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За галь но на у ко вий слов ник для не служ бо во го
ко рис ту ван ня

АВТОРЕФЕРАТ — стис лий вик лад того, що мож на було вик лас ти ще стисліше.
АКАДЕМІК — по чес не зван ня, що на га дує його во ло да реві про те, що він ко лись

 займався наукою.
АЛХІМІЯ — се ред ньовічна на ука, по кли ка на ма лоцінні склад ни ки пе ре тво ри ти на

зо ло то; останніми алхіміками були мар ксис ти, які на ма га ли ся із трьох дже рел і
трьох скла до вих час тин вит во ри ти “золотий вік”.

АНТИГУГОЛ — мізер на ве ли чи на (10 у мінус со то му сте пені), мізернішою за яку
був лише наш всесвіт, поки не роз дму хав свою мізерність до нескінчен ності.

АНТРОПНИЙ ПРИНЦИП — не до лад не спо лу чен ня основ них фізич них кон -
стант, не обхідне, щоб у всесвіті мог ла з’я ви ти ся лю ди на й пе ре ко на ти ся, що в
ро зумніше зор ганізо ва них усесвітах їй місця немає.

АСИМЕТРІЯ МОЗКУ — при нцип організації моз ку: ліва півку ля за вжди може
раціональ но до вес ти те, з чим пра ва ніколи не може емоційно по го ди ти ся.

АСПІРАНТУРА — місце, де мо ло до го вче но го зму шу ють ду ма ти про дис ер тацію
замість ду ма ти про істину.

АСТРОЛОГІЯ — сумнівна на ука, яка ствер джує, що май бутнє лю ди ни більшою
мірою за ле жить від роз та шу ван ня не бес них тіл, ніж від її влас ної дурості.

АТЛАНТИДА — ма те рик, що за то нув у без донній уяві його шу качів.

БАКТЕРІЯ — істо та, що здрібніла в бо ротьбі за існу ван ня.
БІОЕТИКА — на ука про пра ви ла, яких ма ють дот ри му ва ти ся вчені у своїх до -

сліджен нях, щоб на Землі за ли шив ся ще хтось, крім са мих учених.
БІОЛОГІЯ — на ука про тих, кому ще не на брид ло жити.
БІОНІКА — на ука, яка на ма гається до вес ти, що лю ди на змо же літати, як пти ця,

пла ва ти, як риба, тощо, але ре альністю ви я ви ло ся лише те, що вона може по во -
ди ти ся, як сви ня.
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ВАК — сло во із трьох літер, на яке по си ла ють дис ер тацію.
ВАКУУМ — аб со лют на по рож не ча, яку було виг на но з фізич ної теорії і яка знай шла

місце в суспільно-політичній.
ВЕЛИКИЙ ВИБУХ — по ча ток всесвіту, в яко му всі ми — ли шень жер тви ви бу ху.
ВИСНОВКИ — останнє сло во, за вдя ки яко му ав тор сподівається уник ну ти за слу -

же но го ви ро ку.
ВІЧНИЙ ДВИГУН — аґре гат, що спрос то вує за кон збе ре жен ня енергії у спеціаль но 

відве де но му для цьо го місці — психіат ричній клініці.
ВСТУПНИЙ ІСПИТ — іспит, що його пер шою чер гою скла да ють діти впли во вих

лю дей, дру гою — ро дичі вик ла дачів, треть ою — зна йомі ро дичів і остан ньою —
ті, хто кра ще підготувався.

ВЧЕНА РАДА — своєрідний на уко вий організм, у яко го членів більше, ніж голів.

ГАРВАРДСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ — на й кра щий універ си тет, в яко му на й кращі
вик ла дачі на вча ють на й кра щих сту дентів того, як от ри му ва ти на й кра щу за р -
пла ту.

ГЕНЕТИЧНО ЗМІНЕНІ ПРОДУКТИ — уза ко не ний ге но цид про дуктів.

ГЕНІАЛЬНІСТЬ — криміна льний та лант, що дає змо гу його во ло да реві крас ти ідеї
в на щадків.

ГЕННА ІНЖЕНЕРІЯ — на ука, що вип рав ляє дур ну спад ковість і тим са мим сут -
тєво об ме жує пра ва батьків на те, щоб за ли ши ти себе в нащадках.

ГЕНОМ ЛЮДИНИ — струк ту ра генів, роз шиф ру ван ня якої ви я ви ло, що ге не тич но 
лю ди на на по ло ви ну бам бук, на 90% — па цюк, на 99% — мав па і лише на 1% —
людина.

ГЕОГРАФІЯ — по вер хо ва на ука про Зем лю.
ГЕРОНТОЛОГІЯ — на ука, що додає років жит тя за відо мою фор му лою: 30 років від 

Бога, 20 — від віслю ка, 20 — від со ба ки, 10 — від мав пи і ще 10 — від Альцгеймера.
ГІПОТЕЗА — не дос тат ньо обґрун то ва не при пу щен ня, кот ре кваліфіко ва но го вче -

но го спо ну кає до підго тов ки досліджен ня, а не кваліфіко ва но го — до підготовки
публікацій.

ҐРАВІТАЦІЯ — не органічний секс із не по яс ню ва ним тяжінням тіл і ка тас тро фа ми
за без по се ред ньої близькості.

ДИСКУСІЯ — обмін дум ка ми, що замінює обмін знан ня ми.
ДОКТОР — ступінь, що його вчені при суд жу ють одне од но му в марній надії зцілити

лю дство від па то логічно го не уцтва.

ЕВТАНАЗІЯ — без болісний і доб ровільний відхід із жит тя з до по мо гою амо раль них
лікарів, на відміну від болісно го й не доб ровільно го — з до по мо гою ви со ко мо -
раль них.

ЕКЗОБІОЛОГІЯ — на ука, яка кон ку рує з релігією в обґрун ту ванні ре аль ності не -
зем них істот.

ЕКОЛОГІЯ — на ука, яка залічила до шкідників лісів і лугів не лише ко мах і гри -
зунів, а й лю ди ну.

ЕКСПЕРИМЕНТ — ме тод, що дає змо гу вче но му ово лодіти при ро дою або при -
наймні дізна ти ся, з якої при чи ни вона не хоче, щоби нею оволоділи.

ЗАКОН ЗБЕРЕЖЕННЯ — універ саль ний за кон при ро ди, згідно з яким у всесвіті
ніщо не зни кає без сліду. Єди ним ви нят ком є сумління.
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ЗАКОНИ ПРИРОДИ — за ко ни, які, на відміну від лю дських, мож на зро зуміти і не -
мож ли во по ру ши ти.

ЗДОБУВАЧ УЧЕНОГО СТУПЕНЯ — гідна лю ди на, яка за хи щає слаб ко го.
ЗЕЛЕНІ — за хис ни ки при род ної ди кості від лю дської.

ІНДЕКС ЦИТУВАННЯ — час то та зга ду ван ня праць од но го вче но го у пра цях
інших, що свідчить про те, якою мірою один ав тор спромігся по зба ви ти інших
їхніх влас них ду мок.

ІНТЕРНЕТ — ко лек тив ний мо зок лю дства, який де далі частіше за сту пає місце
індивіду аль но го моз ку людини.

ІСПИТ — вип ро бу ван ня, під час яко го той, хто вже нічого не ро зуміє в науці, на ма -
гається дізна ти ся про щось у того, хто ще нічого не розуміє.

ІСТИНА — те, про що може ду ма ти лише той, хто ні про що більше не може ду ма ти.
ІСТОРІЯ — на ука, в якої усе найліпше в ми ну ло му.

КВАНТОВІ КОМП’ЮТЕРИ — ком п’ю те ри, здатні відтво рю ва ти лю дське мис лен -
ня за вдя ки спільним влас ти вос тям ро зу мо вих і кван то вих про цесів — не виз на -
че ності й без при чин ним стриб кам.

КЛІТИНА — універ саль не вмісти ли ще для всьо го жи во го.
КЛОНУВАННЯ — реінкар нація в західно му ро зумінні — пе ре се лен ня тіл.
КОНФЕРЕНЦІЯ — захід, на яко му вчені зби ра ють ся в один час, в од но му місці, з

однією ме тою — пе ре ко на ти ся, що не їм одним нічого сказати.
КОСМОЛОГІЯ — на ука про по ход жен ня всьо го су що го з усьо го су що го.
КОСМОС — об’єкт, розміри яко го в дав ни ну об ме жу ва ли ся мож ли вос тя ми зору, а в

наш час — мож ли вос тя ми фіна нсу ван ня ас тро номічних спостережень.
КРИПТОЗООЛОГІЯ — на ука про ле ген дар них тва рин, за снов ни ка ми якої є сніго -

ва лю ди на і Лох-Несь ке чу до вись ко.
КРОМАНЬЙОНСЬКА ЛЮДИНА — лю ди на, яка відрізняється від су час ної лише

тим, що ма лю ва ла на стінах ма монтів, а не ем бле ми рок-ан самблів.

ЛАЗЕР — при лад, ство ре ний в СРСР, — та кий собі “промінь світла в тем но му
царстві”.

ЛАНЦЮГОВА РЕАКЦІЯ — ре акція, що вмож лив лює поділ атомів на “воєнний” —
здат ний миттєво зни щу ва ти мільйо ни лю дей, і “мир ний” — здат ний роз тяг ну ти
цей про цес на століття.

ЛЕКЦІЯ — спосіб пе ре дан ня знань від того, хто їх не по тре бує сьо годні, тому, хто не
по тре бу ва ти ме їх завтра.

МАРАЗМАТИК — останнє зван ня, яко го може удос тої ти ся вик ла дач, пе ре дос таннє 
— про фе сор.

МАТЕМАТИКА — на ука, за вдя ки якій мож на виміряти й підра ху ва ти все, що не -
мож ли во зро зуміти.

МЕТЕОРОЛОГІЯ — на ука, здат на по яс ни ти, чому про гно зи по го ди постійно ви яв -
ля ють ся хибними.

МИСЛЕННІ ЕКСПЕРИМЕНТИ — ек спе ри мен ти, що рідко трап ля ють ся, частіше
трап ля ють ся без глузді.

МОБІЛЬНИЙ КОСМІЧНИЙ ЗВ’ЯЗОК — но вий різно вид зв’яз ку, за вдя ки яко му
схильність лю ди ни до пус то по рож ньої те ле фон ної ба ла ка ни ни на бу ла кос -
мічних масштабів.
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НАЇВНА ФАЛЬСИФІКАЦІЯ — на ївне спрос ту ван ня теорії одним фак том, що їй
су перечить, на відміну від ви тон че но го спрос ту ван ня теорією будь-яких фактів, 
що їй су перечать.

НАНОТЕХНОЛОГІЇ — ро зум но організо вані про це си в мікросвіті, що да ють змо гу
навіть мо ле ку лам по во ди ти ся раціональніше, ніж люди.

НАУКА — су час ний культ, в яко му кілька му че ників тво рять дива, а чис ленні слу -
жи телі на них на жи ва ють ся.

НАУКОВА КАР’ЄРА — про цес здо бут тя сту пенів і звань, інко ли об тя же ний від -
крит тя ми.

НАУКОВА ШКОЛА — згуб не спо лу чен ня за старілих ідей учи те ля та незрілих ідей
учнів.

НАУКОВА РЕВОЛЮЦІЯ — ана лог ре во люції соціаль ної, — тільки ру ба ють не го -
ло ви, а па ра диг ми.

НАУКОВИЙ КЕРІВНИК — досвідче ний уче ний, по кли ка ний на влас но му при -
кладі де мо нстру ва ти мо ло до му ко лезі, як не тре ба за й ма ти ся наукою.

НАУКОЗНАВЕЦЬ — уче ний, який вив чає ме то ди вив чен ня того, що він вив чає.
НЕАНДЕРТАЛЕЦЬ — пред став ник корінно го на се лен ня Євро пи, який не вит ри -

мав кон ку ренції із не ле галь ни ми мігран та ми з Африки та Азії.

ОКУЛЬТНІ НАУКИ — на уки про по тойбічний світ, які на ма га ють ся до вес ти, що
Той світ влаш то ва ний ще дурніше, ніж Цей.

ОПЕРАЦІОНАЛІЗАЦІЯ — опе ра тив не втру чан ня, що пе ре тво рює буй но го ви роб -
ни ка мис ле них ко нструкцій на ти хо го спог ля даль ни ка емпіричної реальності.

ОПОНЕНТ — офіційний, кот рий за хи щає дис ер тан та, і неофіційний, кот рий за хи -
щає науку.

ПАЛЕОНТОЛОГІЯ — на ука, що по бу ду ва ла своє бла го по луч чя на кістках ви коп -
них тва рин.

ПАРАДИГМА — цілісна й не су пе реч ли ва сис те ма на уко вих по ми лок.
ПАРТЕНОГЕНЕЗИС — при швид ше ний спосіб роз мно жен ня по пе лиці та

феміністич них теорій — без участі самців.
ПЕРЕСАДЖУВАННЯ ОРГАНІВ — га лузь на уки та прак ти ки, яка свідчить,

 що жит тя лю ди ни після смерті мож ли ве — при наймні, у виг ляді окре мих ор -
ганів.

ПОЗАЗЕМНІ ЦИВІЛІЗАЦІЇ — цивілізації, близькі нам за рівнем інте лек ту аль но -
го роз вит ку, оскільки на Землі вда ють ся до без глуз до го пе ре сліду ван ня літаків і 
спілку ван ня з уфологами.

ПОСТРАДЯНСЬКА НАУКА — суб’єкт ду хов но го ви роб ниц тва, що страж дає че рез 
розріджен ня та витік мізків.

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ — на уки, що сприй ма ють ся при род но на тлі не при род них
гу манітар них і про тип ри род них політич них.

ПРІОНИ — гіпо те тичні білкові тіла, які, ймовірно, при зво дять до ска зу у корів,
ймовірно, до сла бо у мства в лю ди ни, і точ но — до Но белівської премії у їх пер -
шовідкривача.

ПРОГНОЗ — жах ли ве про роц тво вче но го сто сов но того, що може ста ти ся, якщо
йому не бу дуть виділені гроші на дослідження.

ПРОСВІТНИЦТВО — ма со ве по ши рен ня на уко вих знань з ефек том, яко го міг би
до сяг ти орніто лог, по яс ню ю чи пта хам, чому вони літа ють і що клю ють.
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ПСИХІАТРІЯ — на ука, яка ствер джує, що аб со лют но психічно здо ро вих лю дей
немає, є певні труд нощі з діаг нос ти кою.

ПТАШИНИЙ ГРИП — хво ро ба су час ної цивілізації, що дає змо гу лю дині якщо не
літати, то при наймні по мер ти як птиця.

ПУБЛІКАЦІЯ — кінце вий про дукт ре тель но го пе ре жо ву ван ня і пе ре трав лю ван ня
на уко вих знань.

РЕЛІКТОВЕ ВИПРОМІНЮВАННЯ — яви ще, для по яс нен ня яко го були ви су -
нуті дві на укові гіпо те зи: пе ре шко ди, спри чи нені пта ши ним послідом, і
наслідки ви бу ху всесвіту; пер ша гіпо те за ви я ви ла ся не дос тат ньо бо жевільною,
щоб ста ти істи ною.

РЕЦЕНЗІЯ — відгук на на уко ву пра цю: не га тив ний, коли пра цю оцінено як вар ту
всіля кої кри ти ки, і по зи тив ний — як не вар ту навіть критики.

РОБОТ — аг ре гат, який у май бут ньо му змо же замінити лю ди ну в усьо му, крім од но -
го — спробі ви я ви ти в усьо му цьо му бо дай якийсь смисл.

САМОСПОСТЕРЕЖЕННЯ — ме тод досліджень, який пе ре дба чає у дослідни ка
відсутність брид ли вості.

СИНЕРГЕТИКА — на ступ не (після по ряд ку) по род жен ня ха о су.
СНІД — хво ро ба цивілізації, яка во че вид ни ла, що навіть віруси ладні бра ти участь у

су часній сек су альній ре во люції.
СПІВАВТОРИ — вчені, які ма ють одну спільну дум ку і жод ної влас ної.
СТОВБУРНІ КЛІТИНИ — су час ний еліксир мо ло дості, що дає змо гу старій мавпі

сподіва ти ся на пе ре тво рен ня на мо ло до го козла.
СТУДЕНТСЬКА ПРАКТИКА — при лу чен ня до на уки, за вдя ки яко му сту ден ти із

жа хом дізна ють ся, чим до ве деть ся за й ма ти ся в май бут ньо му, а вчені — хто цим
у май бут ньо му займатиметься.

СЦІЄНТИЗМ — на ївне вчен ня про те, що соціальні про бле ми мо жуть бути роз в’я -
зані на уко ви ми ме то да ми, ха рак тер ни ми для “тех нарів”, а не пус то по рожніми
ба лач ка ми, ха рак тер ни ми для гу манітаріїв.

ТЕЛЕБАЧЕННЯ — су час не “диво-люс тер ко”, що дає змо гу за три ва ло го вдив лян ня 
от ри ма ти відповідь на за пи тан ня “Чи не Я у світі на й дурніший?”.

ТЕЛЕПАТІЯ — пе ре дан ня ду мок на відстань; не мож ли ва че рез те, що одним нема
чого пе ре да ва ти, а іншим — нема чим прийняти.

ТЕЛЕПОРТАЦІЯ — зник нен ня пред ме та в од но му місці й по я ва точ ної копії його — 
в іншо му; у наш час ре альністю є те ле пор тація лише двох об’єктів — квантів у
фізич них ла бо ра торіях і бюд жет них коштів у по стра дя нських державах.

ТЕМНА ЕНЕРГІЯ — енергія, що ста но вить основ ну час ти ну світо бу до ви і своєю
 масою пе ре крес лює надії на світле май бутнє без ко неч но го роз ши рен ня все -
світу.

ТЕОРІЯ ВІДНОСНОСТІ — вчен ня про те, що в цьо му світі все віднос не, а не тільки
мо раль.

УФОЛОГІЯ — на ука, що має тісніший кон такт із до сяг нен ня ми по за зем них ци -
вілізацій, ніж із до сяг нен ня ми цивілізації зем ної.

ФАНТАСТИКА — спро ба пись мен ни ка уя ви ти май бутнє на уки, не уяв ля ю чи собі її 
те перішньо го.

ФУТУРОЛОГІЯ — на ука, що за кли кає вчи ти ся на по мил ках май бут ньо го.
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ХАОТИЧНА ІНФЛЯЦІЯ — су час не уяв лен ня про по ход жен ня всесвіту, що на ро -
див ся при близ но тим са мим шля хом, що й по стра дя нська еко номіка.

ХІРОМАНТІЯ — оптимістич на на ука, яка ствер джує, що май бутнє лю ди ни — в її
ру ках.

ЦИТУВАННЯ — при й ом, який дає змо гу ав то рові зо се ре ди ти ува гу чи та ча на
чужій ду рості, щоб бо дай тим ча со во відволікти від своєї влас ної.

ЧОРНІ ДІРИ — за гад кові космічні об’єкти, в яких без сліду зни кає ма терія, зок ре ма
й кош ти, виділені на їхні по шу ки.

ЯДЕРНА ЕНЕРГІЯ — енергія, якою ро зум но роз по ряд жав ся атом, поки її влас ти -
вості не відкри ла лю ди на.
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