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катеГОрІйНий апарат преДМету пОпуляризацІї  
ІНжеНерНО-техНІчНОї Науки

анотація. У статті розглянуто категорійний апарат з предмету популяризації інженерно-технічної науки. 
Новизна дослідження полягає у створенні системності щодо чіткого окреслення понять, а також у формуванні 
ієрархії цих понять та взаємозалежності між ними. Недостатньо пропрацьований категорійний апарат при-
зводить до підміни розуміння функціональних обов’язків експертів з наукових комунікацій, журналістики та 
піару. В наслідок цього державні заклади не розуміють необхідність існування спеціалістів з наукової кому-
нікації, що призводить до низької цікавості для вступу на інженерно-технічні спеціальності. Практичне зна-
чення роботи полягає у конкретних прикладах використання понять на практиці. Результатом дослідження є 
орієнтація у підборі якісного наукового піару для створення якісного впливу на аудиторію. 
ключові слова: Популяризація науки, науковий піар, наукова журналістика, наукова комунікація, 
наукометрія, внутрішній піар. 
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caTEGoRical fRaMEwoRk of ThE SubjEcT MaTTER  
of ENGiNEERiNG aNd TEchNical SciENcE populaRizaTioN

Summary. The article is devoted to the categorical device on the subject of popularization of engineering and tech-
nical science. The novelty of the study is to create a systematic approach to a clear definition of concepts, as well as to 
form the hierarchy of these concepts and interdependence between them. Incorrectly worded definition leads to mis-
understanding the functional responsibilities of experts in scientific communications, journalism and PR. In the last 
30 years research on science popularization, many articles in scientific and popular magazines have been written, 
but the problem is the frequent identification of the concept of “popularization of science” with the terms “scientific 
journal”, “scientific communication” and “scientific journalism”. As a result, state institutions do not understand the 
necessity of specialists in scientific communication that leads to low interest in entering engineering and technical 
specialties. In this point it is useful to observe concrete statements and definitions through Ukrainian law and arti-
cles. Also, the article provides the reader the comparison in definitions in Ukraine and thought all over the world and 
it is especially noted the lack of research on this issue in Ukrainian literature. A mention should be made that the 
creation of hierarchy of concepts can be done with classical theory of the elements of communication and clear under-
standing of the target audience. It is spoken in detail about internal and external communication, its exact division 
and special aspects of the content. It draws our attention to the complete system, which can be useful only in total 
work. The practical value of the work consists in concrete examples of the use of concepts in practice. The result of 
the study is the orientation in the selection of high-quality PR in order to create a qualitative impact on the audience. 
keywords: science popularization, scientific pr, pr in science, science journalism, scientific communication, 
scientometrics.

Постановка проблеми. Проблема відсут-
ності конкурсу на бюджетні місця інженер-

но-технічних спеціальностях полягає не тільки 
у незначному піару навчальних закладів, але й за-
гальної низької обізнаності молоді щодо подальших 
перспектив та роботи в вищезазначених областях. 
Для переходу до практичних дій та конкретних кро-
ків щодо популяризації науки необхідно спочатку 
ознайомитися з усіма теоретичними категоріями, 
які допоможуть окреслити ряд понять.

аналіз останніх досліджень. Питання 
популяризації науки в Україні активно вивча-
ється в Україні А. Андруховим, О. Микитюком, 
О. Іванкевичем, В. Вахнованом, С. Федушко, 
З. Лободою, Л. Кудрею та багатьма іншими, про-
те тема популяризації науки розглядається ско-
ріше з точки зору піару освітніх закладів, а не 
підтримці інженерно-технічної науки у цілому.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. З огляду на проаналізо-
вану літературу, питання популяризації науки 
турбує наукову спільноту. Проте відсутність чіт-

кої розмежованості понять та розуміння різниці 
між питаннями «наукова комунікація», «наукова 
журналістика» та «науковий піар» показує, що 
поняттєвий апарат потребує розгляду та вдоско-
налення з подальшим окресленням підпорядко-
ваності понять одне одному.

Мета дослідження. Мета статті – виявити 
взаємозалежність понять з предмету популяриза-
ції інженерно-технічної науки, сформувати окремо 
кожне визначення та найбільш прийнятний з точ-
ки зору сприйняття громадськістю та виявити різ-
ницю у розумінні понять серед української та сві-
тової спільноти. Для досягнення мети дослідження 
проаналізовано категорійний апарат популяри-
зації науки, а також розроблена ієрархія понять 
щодо популяризації інженерно-технічної науки.

Основний виклад матеріалу дослідження.
Поняття «наука» та «популяризація науки» 
Розуміння стану розвитку методів популяри-

зації науки в Україні залежить, передусім, від 
правових засад, визначених Законом України 
«Про науку і науково-технічну діяльність» [1].
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Наука – сфера діяльності людини, спрямова-
на на отримання (вироблення і систематизацію 
у вигляді теорій, гіпотез, законів природи або 
суспільства тощо) нових знань про навколишній 
світ. Основою науки є збирання, оновлення, сис-
тематизація, критичний аналіз фактів, синтез 
нових знань або узагальнень, що описують дослі-
джувані природні або суспільні явища та (або) до-
зволяють будувати причинно-наслідкові зв’язки 
між явищами і прогнозувати їх перебіг.

Загального визначення поняття «популяри-
зація науки» в українському законодавстві не-
має. Проте існує певне світове розуміння обрано-
го нами для розгляду питання. 

Популяризація науки – процес розповсюдження 
наукових знань у сучасній і доступній формі для 
широкого кола людей, які мають певний рівень під-
готовленості для отримання інформації [2, с. 224]. 
Популяризація активно вивчається в світі і демон-
струє зародковий розвиток на теренах України.

За майже останніх 30 років світових дослід-
жень щодо популяризації науки написано безліч 
статей у наукові та популярні журнали, проте 
проблемою є часте ототожнення поняття «популя-
ризація науки» з термінами «науковий піар», «на-
укова комунікація» та «наукова журналістика». 

Рівні розуміння поняття «наукова комунікація»
Наукова комунікація – це процес обміну ін-

формацією між науковцями [3, с. 85–93]. За об-
раним визначенням, наукова комунікація про-
никає всередину наукової спільноти та не має 
ніякого зовнішнього впливу на громадськість, а 
отже – не має прямої залежності від популяри-
зації науки. Проте, усе залежить від трактуван-
ня слова «комунікація» та розуміння, хто саме 
в цьому випадку є реципієнтом – отримувачем 
інформації. Якщо реципієнтом вважається ви-
ключно науковець або наукова група, то на-
укова комунікація – внутрішнє вузьке поняття. 
Якщо ж реципієнтом вважається будь-яка лю-
дина, то можна припустити, що наукова кому-
нікація – це будь-яке повідомлення наукового 
характеру, яке проходить крізь усі п’ять рівнів 
комунікації. За класифікацією Г. Лассуелла  
[4, ст. 125], комунікація має такі елементи (рис. 1).

З філософської позиції, наукова журналістика 
включає і рух для отримання нового знання, і по-
пуляризацію, і практичне використання знань 
[5, с. 412–430], а отже наукову журналістику 
можна розподілити на суто внутрішню, яка охо-
плює коло вчених та фахівців, і зовнішню – яка 
дає можливість науковцям спілкуватися з усіма 
охочими, які мають інтерес до наукових знань 
та хотіли б ознайомитися або поглибити власні 
знання з тієї чи іншої тематики.

Визначення терміна «науковий піар»
В той час, як в США та в Західній Європі ство-

рюються комерційні компанії з метою проведен-
ня наукових піар-кампаній для університетів 
та незалежних наукових лабораторій, в Україні 

не сформульовано навіть визначення поняття 
«науковий піар». 

Німецькою науковою спілкою «Wissenschaft 
im Dialog» було запропоновано таке визначення 
цього поняття: науковий піар – це один з різно-
манітних процесів взаємодії, що створює наукову 
комунікацію. Компанія розуміє піар як спосіб, 
у який інститути свідомо формують спілкування 
з партнерами за допомогою як внутрішнього, так 
і зовнішнього діалогу» [6].

Тобто, науковий піар – це піар, який застосо-
вується суто в науковій сфері, а отже, має окремі 
канали, способи та методи взаємодії з громад-
ськістю. Тобто науковий піар є підвидом піару зі 
своїми особливостями.

Поняття наукової журналістики в Україні
Поняття наукової журналістики існує хіба що 

на теренах українського інтернет-простору, проте 
не має підтверджень наукового визначення. Віль-
на енциклопедія «Вікіпедія», яка не є авторитетною 
в науковій спільноті, пропонує таке визначення 
наукової журналістики. Це «галузь журналістики, 
яка використовується для створення інформації на 
наукові теми» [7]. Тобто наукова журналістика, як 
і науковий піар, має свою специфіку у вже устале-
ній науці. Головним завданням наукової журна-
лістики є зобразити наукові факти популярно, до-
ступною мовою, не спотворюючи їх значення. 

Дискусії щодо існування наукової журналіс-
тики в Україні беруть початок з 2006 р. [8], але 
проблема недостатньої кількості власне науко-
вих та науково-популярних медіа залишається 
актуальною і сьогодні.

 Окремі вчені та журналісти порушують питання 
щодо створення єдиної системи навчання і навіть но-
вої спеціальності «Наукова журналістика». В Україні 
більш-менш розвинена неформальна наукова жур-
налістика. Незважаючи на відсутність спеціалізо-
ваних інститутів наукової журналістики, в Україні 
є компетентні спеціалісти, які пишуть виключно на 
наукову тематику та вважаються на цій підставі на-
уковими журналістами, наприклад М. Прокопенко, 
О. Петрук, В. Малинка, Е. Кравченко, О. Коваленко, 
А. Шаленко, М. Драгіна, М. Бабич та інші. 

Взаємозалежність понять, що стосуються 
популяризації науки

Розглянувши поняття «популяризація науки», 
«наукова комунікація», «науковий піар» та «на-
укова журналістика», необхідно встановити вза-
ємозалежність цих понять не менше, ніж виявити 
актуальні в наших умовах способи зацікавити мо-
лодь займатися наукою (що є основним фактором 
популяризації) та зрозуміти норми й правила, які 
мають бути обов’язковими під час публікації тих 
чи інших науково-популярних матеріалів. 

Широке поняття «популяризація науки» відріз-
няться від «наукової комунікації» тим, що популяри-
зація – це процес, тобто якась дія, яку необхідно ви-
конувати, а наукова комунікація – це поняття, яке 
показує конкретні способи проведення комунікації. 

Тобто ці поняття залежать одне від одно-
го, але вони є повністю рівноправними. 

Крім того, необхідно пам’ятати й про 
внутрішні фактори, що мають прямий 
вплив на популяризацію науки та на 
залучення молодих фахівців до її роз-
витку. Саме тому внутрішньонауковий 
піар і наукометрія – дисципліна, що ви-рис. 1. елементи комунікації за Г. лассуеллом
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вчає історію науки через численні виміри та ста-
тистичну обробку наукової інформації (кількість 
наукових статей, опублікованих у даний період 
часу, цитування тощо) [9, c. 230], і мають ваго-
мий вплив на популяризацію науки за рахунок 
підвищення рейтингів вишів. 

Власні національні мережі науковців – це 
можливість об’єднати вчених у ширше професій-
не коло, з якого можна мати доступи до будь-яких 
публікацій та наукових робіт, а також бути в курсі 
всіх нових досліджень та відкриттів. Фрагментар-
но в Україні відкриття та доробки можна просте-
жити на сайті Національної академії наук Укра-
їни [10], проте окремий сайт для мережі вчених 
та обміну науковими доробками відсутній.

Розглянуті терміни «науковий піар» та «наукова 
журналістика» – поняття, які стосуються зовніш-
нього аспекту наукової комунікації. Крім того, «на-
укова журналістика» може існувати й окремо від 
«наукового піару», і всередині останнього. Оскільки 
піар передбачає написання прес-релізів та матері-
алів для публікації, то журналістика є невід’ємною 
частиною процесу. Проте сьогодні наукова журна-
лістика – окрема галузь, яка передбачає не лише 
написання статей, а й створення фото-, відеокон-
тенту. Тож ми бачимо повну взаємозалежність по-
нять і можемо розробити схему факторів, які впли-
вають на популяризацію науки (рис. 2).

Висновки з даного дослідження та пер-
спективи. Отже, популяризація науки скла-
дається з кількох великих секторів і безлічі 
тонкощів комунікаційних процесів. Поняття 
є абсолютно новим для України, проте широко 
популярне за кордоном унаслідок вільної конку-
ренції вишів. Ми простежити взаємозалежність 

понять, розподілили їх на групи зовнішньої 
та внутрішньої наукової комунікації та сформу-
вали ієрархію, яка може допомогти зрозуміти, як 
саме і кому слід популяризувати науку системно.

Наукова комунікація

Внутрішня

Внутрішньонауковий 
піар

Наукометрія

Власне національні 
мережі вчених

Зовнішня

Науковий піар

Наукова 
журналістика

рис. 2. Ієрархія факторів популяризації науки
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