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Відкритий депутатський запит
НАРОДНОГО ДЕПУТАТА УКР А ЇН И , РЕКТОРА

ВІННИЦЬКОГО

ПОЛІТЕХНІЧНОГО

ІНСТИТУТУ,

АКАДЕМІКА

М О КІН А Б. І. ГЛАВІ В ІН Н И Ц Ь КО Ї Д ЕРЖ АВНОЇ А Д М ІН ІС Т Р А Ц ІЇ ТОВ. Д ІД И КУ М. А.
Шановний Миколо Анатолійовичу!
апологета марксизму - ленінізму. Не будучи нашим пря
Прошу дати мені відповідь — чи не прийшли Ви уже
мим начальством, пан Ільчук М. М. взагалі повинен від
до висновку, що питаннями культури Ваш заступник пан
відувати залйі нашого центру тільки в ролі екскурсанта
Ільчук М. М. відати не може?
після -14.00, оскільки, нагадаю, до 14.00 ці зали викори
Якщо для такого висновку у Вас все ж таки не вистачає
стовуються виключно, як навчальні лабораторії. М іж ін
фактів, я Вам наведу ще один, на перший погляд, може,
шим, інформацію про такий розклад роботи залів куль
й незначний, але дуже характерний.
турно-художнього центру, як засвідчив голова профкому
16 жовтня, не поставивши до відома ректора інститу
студентів Бондар В. С., пан Ільчук М. М. мав, але зва
ту, не зважаючи на те, що я був у вузі, і не отримавши
жити на це не захотів.
дозволу або запрошення від інших членів вузівської ад
Хочу нагадати, що навіть всевладні секретарі обкому
міністрації, на третій парі занять в нашому культурноКПРС в недалекому минулому приходили у вузівські ау
художньому центрі з ’явився Ваш заступник пан
Ільчук
диторії лише після отримання дозволу або запрошення
М. М. з командою і| почав, в буквальному
розумінні
від адміністрації вузу, і цього не слід забувати вчораш
слова, вриватися в художні зали, які до 14.00 виконують
ньому директорові курсів марксизму-ленінізму при буди
виключно функції учбових лабораторій кафедри історії та
нку політосвіти панові Ільчуку М. М.
теорії культури, і в яких у цей час проходили заняття із
Мені стало відомо, Миколо Анатолійовичу, що затвер
студентами за розкладом. Я Вам нагадаю, що згідно ву
дження нагорі, запропонованих Вами заступників глави
зівського статуту, під час занять, крім викладача, навіть
обласної державної адміністрації, залежало від того, ві
міністр має право заходити в студентську аудиторію ли
зьмете чи ні Ви одним із них пана Ільчука М. М., яко
ше з дозволу ректора. Пан Ільчук М. М. з командою,
му ця посада надавалась як нагорода за заслуги в ор
вриваючись без попередження у зали культурно-худож
ганізації збору підписів на користь Леоніда Макаровича
нього центру, своєю ходаниною, запитаннями, розмова
в президентській кампанії. І те, що під тиском адміністми і репліками відволікав викладачів від роботи із сту
ції президента, Ви поставили його своїм заступником з
дентами, що фактично призвело до зриву занять
питань культури, не дає панові Ільчуку М. М. права ве
Крім того, він примусив лаборантів центру
відкрити
сти себе у непідпорядкованому йому вузі, як у власній
йому ті зали, які не були задіяні в навчальному процесі на
вотчині.
цій парі, чого теж’ без дозволу адміністрації вузу
не
Якщо Ви, шановний Миколо Анатолійовичу, вважаєте,
мав права робити.
що цього факту недостатньо, щоб зробити остаточний ви
Така поведінка людини, якій Вами доручено відати пи
сновок про невідповідність пана Ільчука М, М.
посаді,
таннями культури і виховання людей, викликала обурен
яку він обіймає, то, принаймні, порадьте цьому «діячеві
ня як викладачів кафедри історії й теорії культури, так
культури» принести вибачення
колективові
культурноі ректорату, який, до речі, зібрався на своє чергове за
художнього центру і адміністрації вузу за його,
м’яко
сідання через 15 хвилин після від’їзду пана
Ільчука
кажучи, нетактовну поведінку.
М. М.
Закінчити свій запит до Вас я хочу ще одним запи
Нагадаю, Миколо Анатолійовичу, що наш інститут вхо
танням: «А, може, краще, нехай пан Ільчук М. М. буде
дить в сферу діяльності іншого Вашого заступника —
заступником без портфеля?» — зарплата йому йтиме, а
інтелігентного, розумного пана Дровозюка С. І., а не па
шкоди він не завдасть ніякої.
на Ільчука М. М. Останнього, до речі, у вузі ще пам’ я
З повагою Б. М О КІН .
тають як посереднього викладача наукового комунізму та

РИЄМНО, що наш інсти
тут користується чима
лим авторитетом в наукових
колах України і за її межа
ми. інтерес до нього вик
ликає плодотворна творча
діяльність наших
учених,
імена таких дослідників
і
спеціалістів, як академіки
Б. 1. Мокін, М. А. Філінюк,
О. П. Стахов, докто’рй' наук
А. О. Жуков, М. Ф. Друко
ваний,
В. П. Кожем’яко,
Ю. С. Данилюк, 0. П. Ротштейн, та інші .відомі
в
США, Канаді, Франції, Ні
меччині, Китаї. Тож почас
тішали візити до ВПІ гос
тей з ближнього і дального
зарубіжжя.
У свою чергу і наші уче
ні беруть участь в науко
вих форумах, що скликаю
ться у вузах інших
міст
України і інших держав сві
ту.
Представницьким був він
ницький склад учасників на
науково-технічній конфере
нції «Приладобудування-92»,
яка відбулася & Керчі. В її
програму були
включені
доповіді і інформації акаде
міка, голови Міжнародного
координаційного центру «Не
гатрон іка» М. А. Філінюка,
професорів В. П. Кожем’я
ко, Ю. С. Данилюка, О. П.
Стахова, декана ФРЕ £ . М.
Кичака, кандидата
техніч
них наук А. М. Мироненко
та інших.
За активну участь в ор
ганізації та проведенні фо
руму оргкомітет конферен
ції оголосив подяку М А.
Філінюку та А. М. Миронен
ко.
Наш коресподент попро
сив викладача кафедри ав
томатизації
проектування
кандидата технічних
наук
Аллу Миколаївну Миронен
ко відповісти на кілька запи
тань про керченську конфе
ренцію.
— Скажіть, будь ласка,
яке враження залишилось
у вас від цієї конференції?
— Насамперед вона була
проведена на високому рівні
при найширшій, як кажуть,

П

Міцніють наукові зв’язки
географії. Приїхали науковці
з Москви, Санкт-Петербур
га, Вільнюса, Києва, Тули,
Миколаєва, Владимира, але
найбільше було, мабуть, він
ничан — з політеху і меди
чного інституту,
(останніх
цікавили проблеми медично
го приладобудування).
Конференція вдалась на
самперед тому, що ї ї орга
нізаторами був не тільки
Керченський морський
тех
нологічний інститут, який на
дав приміщення, а й
ряд
промислових підприємств, зо
крема, Камишбурунський за
лізорудний комбінат, судно
ремонтний завод «Залив» та
інші. Об’єднались, так -б и
мовити, наука і практика.
Працювало п’ ять
секцій.
На двох і я виступила.
Це був зацікавлений об
мін думками, на якому всі
мали що слухати і що ска
зати.
— Крім пленарних і сек
ційних засідань, які ще бу
ли заходи?
— Організатори
конфе
ренції подбали і про вільний
час учасників,
розробили
змістовну культурну програ
му. Ми взяли участь в екскур
с ії по місту-герою Керчі, їз 
дили в Судак і Новий Світ,
відвідали кінно-спортивну ба
зу, тенісний корт, а перед
відкриттям конференції
за
чашкою чаю мали
дружні
бесіди.
— Сподобалось місто?
— А я в Керчі не вперше.
Вже давно маю тісні науко
ві зв'язки з науковцями Кер

ченського морського техно
логічного інституту, зокрема,
директором Юрієм Тимофійовичем ілларіоновим, інши
ми колегами з цього вузу.
Обмінюємося візитами, нау
ковими розробками і плана
ми.
Місто досить цікаве, посвоєму неповторне, так би
мовити, багатопрофільне. Да
леко за його межами відомі
промислові підприємства, зо
крема, суднобудівний завод
«Залив». Значного розвитку
набули рибопромислова
і
добувна галузі, є міцна нау
ково - дослідна база, по
пулярністю користується ку
рортна зона.
— До речі, як ви оцінює
те громадсько - політичну
обстановку в Керчі,
адже
деструктивні, сепаратитські
сили в Криму будь-що на
магаються Одірвати авто
номну республіку від Укра
їни, посіяти вороже ставлен
ня до українців?
— Я не відчувала цього
в Керчі. Можливо тому, що
це промислове місто,
яке
зв’язане з іншими регіонами
України багатьма економіч
ними, науковими, культурни
ми і просто дружніми уза
ми, які розвивалися віками.
Розірвати їх, чи переорієн
тувати на якусь іншу держа
ву — значить, собі ж наш
кодити. Та й вплив Р Д К не
знаходить тут грунту.
Звісно, економічна криза
не обминула І керчан. Біль
ше всього постраждали суд
нобудівна промисловість, ри
бні промисли.
Зменшилась

кількість замовлень на їхню
продукцію, з ’явились пробле
ми зайнятості. Але трудові
колективи знаходять
мож
ливості утримуватись
«на
плаву». І в цьому теж важ
ливу роль відіграють ділові
зв’язки з сусідніми україн
ськими областями. Наприк
лад, всупереч всьому, почав
розквітати тамтешній залізо
рудний комбінат, який перепрофілював своє виробницт
во на виготовлення добавок
для металургійних
заводів
Кривого Рогу 1 Запоріжжя.
Взаємовигідні
стосунки
налагодили ряд підприємств
і науково - дослідних органі
зацій Керчі з Миколаєвим,
Херсоном, Донбасом, а та
кож Вінницею.
І в особистих взаєминах
керчан з іншими громадяна
ми України не виникає не
порозумінь. Хоч населення
там змішане І в спілкуванні
переважає російська
мова,
українську розуміють і спри
ймають
доброзичливо.
Її
можна почути на вулицях, в
транспорті. До речі, свій ви
ступ на конференції завідую
чий кафедрою хім ії . ВПІ
професор Г. А. Корчинський
провів на українській мові.
Коли виїжджали додому,
працівники пансіонату,
в
якому ми проживали, органі
зували нам теплі проводи І
на змішаній російсько-укра
їнській мові
запрошували:
«Друзья—украинцьі,
приезжайте к нам отдмхать,
відпочинок!».
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ОКИ-Щ О, правда,
не
назовсім, а на деньдва-тиждень, щоб власними
очима побачити, чи не бре
шуть люди про тамтешні ці
ни. Сусідка, наприклад, вер
нулася позаминулого тижня
з Воркути, себто, з Заполя
р’я, на вічних
мерзлотах
якого сіють хіба-що фіги з
маком. То в тій Воркуті ко
жен магазин продає пшени
чне борошно по 9 карбован
ців за кілограм, картоплю по
двадцять, а м’ясо по 140. І
це там, де не сіють,
не
жнуть, де місячна зарплата
25—ЗО тисяч. То що вже го
ворити про центральну Ро
сію?
Газети б’ ють тривогу, що
в Орлі на ярмарку ціна кар
топлі досягла 12 карбован
ців за кіло. Караул! Рятуй
те, бо грабують!
Нам би їхні клопоти, з
їхніми зарплатами у дерев’я
них, бо купон уже — соло
м’яний.
— Хочу в Росію! — від
верто заявляють промисло
вики Донбасу, і, напротивагу кабінету міністрів Леоні
да Кучми, створюють свій,
тіньовий, який відверто ви
магає державної двомовно
сті, маючи на меті, що мова
буде тільки однією; спільно
го рубльового і інформацій
ного простору: федераліза
ції областей — щоб вільно
«дрейфувати» з держави у
державу.
В Харкові уже триває збір
підписів на адресу Верхов
них Рад України і Росії про
необхідність відокремленні
області від України і приєд
нання ї ї до Росії.
Всі засоби масової
ін
формації Криму: «Хочу в Ро
сію!», а кримський морський
князь Касатонов пішов уже
далі — ставши заступником
військово - морського міні
стра Росії, забрав дев’ять
кращих кораблів
спільного
флоту двох держав і погнав
їх у Сухумі — наводити в
Грузії російську демократію.

«Хочу
в Росію»
Треба сподіватись, що нев
довзі за( те, що
обманув
дурних хохлів, йому присво
ять звання Героя Росії.
Та хіба треба, щоб нас
дурили росіяни, якщо
нас
дурять свої?
40 цукрових заводів)
на
область, а кілограм цукру 70
карбованців, 16 заводів спи
ртових — а ні горілки, ні
спирту не видно: якщо ж і
видно, то темно стає
від
«заполярних» цін. 40 міль
йонів тонн хліба зібрала цьо
го року Україна, а маємо:
у Воркуті 9 крб. за кг, у нас
— 75. Найурожайніший кар
топляний рік, а картопля у
Вінниці дорожча, ніж у Заполяр’ї.
— Хочу в Росію! — кри
чить п’яненький
дядько в
трамваї. Що я дурніший
від кацапа, чи раб президен
та Кравчука?
— Авжеж, — вторять йо
му хто тихше, хто голосні
ше. — Голосували за самос
тійність. Скрізь писали, що
все у нас є, що все маємо —■
все від нас тільки Москва за
бирає.
Ось заживемо са
мі, тоді побачите, що у нас
буде. Побачили, щоб їм по
вилазило! Хіба ми голосува
ли за таке страхіття?
... Раніше було б сказано,
що все це міщанство, ков
басна філософія. Тепер же
добре видно, що ковбаса —
далеко не найгірший показ
ник суспільного
настрою.
— Хочу в Росію! — ! вже
не тільки на ярмарок та в
магазин, вже, як бачимо, і
в тісні обійми. А ми ж там
уже були. Невже опинимось
знову?
В. ІВЧЕНКО.

Три дні в нашому інсти
туті тривала республікансь
ка науково-методична
кон
ференція «Проблеми гумані
зації технічної освіти».
На знімках: під час кон
ференції. Виступає заступ
ник начальника кабінету ви
щої освіти Мінвузу України
К. М. Аевківський.
Фото С. Лісового.
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П Е Р Ш ІЙ

П А Р І?

ПРОПОЗИЦІЯ

Цього року виповнилося українську
математичну
сто років від дня народ термінологію, проект якої
ження видатного українсь вийшов у видавництві То
кого математика Михайла вариства шкільної освіти,
Пилиповича Кравчука. Да інститут української нау
та внесена в
календар кової мови під його голо
ЮНЕСКО і вже одне це вуванням здійснив укла
свідчить про те, як високо дання тритомного матема
цінуються в світі ім’я і тичного словника.
Тридцяти двох років, то
заслуги людини, про яку
у нас майже зовсім
не бто, у 1924-му, М. П. Кра
вчук блискуче захищає до
знають.
Пам’яті М. П. Кравчука кторську дисертацію «Про
— 22—28 вересня 1992 квадратичні форми та лі
року була
присвячена нійні перетворення». Ре
міжнародна конференція, зультати цих досліджень
влаштована інститутом ма було викладено на
VII
тематики АН України та міжнародному математич
Луцьким державним пед ному конгресі в Торонто
інститутом. Участь у ній (доповідь Кравчука про
взяли кращі математики читав на конгресі сам ака
України, ближнього зару демік М. М. Кримов).
біжжя та гості з Потсда Математичні ідеї Кравчу
му, Антверпену,
Риму, ка відзначались оригіналь
Йорданії, Сіднею, Єруса ністю ідей і нестандартніс
лиму. В Києві було відкри тю підходів, а тому викли
то меморіальну дошку, а кали інтерес усієї Європи.
в Луцьку — пам’ятник 1928 року він їде на Між
ювіляру.
народний математичний ко
Ще одна конференція нгрес до Італії і зразу стає
відбулася в
Київському членом кількох зарубіжних
політехнічному інституті і: математичних товариств, зацінність її в тому, що во загальновизнаним вченим*
на була організована сту і його обирають дійсним-'
членом Української Ака
дентами.
Хто ж такий М. П, Кра демії Наук. Його лекції
вчук, чиє ім’я так високо були такі блискучі, що їх
шанується в математичних приходили спеціально слу
колах? Чому його ім’я но хати, крім математиків і
сить математична академія фізиків, філософи, істори
Про
Львова? Чому з ним лис ки, біологи, хіміки,
тувались такі видатні ма найскладніше Кравчук умів
тематики початку нашого говорити просто і зрозумі
століття, як Ж. Адашар, ло.
М. II. Кравчук —автор
Д. Курант, Д. Гільберт?
М. П. Кравчук народив понад 180 наукових робіт
ся в с. Човниці, Ківерців і 10 з лишком моногра
ського району поблизу Лу фій з різних галузей мате
він
цька 27 вересня 1892 ро матики. І в кожній
ку в сім’ї землеміра. По робив так багато, що ін
чаткову освіту здобував коли дивуються, як це мо
дома. 1901 року сім’я пе гла одна людина. Він зай
реїздить до Луцька, де ма мався алгеброю, аналізом,
йбутній математик через матстатистикою, історією
ім’ям
дев'ять літ скінчив гімназію математики, його
і став студентом фізико- в міжнародній науковій лі
математичного факультету тературі названо «много
в університеті імені свя члени Кравчука». Це диск
того Володимира. Лекції ретні ортогональні много
читали і вели семінари та члени, які відіграють фу
кі математичні світила, як ндаментальну роль у мате
В. П. Єрмаков, Д.\ О. матиці та фізиці і їх за
Граве, Г. ь .
Пфейфер, кордоном називають завше
многочленами
Кравчука,
В. Я. Букреєв.
Перші наукові праці як називають інші класи
М. Кравчука з’являються многочленів такими імена
Лагранж,
ще в
студентські роки. ми, як Якобі,
Природньо, що його зали Ньютон...
Ні талант, ні академічне
шають професорським сти
пендіатом при університе звання, ні світова слава не
ті, але тут почалася війна зупинили катів тоталітар
і він переїздить до Моск ної держави. Швидше, на
ви, слухає лекції М. М. впаки, викликали у них
Лузіна,, і, як тільки випа люту ненависть до вели
дає нагода, знову вертає- кого таланту. У 1938-му
щоб продовжити навчання його засудили на 20 років
—
і в 1917 році читає першу ув’язнення та п’ять
пробну лекцію, з чого й заслання. Позбавили зван
починається його велика ня академіка, завезли в
викладацька дорога. А ви скажені Колимські льоди,
кладав він у найпрестиж- між якими він і зостався
ніших навчальних закладах навіки.
20 березня нинішнього
— рідному університеті,
І і ІІ-й гімназіях Києва, в року М. П. Кравчука по
електротехнічній
школі, новлено в складі дійсних
архітектурному, політехніч членів АН. Хоча його й
ному, народної освіти, ве реабілітували ще в 1956
теринарному, сільськогоспо році, його математичні
дарському
інститутах. праці перебували у спецфо
Особливе значення в його ндах, мало хто міг позна
житті мали, 1919 — 1921 йомитись з його математи
рр., коли був директором чною мовою, яка, за за
школи та вчителем мате гальним визнанням, прек
матики в Баварці Богус- расна.
лавського району на Київ На закінчення треба в
щині. Тут з незвичайною сумом відзначити, що сто
силою розкрився його та ліття видатного математика
лант педагога, виявилась в нашому інституті минуло
велика любов до дітей, яку непоміченим. Тим часом,
він проніс через усе жит століттю індійського мате
тя, багато працював для матика Рашунджана кіль
дитячої освіти, став у 1935 ка років тому були прис
році організатором першої вячені спеціальні студент
на Україні математичної ські збори.
олімпіади для
школярів
А. ДЕМ’ЯНЧУК,
М. П. Кравчук створює
докторант інституту.

Скільки
неприємностей
щоразу маємо на
початку
навчального року внаслідок
невмілого складання розкла
дів занять на факультетах. А
їх тепер лише на стаціонарі
аж дев’ять. Погляньте
на
будь-який розклад, і ви поба
чите, що на першому плані
красується фізвиховання. Цей
предмет йде першою парою,
зате історія або фізика —
на четвертій парі (наприклад,
на 1 курсі ФРЕ в
групі
1-ЗРТ у середу перша па
ра — фізвиховання).

Хіба ж може студент після футболу відразу пере
ключитися з 4-ої на першу
швидкість і отримати пози
тивну оцінку з математики
чи фізики?
На мою думку, слід від
мовитися, як це зробили в
КПІ, ХПІ АПІ, КТІ та ін
ших вузах, від
практики
планування фізвиховання
в
першій половині дня, пере
нісши цей предмет на другу
(після 16.00)?
О.
СУП’ЯН,
студент гр. ЗРТ-92.

Нове в патентуванні
Тим часом, світова прак
Якби можна було пораху
вати, скільки винаходів, ра тика відрізняється від на
Патент
ціоналізацій, всіляких техніч шої дуже істотно.
них вдосконалень запатенто розглядається, як власність,
вано службами й науковцями за його реєстрацію платять
інституту з тих пір, як він не автору, а навпаки — ав
існує, то ця арифметика, ли тор сам платить, а по тому
розпоряджається ним, як то
бонь, вилилася б у п’ятизна
варом, котрий можна прода
чну цифру. Патенти пеклися,
ти, якщо, звичайно,
його
як млинці, на кожній, навіть куплять.
крихітній сковорідці технічно
Віднині така практика за
го ентузіазму. В
принципі, проваджується і в Україні.
це наче й непогано, але річ Отже, дерзайте,
науковці!
у тому,
що патентувалося Все тепер залежить від вас.
все без розбору і автор оде Якщо винайдете щось таке,
ржував за свідоцтво кілька ЩО' змусить діловий світ не
десяток — які не як, а ко рахуватися з грішми,
то
пійка....
зразу станете багатими.
Хто їде в Австрію, хто в Китай,, а мені захотілося
туди, де тінь плутається під ногами —■ на екватор. От
крокую, значить, по схилу вулкана Пічікча, вулицями міс
та Кіто — столиці Еквадора. Заходжу в лавку сувернірів,
щоб щось своїм купити, а із-за прилавку до мене усмі
хається гарна дівчина, ще й російською мовою промов
ляє.
І ту ж мить розтанув мій корабель мрій і я побачив
себе в вестибюлі нульового корпусу нашого
інституту,
де іноземні студенти розгорнули виставку-продаж суве
нірів на честь 500-ліття відкриття Америки.
Дістаю фотоапарат і фотографую красуню-студентку
ВПІ Марту Ампудію — дівчину з далекої екваторіальної
країни Еквадор.
Це було минулого тижня 14 жовтня.

КАШПІРОВСЬКИИ ХОЧЕ В КОСМОНАВТИ
Несправедливість, допуще
на щодо
психотерапевта
Анатолія
Кашпіровського,
стала предметом засідання
тіньового кабінету Володими
ра Жиріновського. Як з ’ясу
валось, Кашпіровський вирі
шив стати космонавтом,
у
зв’язку з чим попросив для
себе непланового польоту на
1993-й рік, пропонуючи оп
латити його валютою. Одна
че одержав відмову від ко
смонавта Рюміна, котрий є
заступником
гендиректора
НВО «Енергія», на тій ,як
(Початок в номерах 27, 29,
31).
Ви можете негайно розпо
чати навчатися незвичайно
му запам’ятовуванню.
Та
навряд, маючи навіть трено
вану пам’ять, зможете запа
м’ятати список з двадцяти
предметів, логічно не зв’яза
них між собою. Але ви буде
те здатні на такий подвиг,
прочитавши і вивчивши гла
ву, яку пропонуємо вам за
раз.
Перед тим, як перейти до
справи, я повинен пояснити,
що тренування вашої пам’я
ті буде базуватись на обра
зах і картинах. Причому ус
піх залежатиме від того, чи
вдасться вам зробити
ці
образи і картини забавними.
Ось двадцять предметів, які
ви повинні запам’ятати
за
короткий час: килим, пляш
ка, ліжко, риба, крісло, вік
но, телефон, сигарета, цвях,
друкарська машинка, чере
вик,, мікрофон, ручка, теле
візор, тарілка, горіх, автомо
біль, кавоварка, цеглина.
Одна людина
сказала
якось, що метод — це мати
пам’яті. Отже, я буду навча
ти вас методів зв’язок. Пос
тараємось подумки створити
забавну картину з перера
хованих двадцяти предметів.
Не хвилюйтесь. Це всього
лиш дитяча гра. Ви повинні
намалювати про себе яскра
вий образ — не літери, не
слова, а саме яскраву кар
тину.
Тепер ви починаєте без
посередньо тренувати вашу
пам’ять. Вам потрібно асоці
ювати
килим з
папером.
Асоціація повинна бути яко
мога алогічнішою, навіть смі
шною. Наприклад, ви може
те уявити ваш домашній ки
лим паперовим. Уявіть, що
ви гуляєте по цьому килиму,
зробіть спробу почути ше
лест під ногами. Лист папе-

вказується, підставі, що роз
клад стартів складено на три
роки вперед.
«Це просто відписка,
так прокоментував відповідь
Кашпіровський. — Вони на
віть не зустрілися зі мною».
І пообіцяв домагатися свого.
За підсумками засідання
тіньовий кабінет Ж иріновсько
го направив заяву протесту
на адресу російського кос
мічного агенства.
«Московский
лець.

комсомо

Фото і текст Степана ЛІСОВОГО.

Як розвинути
сильну пам’ять?
--------------- Гаррі

Лорейн---------------

ру, що лежить на килимі, не
підійде — це надто логічно.
Логічна асоціація не сприяє
запам’ятовуванню.
Йдемо
далі — зв’яжіть
папір з пляшкою. Про килим
поки-що забудьте. Констру
юйте наступний образ: па
пір + пляшка. Уявіть собі,
що ви з усіх боків читаєте
велику пляшку, на якій, мов
на папері, написано лист.
Або, скажімо, пляшку,
з
якої, замість очікуваного ли
монаду, виповзає
жований
папір. Не варто довго шука
ти більш вдалу зв’язку
—
перша, яка прийшла вам в
голову — найкраща. Головне,
щоб вона була досить нело
гічна або смішна.
Далі йде ліжко.
Можна
уявити, що ви спите в пляш
ці або ковтаєте кефір,
що
ллється , з ...ліжка.
Добре
роздивіться це подумки
і
перестаньте думати.
Наступний
предмет
—
риба. Припустимо, ви зби
ралися лягти спати, а на ва
шому
ліжку —- гігантська
риба.
Тепер — риба і крісло.
Хай гігантська риба сидить
в кріслі або крісло має фор
му риби.
Крісло і вікно — уявіть
собі, що ставите крісло, за
мість підлоги, на вікно. Уя
вили? Йдемо далі.
Вікно і телефон. Це мо
же були вікно у вигляді ве
ликого телефонного диска.
Телефон і сигарета.
Ви
курите телефонну
трубку,

або, узявши ї ї в руки, підда
єтесь нападу мільйона запа
лених сигарет, що вилітають
з неї.
Сигарета і цвях. Запалені
сигарети, вилітаючи з теле
фонної трубки, на льоту пе
ретворюються у великі цвя
хи і впиваються в стіну.
Цвях і друкарська маши
нка. Пробиваєте
машинку
великим цвяхом або всі кла
віші
вашої машинки
—
цвяхи.
Друкарська машинка і че
ревик — хай ви взули но
ги друкарської машинки або
друкуємо не руками, а че
ревиками.
Черевик і мікрофон.
—
Ви —? естрадний співак
і
волочите за собою на сцені
великий порваний
черевик,
замість мікрофона.
Мікрофон і ручка. Ви пи
шете мікрофоном.
Ручка і телевізор. Ручки
виконують рев’ ю на велико
му телеекрані або ж вам під
носять гігантську ручку, в
яку вмонтовано телевізор.
Телевізор і тарілка.
Ви
дивитесь передачу на теле
екрані в формі тарілки або
ж вам подають обід на плос
кому телевізорі.
Тарілка і горіх. Ви пробу
єте розкусити горіха,
але
він розбивається, бо це —
тарілка; або ж вам сервіро
вано обід в горіхових шка
ралупках.
Горіх і автомобіль. Вели
кий горіх за кермом, або

ви ведете замість
машини
великого горіха.
Автомобіль і
кавоварка.
Велика кавоварка
править
автомобілем або кава вари
ться в автомобілі, що стоїть
на конфорці.
Кавоварка і цеглина.
У
вашу кавоварку замість кави
насипано цегли.
Ось і все. Якщо вам вда
лося досить яскраво побачи
ти подумки ці картини, не
складе труднощів запам’ята
ти увесь перелік. Пояснити
це важче і довше, ніж зро
бити.
А тепер спробуйте відно
вити весь ряд. Перше —килим; він негайно тягне за
собою папір. За папером
«витягається» пляшка і т. д.
Ну як? Гадаю, що вам вда
лося згадати все. Складіть
новий перелік і перевірте се
бе.
Розумію, що ви
звикли
мислити логічно, а я змушую
вас уявляти нелогічні образи.
Ось 4 простих правила, які
вам допоможуть.
1. Спотворюйте пропорції.
Згадайте, я часто
вживав
слова— «гігантський», «вели
кий».
2. Уявляйте предмети в
активній д ії. Саме тому .сига
рети не просто вилітаю ть'з
телефонної трубки, а напа
дають на вас.
3. Збільшуйте
кількість
предметів. Тому на телеекра
ні ви бачите не одну, а ба
гато ручок.
4. Міняйте функції пред
метів місцями. Цей прийом
я пропонував вам особливо
часто.
А тепер верніться до тес
ту № 1, який я пропонував
іна початку нашої розмови.
Отже, який ваш результат
зараз?
(Далі

буде).

