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В рамках проєкту «Культура законності»



Наука
Наука — система знань про явища та процеси оточуючого світу

(природного та соціального), 
їх сутності та закони розвитку, отримана з використанням

спеціальних методів пізнання.

Науку прийнято розглядати:

- як особливу систему знань про природу, суспільство та людину;

- як особливий вид діяльності людини, систему наукових досліджень, 
напрямлених на отримання нових знань;

- як систему специфічних організацій та установ.



Основні ознаки науки:

- Універсальність;
- Фрагментарність;
- Об’єктивність;
- Системність;
- Незавершеність;
- Спадковість;
- Критичність;
- Достовірність;
- Позаморальність;
- Раціональність.

Основні функції науки:
- описова - виявлення істотних
властивостей і відносин дійсності;
- систематизуюча - віднесення описаного
до певних класів і розділів;
- пояснювальна - систематичне
викладення суті об'єкта, що вивчається,
причин його виникнення і розвитку;
- виробничо-практична - можливість
застосування одержаних знань у
виробництві, для регулювання суспільного
життя, в соціальному управлінні;
- прогностична - прогноз нових відкриттів
у рамках існуючих теорій, а також
рекомендації на майбутнє;
- світоглядна - внесення одержаних знань
в існуючу картину світу, раціоналізація
відносин людини до дійсності.



Критерії і норми науковості:

Наукові знання на відміну від інших повинні підкорятися принципам
фальсифікації і верифікації.
Принцип фальсифікації висунутий крупним філософом XX ст. К.Поппером.
Фальсифікація (спростування) – це процедура, яка встановлює
помилковість понять або суджень у результаті її експериментальної або
теоретичної перевірки. Вимога можливості фальсифікації знань означає, що
предметом науки можуть бути тільки знання, які принципово можна
спростувати. Знання, які неможливо спростувати (наприклад, релігійні
істини), до науки відношення не мають.
Слід відзначити, що послідовне використання принципу верифікації робить
будь-які знання гіпотетичними, але це непогано: постійна загроза
фальсифікації тримає науку “у тонусі”, не дає застоюватися, спочивати на
лаврах.
Верифікація - це процес встановлення істинності гіпотези або теорії у
результаті її емпіричної перевірки. Можлива також непряма верифікація,
що базується на логічних висновках з прямо верифікованих фактів.



Основні джерела уявлень про науку для 
широкого загалу:

- ЗМІ, телебачення, інтернет;
- кінематограф;
- розповіді родичів, друзів, знайомих;
- школа, заклад вищої освіти;
- науково-популярні книги;
- тощо



Визначення псевдонауки:
Псевдонаука (від грец. ψευδής — «помилковий» + наука;
синоніми: лженаука, паранаука, квазінаука, фолькссайнс, альтернативна
наука, неакадемічна наука) — діяльність, що навмисне або помилково імітує науку, але
по суті такою не є. Головна відмінність псевдонауки від науки — це використання
неперевірених наукових методів і просто помилкових даних і відомостей, а також
заперечення можливості спростування, тоді як наука заснована на фактах (перевірених
відомостях) і постійно розвивається, розлучаючись зі спростованими теоріями та
пропонуючи нові.

- псевдонаука вводить людей в оману; 
- псевдонаука підриває авторитет справжньої науки, дискредитує її, у тому числі в 
очах підростаючого покоління;
- у ряді випадків псевдонаука наносить суспільству і  матеріальну та (або) репутаційну
шкоду. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BC%D1%96%D0%BA%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82


Систематизація псевдонауковців (за О. Соколовим):

• Психічно хворий
• Самоучка-недоук
• Творча натура
• Борець з «системою» 
• Шахрай-кар’єрист
• Науковець, що деградував



Основні ознаки псевдонауки та псевдонауковця: «Регалії»

Членство в «дивній академії» (типу «Міжнародної академії досліджень
майбутнього»), а тим більше в декількох подібних структурах, говорить не про
високу кваліфікацію, а скоріше про бажання за допомогою куплених регалій
пускати пил в очі легковірної публіці. Придивіться до регалій!



Основні ознаки псевдонауки та псевдонауковця:

Фахівець має вчений ступінь в одній галузі науки, а «геніальні відкриття» робить зовсім в 
іншій.



Вживання словосполучень: «офіційна наука», «офіційна парадигма» ...
… «офіційні вчені» - читай, бюрократи, чиновники, узурпували «годівницю»; і є «опозиція» - незалежні борці за
правду

Основні ознаки псевдонауки та псевдонауковця



Постійні претензії до наукової спільноти (згадується «змова вчених», «замовчування» і навіть «знищення 
неугодних свідоцтв» злими «офіційними вченими» ...).
Це дозволяє використовувати незаперечний аргумент: фактів немає не тому що їх немає, а тому що їх 
ПРИХОВУЮТЬ.

Основні ознаки псевдонауки та псевдонауковця



Основні ознаки псевдонауки та псевдонауковця
Підвищена емоційність, апеляція до почуттів, а не до розуму.
У текстах це проявляється у використанні агресивної пунктуації (зловживання знаками оклику, жирним шрифтом, 
великими літерами) і навішуванні ярликів



Чи коректно автор цитує інших авторів в тексті?
Правильно вказувати джерело з точністю до сторінки.
неправильно:
- Взагалі не посилатися ...
- Посилаться в стилі: «Петров писав »; «Знайомий розповідав»; "вчені довели"…

Основні ознаки псевдонауки та псевдонауковця

Недбалість / помилки, наприклад, в латинських або географічних назвах 

Використання дуже простої логіки при вивченні складних об'єктів / явищ: наприклад, якщо з А є наслідком Б, 
то з Б наслідком є А.
Приклад: Дельфін - водний ссавець, і не має шерсті. Людина не має шерсті - значить, (продовжить самі) ...
Автора не бентежить, що у багатьох водних ссавців з волосяним покровом все в порядку (тюлень, бобер, калан ...), а 
деякі зовсім неводних ссавців волосяного покрову позбавлені або мають рідкий волосяний покров (носороги; 
слони; голий землекоп) ...

Апеляція до «очевидності».
Цитата: «Будь-якому прапорщику очевидно, що таку споруду, як піраміда Хеопса, неможливо спорудити без 
допомоги сучасної будівельної техніки ...»



Основні ознаки псевдонауки та псевдонауковця
Використання аргументів «від політики» або «від релігії».
Особливо - з «національним ухилом».



Основні ознаки псевдонауки та псевдонауковця

Відсутність конкретики.
У якісній науковій літературі (аналогічно коректному цитуванню) прийнято при описі
фактів давати їх настільки конкретно, наскільки це можливо - щоб читач міг при
необхідності перевірити відповідність інформації дійсності. Це - типова страховка від
ризиків наукової помилки. Наприклад, якщо вказується археологічна знахідка - в якісній
літературі прийнято вказувати точне місце знахідки, її автора і каталожний номер.

Незгадування альтернативних гіпотез.
Автор обговорює свою гіпотезу, що не порівнюючи її з іншими підходами до проблеми
(часто навіть не знаючи про них), в крайньому випадку - коротко згадуючи (як би
відмахуючись). (Варіант: автор вибирає серед безлічі гіпотез найбільш слабку - і з
легкістю розправляється з нею під оплески недосвідченої публіки ...) Але ж важливо не
тільки те, що пояснення здається логічним - воно повинно бути краще, точніше, ніж інші
існуючі версії - наприклад, узгоджуватися з більшою кількістю фактів.





«Наука» ukr.net





Дякую за увагу!


