in the 

editorial staff of printed and electronic mass media. In practical recommendations 

the need of publications of popular science information in the Ukrainian language 

is discovered. Nowadays in Ukraine this niche market is free. This study 

emphasizes the requirement of using of modern digital Internet capabilities. It is 

noted that popular science periodicals should be involved in the process of school 

and higher education. We have introduced a new approach to strength the 

curriculum by consolidating the specialty "science journalist". The paper presents a 

recommendation to editorials of printed and electronic mass media to integrate into 

social networks. 

Keywords: popular science journalism, media audience, new media, genres, 

language, terminology, photo illustrations. 

 

 


