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припущень - до знань
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30
Е;вген' Дудар: "На зустрiчах

iз читачами розповiдаю про

xyTip Мозамбiк ... "

31 Рентабельна борода

-
32 Кросворд

Проблеми розроблення еФек

тивних комп'ютеоних технологiй

(КЛ перебувають у ueHтoi уваги

HayKoBuiB i практикiв ycix розвине

них KpaiH CBiJY Стало очевидно,

що кт дають можливiсть на поря

док (а iнколи - й бiльше) пiдвищи

ти еФективнiсть розв'язання рiз

номанiтних завдань - у сФерi

державного управлiння, дослi

дЖення CBiTOBOrO океану й кос

мосу. вивчення проблем еколо

гН, бiологii. медицини, економiки,

вiйськовоi справи, проектування

складних об'ектiв, захисJ.Y iнФор

мацН в системах тощо. IXHe пов

сюдне ВПРОВадЖення - необхiдна

умова розвитку сучасного iнФор

мацiйного суспiльства.

("IНфОРМ8ЦJине еуепiльетво: про

блеми розвитку й функцiОНУВ8Н

ня", е. 2- 5)
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I ДАА q ..аеиикiв,
• •I ДНА нащаДКIВ

НОТОТКИ 3 Друго"" мiжнородно'i ноуково'( конференцi'l "YKP0"iHCbKO енциклопедистико"

BiATOAi, як~оду~алися складати баг~

тогалузеВI ДОВlДники, енциклопедlЯ

стала чи не найпопулярнiшим ви

данням. Це - королева людських знань.

Хоча, попри свою мудру зверхнiсть, вона

однаково BipHO служить yciM - BiA школя

ра до aKaдeMiKa. Мати власну енциклопе

дiю для держави вигiдно, престижно. Але

складати та видавати '11 не так просто. То

му час BiA часу й збираються в одному

залi творцi цього cBoepiAHoro "iнтелекту

ального продукту', KOTpi представляють

рiзнi, переважно молодi, кра"lни. Ось i
влiтку 2011 року в Киевi, niA егiдою Iнсти

туту енциклопедичних дослiджень НАН

Укрэiни, вiдбулася Друга мiжнародна нау

кова конференцiя "УКРЭlнська енциклопе

дистика". На нiй науковцi з Pocil (Татар

стан, Башкортостан), Молдови та Укра'l'ни

дiлилися здобутками, AocBiAOM i... про

блемами.

Оскiльки головним предметом обго

ворення була все-таки УКРЭlнська енци

клопедистика, розмову розпочали госпо

Aapi конференцil - спiвголова ГОЛОВНОI

редакцiйно"l колегil Енциклопедil сучаСНОI

Укра'IНИ (ЕСУ), aKaдeMiK НАН Укра'l'ни

I.M. Дзюбз, голова Науково-видавничо'l'

ради НАН УКРЭIНИ, aKaдeMiK НАН УКРЭIНИ

Я.С. Яцкiв та виконувач обов'язкiв ди

ректора Iнституту енциклопедичнихдослi

джень НАН УКРЭIНИ М. Г. Железняк. Пе

ред початком роботи Л.В. Рябець, в.О.

заступникадиректора Iнституту з HaYKoBOI'
роботи, зачитала теплий лист iз Францil,

BiA A.I. Жуковського, спiвголови Голов

НОI редколегil ЕСУ, Почесного голов и НТШ

у eBponi, iноземного члена НАН УКРЭI'ни,

naTpioTa й iнтелектуала, котрий, як i Во
лодимир Кубiйович, стояв бiля колиски

YKpa'IHcbКOI енциклопеДИЧНОI справи.

...Чому для складання oKpeMOI' нацiо

налЬНОI енциклопедil потрiбнi мiжнароднi

К)'ЛЬ1'1рио-на'lковi зв'язки? Питания, яке,

гадаю, хвилювало не лише енциклопеди

CTiB, предметно й стисло висвiтлив 1. Дзю
ба. HaBiTb згадав, що коли niA час укла

дання 2-го тому ЕСУ запотрiбнилася iH
формацiя на башкирську тему, УКРЭIНСЬ

ких енциклопедистiв виручило одноймен

не нацiональне товариство, яке дiяло в

Киевi, та деякi бiзнесовi башкирськi орга

нiзацil. Бiльше джерел не було!

Книг i посiбникiв про життя й культуру

"малих HaPOAiB", що входять до складу те

перiШНЬОI POcil, дуже мало. 'ix не знайдеш

HaBiTb на полицях академiчних бiблiотек.

За радянських часiв, наголосив aKaдeMiK,

Перед початком роботи конференцй'лиет-при

в;тання з Францй' Biд А./. Жуковеького читав

л.в. Ря6ець

iснувала певна традицiя (багато в чому

спотворена, фальшива, та загалом цiнна)

обмiну перекладами, культурними деле

гацiями, iншими взаемокорисними акцiя

ми мiж представниками рiзних нацiональ

ностеЙ. З початком дев'яностих pOKiB ми

нулого столiття вона пригасла. Наслiдок 
величезнi iнформацiйнi втрати. Вони,

звичайно, утруднили й роботу енциклопе

дистiв. Ще за СРСР було помiтне пра

гнення окремих нацiй до спiвробiтництва

з iншими у вiдстоюваннi власно'l' культур

НОI самобутностi. Тепер TaKi тенденцil' по

силилися, свiдчення чого - BiAnoBiAHi ви
дання. Друга конференцiя енциклопеди

CTiB, пiдкреслив 1. Дзюба, буде гiдним вне

ском у розвиток цiв'l' традицil .
Як завжди, емоцiйно й безпосередньо

увiрвався в атмосферу поважно'l конфе

реиuji aкaдeMiK Я. Яцкiв. Вiи розповiв про,

якщо можна так висловитися, ембрiо

нальний перiод УКРЭlнсько'l' енциклопеди

стики. Привiтавши присутнiх BiA iMeHi цi

ЛОI низки академiчних органiзацiй, учений

зупинився, зокрема, на ролi Мiжнародно

го KOMiTeтy з питань науки i культури НАН

Укра·lни. Саме цей KOMiTeT, зауважив

Я.Яцкiв, ще у дев'яностому роцi, до роз

валу Радянського Союзу, почав шукати

правильне рiчище для розв'язання ба

гатьох проблем у нацiональнiй царинi. Бу

ла вже славнозвiсна "Енциклопедiя yKpa'l
нознавства"» В. КубiЙовича. Але, подивив

шись '11 У Францil' (Сарсель), астроном i фi-

9

зик Я. Яцкiв разом iз незаперечними чес

нотами видання побачив i огрiхи. Вони

nepeAyciM полягали в обмеженостi iнфор

мацiЙНОI бази. В YKpa'IHi ж у цей час пану

вала УРЕ. Iз суто УКРЭIНСЬКОЮ iнформацiею

в нiй було все гаразд. Але багато чого

спотворювалося радянською iдеологiею.

OтOAi й було вирiшено - треба створюва

ти щось нове, бездоганне за iнформацiй

ною повнотою й полiтично незаангажова

не. Таким виданням стала "Енциклопедiя

сучасно"l УкрЭlни".

Нинi вийшло у CBiT дев'ять TOMiB ЕСУ.

Пiдсумок роботи Iнституту енциклопедич

них дослiджень, керованого М.Г. Желез

няком, здавалося б, вагомиЙ. Одначе BiH
доповiдача не тiшив. Бо ж i спливло де

сять pOKiB. Можна було б встигнути знач

но бiльше. Аби не одвiчна YKpa'IHcbКa про

блема - хронiчний брак коштiв. Я niAKpe
слив "УКРЭlнська" не заради публiцистич

но'l гiперболи: у доповiдях представникiв

Молдови, Татарстану, Башкортостану пiз

нiше виявиться - незважаючи на TaKi caMi
болючi економiчнi процеси, там енцикло

педичну справу фiнансують краще. I ста
вляться до неl прихильнiше ... Саме тому,

напевне, aKaдeMiK 1. Дзюба HaBiB слова од

ного з президентiв Башкортостану: "Яка

це paдicTb - зустрiти на вулицi дiтей, що

розмовляють рiдною башкирською мо

вою!". 1слушно зауважив: ОЧи скаже так

колись укра'IНСЬКИЙ президент?"

Завдання творцiв ЕСУ, як зазначив

М. Железняк, - побачити нове у життi сус

пiльства i влити його В багату картину Ук

РЭI'ни в ycix аспектах. Сформулювавши та

ким чином кредо енциклопедистiв i стисло
розповiвши про тернистий шлях BiA пер

шого до десятого тому ЕСУ, М. Железняк

спинився на проблемах, iMOBipHO, спiль

них для Bcix. Це, наприклад, проблема ре

дактора статей. BiH повинен бути не лише

грамотним, ерудованим, а й доскiпливим,

терnлячим, л~конiчним у думках i виснов
ках. Недаремно й А. Жуковський У листi

привiтаннi наголошував - "енциклопедич

на справа - то справа вибраних осiб, ос

кiльки вона вимагае цiлковито'l вiддачi".

/стотно утруднюе роботу енциклопе

диста мiнливiсть суспiльного життя. Лави

на перейменувань органiзацiй, установ,

виникнення нових назв (здебiльшого полi

тично правильних, виправданих) дуже ча

сто заважае подати те чи те ПОНЯТТЯ без

вiдриву BiA його iCTopil', спричиняе до зай

вих пошукiв. Отож працiвники iнституту

змушенi були створити велику базу да-
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них, Нею користуються укладачi теперiш

ньо'! ЕСУ, вона прислужиться енциклопе

дистам i в маЙбутньому.

У доповiдi М. Железняка про здобут

ки, проблеми й перспективи у cTBopeHHi
ЕСУ було й чимало такого, що "болiло·

енциклопедистам iнших кра"!н. I учасники
конференцii запропонували створити

Мiжнародну асоцiацiю енциклопедистiв.

Забiгаючи трохи наперед, зазначу - ця

думка вилилася в окремий, обов'язковий

до виконання пункт пiДСУМКОВо"l' ухвали.

Регулярний (а не вiд конференцii до кон

ференцii) обмiн iнформацiвю та досвiдом

буде для Bcix дуже корисним.

Директор Iнституту енциклопедич

них дослiджень AKaдeMii наук Молдови

К.М. Манолаке BiB мову про концегщiю

та науково-органiзацiйнi засади енцикло

педii "Республiка Молдова" (вийшов лише

перший том, присвячений Молдовi). При

цьому щиро дякував укра"iнським енци

клопедистам: попри труднощi власного

становлення, нашi фахiвцi, виявлявться,

дуже допомогли молдовським. Особисто

К. Манолаке був у зв'язку з цим У Киввi

дев'ять разiв!

У Молдовi, зауважив riCTb, енциклопе
дiями не переймалися десятки pOKiB. Тож
i зрозумiло - розпочинати все довелося з

нуля ... Цiкаво, що цей том молдовсько"!

енциклопедii планують перекласти ро

сiйською та англiйською мовами. У нас

про TaKi проекти лише мрiють. Вразило й

iнше повiдомлення доповiдача: ошатна

книга молдовсько"i енциклопедil' народи

лася упродовж дев 'яти мiсяцiв. Отож

творчому колективу (у Молдовi, в Iнститу

Ti енциклопедичних дослiджень, як i в нас,

лише 30 працiвникiв) довел ося попрацю

вати архiнапружено.

Добре знаючи полiтичну ситуацiю в

Республiцi Молдова, дехто з учасникiв

конференцil' поцiкавився, як К.Манолаке

вдалося уникнути iдеологiчних rpoMiB та

блискавок. На це BiH жартома вiдповiв:

мовляв, розсаджував супротивникiв по

обидва боки, а сам ciдaB у центрi i "згла
джував кути". Отож створення об'вктив

ного довiдкового видання В умовах ро

звитку молодих держав, полiтичних кон

флiктiв - вельми серйозна проблема. А

чи можлива вона, стовiдсоткова об'вктив

HicTb, загалом? Дехто з учасникiв конфе

ренцii у цьому глибоко сумнiвався. Дехто

ж розумiв об'вктивнiсть як оцiнку подii чи

факту "з погляду власного народу".

Молдовськi енциклопедисти уклали й

випустили книгу "Нацiональнi символи

Молдови". Причому також за KOPOTKi TepMi
ни. II у майбутньому теж перекладуть ан

глiйською та росiЙською. Незабаром

з'явиться видання про iсторiю науки респу

блiки. Вона, щоправда, матиме окремого

автора. Але це також заслуга Iнституту ен

циклопедичних дослiджень АН Молдови.

З великою увагою заслухали на кон

ференцii енциклопедис~iв з Pocii- дирек-

тора ДУ "Наукове видавництво "Башкир

ська енциклопедiя· У.Г. Ca"iToBa та вiд

повiдального редактора ''Татарсько"! енци

клопедil", заступника директора ДУ "IH
ститут Татарсько'! енциклопедii АН РТ"

Г.С. Сабiрзянова.

Башкирсько"i енциклопедii у Pocii до
90-х pOKiB минулого столiпя не було. Так

само, як i TaTapcbКo"i. Небагато iнформацii

Спiвголова Головноi" редколепi' ЕСУ, iнозем

ний член НАН Украi'ни А./. Жуковський

про цi народи мiстила й ВРЕ (Велика ра

дянська енциклопедiя). Скажiмо, татарсь

Ko"l' теми, як повiдомив Г.Сабiрзянов, не
набиралося там i на маленьку брошурку.

По-справжньому оцiнити надбання наро

ду столiпями заважав (та й тепер iще за

важав) вбитий у голови стереотип про та

тар як завойовникiв i руЙнiвникiв. Тим ча

сом, з болем наголосив Г. Сабiрзянов,

Золота Орда та iншi державнi утворення

мала багато прогресивного, корисного

для iнших народiв. Отож, сворюючи енци

клопедii, словники, TaTapcbКi енциклопе

дисти й прагнуть донести до читача цей

нацiональний позитив.

Та повернiмося до доповiдi У. Ca·iToвa.

Протягом ocTaHHix двадцяти pOKiB у Баш

кирii створено багатотомну енциклопедiю

i понад 60 видань довiдкового характеру

загальним тиражем 400 тис. примiрникiв.

8 виважений план роботи видавництва

(тобто ДУ "Башкирська енциклопедiя", де

повднано зусилля власне енциклопеди

cTiB i виробничникiв) аж до 2020 року: У

капiтальних виданнях намагаються,розпо

вiсти не лише про башкирiв усерединi

кра"!ни, а й за кордоном. 8 думка описати

iсторiю ввропейсько"i енциклопедично'l'

справи, розповiсти, як вона зароджувала

ся у Францii, Великiй Британii, Pocii... Зви
чай но, гiдне мiсце у цiй роботi посядуть

електроннi енциклопедii.

Така велика робота не може обiйтися

без ретельного аналiзу чужих i створення
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cBo'ix енциклопедiвтворчих засад. Для

цього ще 2008 року створено окремий

Науково-дослiдний центр енциклопедич

них дослiджень. Як i деякi попереднi до

повiдачi, У. Ca"iTOB визнав: iз крахом Ра

дянського Союзу зруйнувалася науково

методологiчна вертикаль енциклопедич

но"! справи, порушилися мiж респуБЛiками

iнформацiйнi зв'язки. У Башкортостанi та

Ki втрати надолужують регiональними

конференцiями, якi, вже, наприклад, вiд

булися у Санкт-Петербурзi, Казанi, Че

боксарах.

Розмах роботи башкирських енцикло

педистiв вразив учасникiв ки'iвсько"i кон

ференцii. Тому пр.олунало запитання:

звiдки беруться на все це кошти? Цiлком

щиро, не ховаючись за загальнi фрази,

У. Ca"iTOB вiдповiв: "Нафта. Тiльки цього

року нам уряд видiлив 20 мiльйонiв ру

блiв"... Цiкава, багато в чому повчальна

доповiдь представника Республiки Баш

кортостан завершилася (знову-таки сен

сацiйним!) повiдомленням, що до сторiч

чя з дня народження видатного письмен

ника Мустая KapiMa (1919) буде видано

енциклопедiю з його жипя й творчостi.

Ця книга вийде згiдно зi спецiальною (!)
постановою уряду.

Як i попереднiй доповiдач, вiдповi

дальний редактор Татарсько'! енциклопе

дil' Г. Сабiрзянов передусiм спинився на

труднощах початкового перiоду нацiо

нально'i енциклопедiвтворчостi. У Росiйсь

кiй iмперii, сказав BiH, татар сприймали як

"збiговисько московських двiрникiв та вiз

никiв". А ще - згаданий стереотип "тата

ро-монгольського ярма" (BiH i нинi "при

сутнiй" як у росiйських, так i в укра"iнських

шкiльних пiдручниках). За таких, педальо

ваних iмперською полiтикою умов, зви

чайно, не могло бути й мови про якiсь на

цiональнi дослiдження. Хоча треба визна

ти - радянська влада надала татарам ав

тономiю ... Та HaBiTb у 70-х роках минуло

го столiпя, коли, наприклад, YKpa'iHa вже

мала свою УРЕ, пропозицiя керiвництва

Татарстану створити власну енциклопе

дiю була названа Сусловим "нескром

ною".

Отож iз початком перебудовчого пе

рiоду (а точнiше - з 1997 року) вченi й

уряд (!) створили Bci умови для здiйснен

ня нацiонально'i Mpii. ДУ "Iнститут Татар

сько'! енциклопедii АН РТ") - це понад сто

працiвникiв. 8 в ньому й окремий науко

во-дослiдний пiдроздiл... Енциклопедiя

татарського народу вже створювться. У

кiлькох томах. Причому вона мав хорошi

кольоровi iлЮстрацii. Водночас iнститут

випустив у CBiT цiлу низку довiдкових ви

дань, зокрема й галузевих. I все це татар

ською мовою. На територii Татарстану

працювало чимало етнiчних укра·iнцiв.

ЗгоДом, пообiцяв Г. Сабiрзянов, ми, укра

'iнцi, матимемо багато нових даних щодо

'iXHbOro жипя i дiяльностi за межами бать

кiвщини.
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Зрозумiло, TaTapcbKi енциклопедисти
користуються матерiалами, виданими за

часiв СРСР. Однак - критично. Офiцiй

ним жипеписам у той час була властива

комплiментарнiсть. Слушне зауваження!

Мабуть, yciM теперiшнiм енциклопеди

стам доводиться "стирати" позолоту з

багатьох особистостей. Кажучи про вели

чезний i ще мало дослiджений iнтелекту

альний потенцiал татарського народу,

доповiдач назвав багато iMeH людей, якi

зробили вагомий внесок у росiйську i
европейську науку, культуру... Татарiя от

римала автономiю в СРСР на початку 50
х pOKiB минулого столiпя. То була, зви

чайно, контрольована, куца автономiя.

Водночас саме вiдтодi, наголоси в Г. Са

бiрзянов, уперше за OCTaHHi 300 pOKiB та

тари стали вiдчувати себе господарями

на СВОIЙ землi. Тепер настав час оцiнюва

ти все лише через досвiд власного наро

ду, не пiддаючись росiйським першодже

релам i незважаючи на полiтичних дiячiв

(Жириновський), якi бачать у Pocil лише
"один слов'янський народ", а Bcix iнших

вважають iнородцями.

3 доповiдей представникiв Башкорто

стану й Татарстану випливало, що в не

простiй полiтичнiй ситуацil'lхнi промоуте

ри енциклопедично'l справи дiють виваже

но, терпляче, а головне - за цiлковито'l

пiдтримки CBOIX урядiв, чим викликають

повагу i шану саМОI Москви.

Друга половина пленарного засiдання

конференцil була не менш iнформативна

й насичена. Для БУДЬ-ЯКОI енциклопедil

НадЗвичайно важливi джерела. Саме на

проблемi бiблiографiчного забезпечення

статей в енциклопеДИчних виданнях, а та

кож залученнi архiвних фондiв спинилася

I.Б. Матяш. "ApxiBHa yKpa'iHiKa канади"

- видання, що свiдчить про багатющi, до

останнього часу маловiдомi фонди yKpa'l
нiстики в кaHaдi. Цi, вже оприлюдненi ма

терiали, дають змогу значно доповнити

нашi уявлення про жипя й творчiсть ба

гатьох великих укра'lнцiв, покажуть подиву

гiдHY посвяту в yKpa'IHCbкy iдею дiаспор

них дiячiв.

Виконавчий директор Громадсько'IОр

ганiзацil "Вiкiмедiа YKpa'IHa" Ю.Й. Перо
ганич розповiв, користуючись дiаграма

ми й таблицями, про YKpa'IHCbКY Вiкiпедiю,

'11 наповнення, перспективи розвитку й за

кликав учасникiв конференцil i творцiв ЕСУ
активнiше долучатися до створення статей

до BiKineдi{, Доповiдь Ю. Пероганича ви

кликала чимало запитань, головний лейт

мотив яких - хто фiнансуе цей проект?

Бiблiотечнi фонди двох найбiльших

книгозбiрень Укра'IНИ (НацiоналЬНОI бi

блiотеки Укра'IНИ iM. B.I. Вернадського та

ОдеСЬКОI нацiоналЬНОI наУКОВОI бiблiотеки

iM. М. Горького), а саме - наявнiсть у них

енциклопедичних видань - були темами

доповiдей завiдувача вiддiлу ДOBiдKOBO

бiблiографiчного обслуговування Нацiо

налЬНОI бiблiотеки Укра'iни iM. B.I. Вер-

надського Т.В. До6ко та завiдувача вiд

дiлу "Одесика" Одесько'! нацiонально'l нау

KOBoi бiблiотеки iM. М. Горького Л.I. Са

Е:НКО. Iнститут мистецтвознавства, фольк

лористики та етнологii iM. М.Т. Рильського

НАН Укра'iни був представлений на конфе

ренцii також двома доповiдaчками. Про

вiдний науковий спiвробiтник Р.Д. Ми

хайлова розповiла про методику СТ80-

Пропозицiя iз зали - 1.6. Матяш пропонуе ство

рити Мiжнароднуасоцiацiю енциклопедиcтiв

рення Словника художникiв Укра'iни. Biд

CyтнicТb дocBiдy енциклопедично'l роботи в

його укладачiв вiдразу впала в очi башкир

ським енциклопедистам й викликала ба

гато високофахових запитань ... HaToMicTb
детальна iнформацiя провiдного наукового

спiвробiтника О.М. Немкович про iCTO
рiю створення Музично'l енциклопедilУКра

'iни була сприйнята з особливим зацiкав

ленням, оскiльки доповiдaчцi вдалося ви

окремити найважливiше, закцентувати

увагу на здобутках редакцii та 'il проблемах.
Приемно, що на конференцii панувала

доброзичлива розмова фахiвцiв - без зай

вого хизування здобутками й зi здоровим

самокритичним аналiзом. Треба зазначи

ти - не лише "зубри" енциклопедистики

брали участь у цьому зiбраннi, а й почат

кiвцi, зокрема Ti, хто дослiджуе iсторiю

енциклопедистики в YKp3IHi. Так, доповiдь

аспiрантки вiддiлу спецiальних галузей ic
торично'i науки та електронних iнформа

цiйних pecypciB Iнституту iCTOpii Укра'iни

НАН Укра'IНИ Т.Д. Демиденко зачiпала

один iз аспектiв цiе'i проблеми.

Про що ж домовилися енциклопеди

сти? Збиратися раз на два роки, а обмi

нюватися думками, матерiалами, свiтли

нами й методичними напрацюваннями

частiше. У тому допомагатиме енциклопе

дистам IHTepHeT.

Володнмнр /ВЧЕНКО

. Фото автора
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ЛЮДСЬНИЙ МОЗ0Н У МIФАХ I ФАНТАХ

Факт: людина не може полоекотати сама

себе. Рiч у тому, що мозок налаштований на

сприйняпя зовнiшнiх подразникiв, щоб не про

пустити важливi сигнали в потоцi вiдчупiв, ви

кликаних дiями само! людини.

Факт: роздивлятися фотографiю складнi

ше, нiж грати в шахи. Це тому, що людинi часто

доеить складно iдентифiкувати вiзуальнi об'ек

ти. Побачений мигцем об'ект можна легко

прийняти за щоеь iнше. Наприклад, людська

поетать на неосвiтленiй Tpaci насправдi може

виявитися дорожнiм знаком.

Мiф: людина може використовувати лише

10% свого мозку. Незважаючи на поширенiсть

цiе'i думки, насправдi людина щоденно викори

стовуе весь потенцiал мозку. Рiзнi дослiдження

засвiдчили, що HaBiTb для виконання простого

завдання активiзуються практично Bci вiддiли

головного мозку.

Факт: позiхання допомагае мозку прокину

тися. Позiхання часто асоцiЮЕ:ТЬСЯ з недоеипом

i нудьгою, але насправдi це допомагае людинi

прокинутися. Пiд час позiхання розширЮЕ:ТЬСЯ

горло, яке дозволяе легеням одержати бiльше

кисню, який nOTiM перемiщаеться в кров, ро

блячи нас бадьорiшими.

Мiф: слiпi краще чують. Доелiдження дове

ли, що слiпi чують слабкi звуки не краще за Bcix
iнших. Проте унезрячих лiпше розвинена слу

хова пам'ять. Вони швидше розумiють сенс

пропозицii iноземною мовою, а також краще

визначають джерело звуку.

Факт: комп'ютернi iгри навчають робити

кiлька робiт одночасно. У 'шутерах, наприклад,

необхiдно застрелити якомога бiльше BoporiB,
що наступають з рiзних бокiв. Iгри примушують

людей розосереджувати увагу й блискавично

реагувати на щонайменшi змiни ситуацii.

Мiф: що бiльший мозок, то людина розум

нiша. Розмiр мозку не впливае на iнтелектуаль

Hi здiбностi. Проте, на думку дослiдникiв, разум

залежить вiд синапсiв - контактiв мiж нейрона

ми. Кiлькiсть синапсiв росте в дитячий i юнаць
кий перiоди жипя i впливае на iнтелект.

Факт: вправи допомагають тримати мозок

у формi. Поетiйнi заняпя спортом збiльшують

кiлькiсть капiлярiв у мозку, що дае змогу доста

вляти бiльше кисню й глюкози. Колишнi спорт

смени з BiKOM втрачають ментальне здоров'я

набагато рiдше за iнших. Для ефективностi за

няпя спортом повиннi тривати не менш 30 хв

кiлька разiв в тиждень.

Факт: мозок використовуе менше eHeprii,
нiж лампочка в холодильнику. Повiдомлення

мiж клiтинами головного мозку передаються за

допомогою електричних сигналiв. При цьому

використовуеться 12 вaTiB eHeprii - менше, нiж

для роботи лампочки в холодильнику.

Мiф: музика Моцарта робить дiтей розумнi

шими. Цей мiф з'явився 1993 року, коли в жур

налi Nature було опублiковане дослiдження, згi

дно з яким 1О хв проелуховування TвopiB Моцар

та полiпшувало резулыати контрольних робiт

4 студентiв коледжiв. Новину розтиражували ЗМI,

якi пiдмiнили "студентiв"' 'маленькими дiтьми".

Проте нiяких доказiв впливу класичноi музики на

iнтелектуальнi здiбноетi вiдтодi не одержано.

Факт: безглузду пiсню дуже складно забу

ти. Мозок пам'ятае розпорядок дня, починаючи

з приготування кави i закiнчуючи дорогою, якою

людина повинна повернутися додому. Здатнiсть

пригадати цю поелiдовнiсть робить можливим

щоденне жипя. Часто мозок автоматично вклю

чае почуту мелодiю в цей алгоритм i перiодично
нагадуе про не'!.




