
ступ. Індивід як суб’єкт людського суспіль-
ства має потребу в інформації. «Що? Де?

Коли?» — низка запитань, на які апріорі мають
бути відповіді. Щоденні повідомлення, новини
частково ці відповіді містять, а періодична
преса виступає в ролі поширювача знань. У сві -
ті комунікаційних технологій інформація стає
рушієм прогресу, тому дедалі більше уваги при-
діляється її якості та вичерпності. Своєю чер-
гою, науково-популярна періодика спрямована
на поширення наукової інформації в су спіль -
стві, а отже, покликана привертати увагу чита-
чів, а особливо молодого покоління, до науки
[1, с. 51]. Ідеться про спроможність таких часо-
писів сприяти поширенню наукової інформації,
забезпечуючи спілкування між фахівцями
суміжних і віддалених галузей знань, форму-
ванню наукового світогляду, громадської думки
щодо життєво важливих проблем розвитку
науки і техніки, суспільства, сприяючи його
інтелектуалізації [2, с. 9].

Як часто доводиться пересічному читачеві
бачити на прилавках газетних кіосків науково-
популярну періодику? Користуються попитом в
аудиторії, зокрема, такі видання: «Вокруг
света», «National Geographic Україна», «Наука
и техника», «Открытия и гипотезы». Перші два
найчастіше можна побачити поряд зі звичним
жіночим глянцем. Журнали виграють завдяки
своїм обкладинкам, на яких часто зображують
тварин або розміщують гарні кольорові пейза-
жі. Невже це вся українська науково-популярна
періодика? В Україні випускаються приблизно
50 назв журналів, які позиціонують себе як
«науково-популярні», але не всі вони потрап-
ляють до рук споживача. Усе вищезазначене
свідчить про те, що обрана тема є надзвичайно
актуальною.

Мета нашого дослідження — розглянути нау-
ково-популярні періодичні видання України, їх
класи та види. Завдання: визначити класофор-
мувальні ознаки; класифікувати сучасні науко-

во-популярні журнали; з’ясувати, які жур -
нали є офіційно зареєстрованими на території
України.

Об’єкт дослідження — науково-популярні
періодичні видання.

Предмет дослідження — класи та види нау-
ково-популярних журналів. 

Методи дослідження. Для опрацювання жур-
нальних матеріалів і визначення результатів ми
використали загальнонаукові методи аналізу,
узагальнення, класифікації часописів, а також
порівняння та описовий метод.

Питання розвитку та функції наукових та нау-
ково-популярних видань розглядали вчені М. Со -
рока, О. Кузнецова, Е. Лазаревич, В. Добри вечір,
О. Романчук, Т. Яцків, В. Га таш, С. Хомінський,
О. Коновець, О. Бєляков, С. Суворова та ін.
Зокрема, в працях дослідниць О. Кузнецової та
Е. Лазаревич йдеться про класоформувальні озна-
ки журнальних видань, їх типологію та характер-
ні ознаки. 

Результати й обговорення. Дослідник О. Ко -
но вець наголошує, що визначають три основні
функції наукової періодичної преси: кумулятив-
ну (засіб фіксації та накопичення знань), кому-
нікативну (засіб інформування) і пріоритетну
(засіб визнання престижу автора — як реєстра-
ція заявки автора на нову ідею, винахід). За
нинішньої високої конкуренції в науці особли-
вого значення набуває пріоритетна функція [2,
с. 10]. Якщо говорити про науково-популярну
періодику, то важливішими є кумулятивна та
комунікативна функції. З практичної точки
зору пересічний читач, ознайомившись з науко-
во-популярним журналом, захоче його зберегти
в домашньому архіві як джерело якісної, по -
пулярно викладеної наукової інформації. Як
засіб інформування такий журнал може спону-
кати до наукових дискусій, особливо якщо
передбачене листування з редакцією. Пріори -
тетна функція більш властива суто науковим,
спеціалізованим виданням.
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Вчена Е. Лазаревич, розглядаючи перші нау-
кові та науково-популярні видання на території
Російської імперії, визначає у своїх наукових
доробках основні умови для «популяризації
нау ки» у формі книги або журналу [3, с. 210].
Отже, науково-популярна періодика виконує
інформаційну, практичну функції, а також
впливає на світосприйняття людини. 

У разі, якщо науково-популярна періодика
виконує інформаційну функцію, у ній розмі-
щуються статті, матеріали загального, оглядо-
вого характеру та універсальної тематики.
Функція світосприйняття передбачає поширен-
ня природничо-наукових матеріалів. Приміром,
ще дослідник Д. Писарєв зазначав: «...Ну ж -
дают ся в популярной обработке только те отрас-
ли знаний, которые, не слившись со специ-
альным ремеслом, дают каждому человеку
вообще, без отношения его к частным занятиям,
верный, разумный и широкий взгляд на приро-
ду, на человека и на общество» [3, с. 214; 4].

Читацьке призначення, проблематика мате-
ріалів визначають певні типологічні особливості
журналів — головні принципи підготовки науко-
во-популярної періодики. 

Дослідниця Е. Лазаревич виокремлює чотири
принципи: 

• наукова глибина; 
• розуміння (осмислення) матеріалу;
• доступність;
• цікавий виклад інформації. 
Кожне науково-популярне видання чи окре-

мий матеріал має відповідати цим принципам, а
недотримання будь-якого з них автоматично
виключає статтю зі згаданого різновиду періоди-
ки. Але ступінь вираження кожного з принципів
визначається тематикою, читацьким призначен-
ням (аудиторією) та специфікою розкриття функ-
цій, що зумовлює зарахування принципів до дру-
гого щабля типологічної ієрархії [3, с. 214].

Наукова глибина — глибина розгляду досяг-
нень науки, основних понять та законів, система-
тизації даних, подання інформації про методи
дослідження (для пізнавальної та практичної
діяльності індивіда). Наукове подання матеріалу
передбачає модель «фахівець фахівцеві». Своєю
чергою, можливе й «популярне» подання інфор-
мації «фахівець нефахівцеві» у певній сфері нау-
кового знання. Отже, смисл тексту має бути зро-
зумілим «з першого погляду» [3, с. 215].

Принцип осмислення матеріалу — розуміння
наукових даних: поєднання фактичної (факти) та
інтерпретованої інформації (особливість автор -
ського викладу) [3, с. 216].

Принцип доступності — врахування особли-
востей аудиторії. При цьому важлива конкрети-
ка та послідовність. Автор науково-популярного
матеріалу має розповісти про науку, не спро-

щуючи її й одночасно не перевантажуючи свою
статтю складними термінами (матеріалом), що
може погано сприйняти читач. У цьому полягає
найбільша складність. 

Отже, науково-популярний часопис має міс -
ти ти матеріали, які будуть зрозумілими, до -
ступними, цікавими та науково глибинними
для читача. Лише у разі дотримання всіх чо -
тирьох принципів такий журнал можна за ти -
пом вважати науково-популярним. 

Також дослідниця Е. Лазаревич розглядає
тему науково-популярного стилю та виокрем-
лює такі його характерні ознаки: чіткість, дина-
мізм, суб’єктивно-об’єктивний спосіб викладу
(лексичні, фразеологічні, морфологічні, синтак-
сичні особливості). Також на «популяризації
наукового тексту» наголошує українська дослід-
ниця Т. Ковтун: «Мова у науково-популярному
виданні, передаючи інформацію, користується
спеціальними засобами, прийомами популяри-
зації тексту. Прагнення авторів наукових праць
зробити досягнення науки доступними широко-
му колу читачів цілком закономірне у вік НТП.
Адже наукову інформацію сприймають не тіль-
ки фахівці, тому виникає потреба шукати відпо-
відні форми вираження, широко використовува-
ти арсенал виразних мовних ресурсів» [5].

Розглядаючи науково-популярний журнал
як тип періодичного видання, Е. Лазаревич
пише про різновиди таких часописів, які
подають відомості про науку саме для звичайно-
го читача: вони можуть бути універсальними,
політематичними та монотематичними.

На видавничому ринку «науково-популярни-
ми» себе називають такі часописи: «Юний тех-
нік України», «Безпека життєдіяльності», «Ча -
сопис ПАРЛАМЕНТ», «Бджола. Здоров'я. Апі -
терапія», «Авіатор України», «Музейний про-
стір», «Пам'ятки України: історія та культура»,
«Музика», «Чернігівщина аграрна», «Здо рово»,
«Kosmetik international journal», «Ра діоама -
тор», «Радиокомпоненты», «Моде ліст», «Ко ло -
сок», «Винахідник і раціоналізатор», «Юний
на тураліст», «Станіславівський натураліст»,
«Український театр», «Наука і суспільство»,
«Міське господарство України», «Країна знань»,
«Майстер — конструктор», «Музеї Украї  ни»,
«Світогляд», «Дивосвіт», «Авиация и время»,
«Персонал», «Виноград. Вино», «Світ фізики»,
«Чумацький шлях», «Дошкілля», «Світ рибал-
ки», «Ознаки часу», «Екологічний вісник»,
«Будьмо здорові», «Туризм сільський зелений»,
«Наука и техника», «Открытия и гипотезы»,
«National Geographic Україна», «Світова геогра-
фія», «Український світ», «За гадки природы и
Вселенной», «Вокруг света», «AQUATERRA.ua»,
«Вселенная, пространство, время» та ін. [6—16].
З наведених вище видань часопис «Світова гео-
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графія» («World Geo graphic») не внесено до спис-
ку офіційно зареєстрованої періодики у Дер -
жавному реєстрі друкованих ЗМІ. А видання
«Открытия и гипотезы» не є журналом і позначе-
не в Держреєстрі як «газета». Хоча саме видан-
ня на своїй обкладинці пише, що є «научно-
популярным изданием». 

Дослідниця О. Кузнецова зазначає, що класо-
формувальною ознакою сучасних журнальних
видань України є читацький інтерес, що також
допомагає визначити потенційного читача. 

Усі журнали можна поділити на два класи:
масові і соціальні. У класі «масові видання»
виокремлюємо три типи:

1) суспільно-політичні;
2) науково-популярні;
3) культурологічні [17, с. 77].
Тип «науково-популярні видання» дослідни-

ця О. Кузнецова пропонує поділити на три
види: 

1) технічні;
2) краєзнавчі;
3) науково-фантастичні [17, с. 77—78].
Отже, за класоформувальними ознаками про-

понуємо розподілити сучасні науково-популярні
видання таким чином:

Тип «науково-популярні», вид «технічні»:
«Радіоаматор», «Радиокомпоненты», «Моде -
ліст», «Майстер — конструктор», «Винахідник і
раціоналізатор», «Юний технік України».

Тип «науково-популярні», вид «краєзнавчі»:
«Музейний простір», «Пам’ятки України: істо-
рія та культура», «Музика», «Музеї України»,
«Український театр», «Туризм сільський зеле-
ний», «Світова географія», «Вокруг света»,
«National Geographic Україна».

Тип «науково-популярні», вид «науково-фан-
тастичні»: «Вселенная, пространство, время»,
«Загадки природы и Вселенной», «Открытия и
гипотезы» тощо. 

Як уже зазначалося, дослідниця Е. Лаза ре вич
розподілила науково-популярні журнали за тема-
тикою та призначенням і класифікувала їх на
універсальні, політематичні й монотематичні.

Отже, до універсальних можна зарахувати
такі видання: «Здорово», «Колосок», «Наука і
суспільство», «Країна знань», «Дивосвіт»,
«Открытия и гипотезы», «Загадки природы и
Вселенной», «Вселенная, пространство, время»
тощо.

Політематичними вважаємо «National Geo -
graphic Україна», «Український світ», «Світо -
гляд» та «Вокруг света».

До монотематичних зараховуємо «Юний
тех нік України», «Безпека життєдіяльності»,
«Часопис ПАРЛАМЕНТ», «Бджола. Здоров’я.
Апітерапія», «Авіатор України», «Музейний
простір», «Пам’ятки України: історія та куль-

тура», «Музика», «Чернігівщина аграрна»,
«Kos metik international journal», «Радіоама -
тор», «Радиокомпоненты», «Моделіст», «Вина -
хід ник і раціоналізатор», «Юний натураліст»,
«Станіславівський натураліст», «Український
театр», «Міське господарство України», «Май -
стер — конструктор», «Музеї України», «Авиа -
ция и время», «Персонал», «Виноград. Вино»,
«Світ фізики», «Чумацький шлях», «Дошкі л -
ля», «Світ рибалки», «Ознаки часу», «Еколо -
гічний вісник», «Будьмо здорові», «Туризм
сільський зелений», «Наука и техника», «Сві -
това географія», «AQUATERRA.ua».

Висновки. В Україні випускаються приблиз-
но 50 назв журналів, які позиціонують себе як
науково-популярні, з них 47 — офіційно заре-
єстровані в Державному реєстрі друкованих
засобів масової інформації та інформаційних
агентств як суб’єктів інформаційної діяльності. 

За класифікацією української дослідниці
О. Кузнецової, тип «науково-популярні жур -
нали» належить до класу «масові видання».
Своєю чергою, науково-популярні часописи по -
діляються на три види: 1) технічні; 2) краєзнав-
чі; 3) науково-фантастичні.

Радянська вчена Е. Лазаревич пропонує нау-
ково-популярні журнали класифікувати таким
чином: універсальні, політематичні та моноте-
матичні. Крім того, сучасні часописи можна
поділяти на вітчизняні (суто українські), між-
народні (ті, які містять перекладені статті), а
також на українськомовні та російськомовні.
Якщо взяти як ознаку офіційну реєстрацію на
території України того чи того засобу масової
інформації, то можна також виокремлювати
видання офіційно зареєстровані та не зареєстро-
вані в Україні. 
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