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ВАША ДУМКА

ЯКИМИ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ РЕСУРСАМИ
ВИ КОРИСТУЄТЕСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ?
Анна Горбачова, другокурсниця Інституту архітектури та дизайну:

„Додаткові інструменти потрібні не завжди“
У попередньому семестрі ми вже користувалися ілюстратором. На дисципліні
„Візуальні комунікації“ це було обов’язково. Нині лише почалося навчання, тому наразі не знаю, які нові програми доведеться вивчати. Окрім цього, важливі для мене
навички фотошопу, адже постійно працюю з ним та іншими графічними інструментами. Але, оскільки більшість наших практичних завдань потрібно виконувати власноруч, як-от
рисунки, живопис, то додаткові інструменти потрібні не завжди.

Дар’я Новак, першокурсниця Інституту
гуманітарних та соціальних наук:

„Англійську
вчити легше
через додатки“
Під час навчання не обійтись лише програмами,
є й різні сайти. Особливе місце у віртуальному
навчальному середовищі посідає Вікіпедія, адже
там можна знайти, мабуть, усе. Окрім цього використовую різні додатки для вивчення англійської. Так вона дається мені легше.

Артур Грещук, другокурсник
Інституту архітектури та
дизайну

„На архітектурі
треба чимало
програм“
Я вчуся на архітектурі, тому, очевидно, застосовую чимало програм. Зокрема під час навчання й виконання практичних завдань корисні є
FedEx, програми 3-D моделювання, AutoCAD, та
графічний програмний пакет ArchiCAD. Інколи
потрібен звичайний фотошоп.

Мішель Вигриновський, другокурсник Інституту комп’ютерних наук,
автоматики та метрології

„Якщо перелічувати всі, то години не вистачить“
У своїй галузі я використовую безліч різноманітних сервісів і програм.
Якщо перелічувати всі, то, напевно, не вистачить і години. Коли навчаєшся в
ІКТА на програмі „Інтернет речей“, то знадобиться велика кількість різного програмного забезпечення. Минулого семестру я вивчав предмет „База даних“. На ньому треба було використовувати інструмент MySQL Workbench для управління власною базою даних та його зручніший
аналог ― додаток DataGrip. Його розробила компанія JetBrains, що створює інструменти для розробок
на мовах Java, Kotlin, Python, SQL, C++, JavaScript, C# та багатьох інших. Саме ця компанія створила моє
улюблене середовище розробки ― IntelliJ IDEA. У цьому семестрі ми почали вивчати предмет „Операційні системи“ (ОС). Розглядаємо Linux та всі її нюанси. Цю систему підтримують більшість серверів у світі.
Вона розповсюджується безоплатно, адже її створили звичайні користувачі.

Спілкувалася Ольга МАЦЬКІВ
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проєкт

„ВЕТЕРАНСЬКА СЛУЖБА“ – НОВИЙ ПРОЄКТ
ПОЛІТЕХНІКІВ
У Львівській політехніці
професійного партнерства
„Ветеранська служба».

в межах Міжнародного
„Інтеграція“ реалізовують

Світлина Наталії Павлишин

– Ця ідея виникла два роки тому. Я
мала нагоду побувати на стажуванні
у Коледжі Фредерік Ком’юніті (Меріленд, США). Це – перший навчальний заклад у світі, який створив таку
службу. У Сполучених Штатах за
їхнім прикладом взяли за обов’язок
реалізовувати такі проєкти в усіх
американських вишах. Побувавши
там, ми дізналися, як працюють з ветеранами воєнних дій. Нас зацікавило, що роботу провадять у декількох
напрямах: навчання в університеті,

центру
проєкт

допомога у створенні власного бізнесу, а також залучення ветеранів до
роботи у тиловому забезпеченні,
– каже координаторка проєкту „Ветеранська служба“ у Політехніці,
старша викладачка кафедри соціології і соціальної роботи Інституту гуманітарних і соціальних наук Олеся
Бік. – Для нас особливо актуальний
напрям, що стосується роботи з ветеранами у межах університету. Ми
перейняли досвід і запропонували
схожу ідею втілити у Політехніці, вра-

ховуючи українські реалії та потреби
наших воїнів.
Упродовж двох років у Міжнародному центрі професійного партнерства
„Інтеграція“ напрацьовували цей проєкт, а також шукали спонсорів, які
готові підтримати його реалізування. Допомогти втілити цю шляхетну
ідею зголосилася провідна ІТ-компанія SoftServe. Їхній Благодійний фонд
„Відкриті очі“ зголосився повністю це
профінансувати.
Зараз реалізація проєкту погоджена обома сторонами – Благодійним фондом „Відкриті очі“ в особі
Тараса Вервеги та Львівською політехнікою в особі ректора Юрія Бобала.
„Ветеранська служба“ матиме
власне приміщення у першому навчальному корпусі, де буде декілька
кімнат, у яких створять можливості
для якісної роботи з людьми з інвалідністю, для конференційних заходів. Цей простір використовуватимуть і для навчання.
– Історія успішної співпраці між
SoftServe і Львівською політехнікою
– давня. Ми підтримуємо дуже багато проєктів. „Ветеранська служба“
– унікальний проєкт, який викликав
зацікавлення на державному рівні: у
співпраці з Міністерством у справах
ветеранів розроблятимуть можливість створення загальнодержавної
програми адаптації й соціалізації
учасників бойових дій. Адже благодійний фонд „Відкриті очі“ був започаткований зокрема й для допомоги
нашим військовим. Його ідея полягає в тому, що ініціативні працівники
подають проєкти на розгляд фірми
та після спільного обговорення й погодження провадять їх до втілення,–
пояснив координатор цього проєкту
від SoftServe Андріян Павликевич.
Зараз у Львівській політехніці вже
розпочали роботу з ветеранами. На
цей час до програми залучено троє
воїнів. Надалі кількість їх буде суттєво більшою. Зрештою й сам проєкт
масштабуватиметься.
Наталія ПАВЛИШИН
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ЯК ЛИТВА БОРЕТЬСЯ ЗІ СМІТТЯМ?

10–11 лютого у рамках міжнародного освітнього проєкту
Erasmus+ Університет приймав
гостей з Литви, а саме – науковців
із Каунаського технологічного університету. Професор Гінтарас Денафас розповів політехнікам про
досвід і виклики литовської системи керування відходами.
За словами науковця, система
управління відходами формується
зі шести пріоритетів: захоронення на сміттєзвалищі, отримання
енергії, відновлення матеріалів, переробка, повторне використання,
перевиробництво.
Згідно зі загальними вимогами
Євросоюзу, до 2030 року всі країни
ЄС, зокрема й Литва, зобов’язані на 65% забезпечити переробку
твердих побутових відходів; на
75 % забезпечити переробку відходів пакувальних матеріалів; до
10% зменшити всі відходи на санітарних полігонах; заборонити
утилізацію сортованих відходів на
санітарних полігонах.

Як зазначає професор Денафас, існують три головні показники, від яких залежить керування
відходами: ВВП, що впливає на
продукування відходів; кількість
населення, від якої залежить загальний потік сміття; час перебування в ЄС, що створює умови для
впровадження відповідних директив.
Системи керування відходами
формуються з двох частин: управління побутовими відходами, за
яке відповідальні органи самоврядування, та менеджмент промислових відходів, відповідальність за
який покладено на суб’єктів економічної діяльності.
Основними учасниками процесу є парламент, уряд та міністерства, органи самоврядування та
регіональні центри керування відходами, менеджери по відходах,
виробники та імпортери, зберігачі
сміття, тобто населення.
Зазвичай керування комунальними відходами організовують

відповідно до правил і планів, затверджених на рівні держави та
самоврядування.
Фінансування здійснюється за
принципом: платить той, хто забруднює. Оплату за послуги керування відходами затверджують
органи самоврядування – це може
бути місцевий податок, тариф або
держзбір.
– Особисто я за вивезення сміття від мого житла сплачую 3 євро
щомісяця. Ще маю старий заміський будинок – там уже накладено
держзбір, який становить близько
20 євро щороку. Держзбір не залежить від того, чи хтось живе у
будинку – за рішенням місцевого
самоврядування ці кошти вираховують автоматично. Однак не
можу сказати, що сплачувати ці
суми є фінансово складно, – запевняє Гінтарас Денафас.
Регіональні центри керування
відходами – приватні або публічні
підприємства, затверджені самоврядуванням, координують про-
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цес керування відходами у кожному регіоні Литви.
Упродовж останніх 10 років
країна має чимало досягнень у
цій царині.
– Передусім збудували нові
полігони у кожному регіоні керування відходами. Старі районні
полігони й сміттєзвалища зачинили або рекультивували. У кожному районі звели нові майданчики для збору багатьох відходів,
наприклад, небезпечних, габаритних тощо. Також тепер існують майданчики для відкритого
компостування зелених відходів.
У кожному регіоні діє обладнання для механічно-біологічної обробки. Окрім цього, звели підприємство для спалювання відходів,
– розповідає гість.
Система збирання відходів продумана: біля багатоповерхівок та
приватних будинків є контейнери для змішаного та сортованого
сміття, облаштовано чимало пунктів збору електронних відходів,
особливо в офісах.
– Практично кожен район має
майданчики для габаритних та
небезпечних відходів. Однак користування ними обмежене: на-

сіл – варто лише зателефонувати.
У нас є велике підприємство, що
спеціалізується на підготовці електроприладів до утилізації. Якщо
не помиляюся, ця компанія шукає
такі відходи й в Україні.
За словами професора Денафаса, значний прогрес відбувся,
коли на початку 2016 року запрацювала депозитна система збору
відходів. Тепер усі пластикові та
скляні пляшки, алюмінієві банки
можна здати у спеціальні таромати, а отримати за це певну суму.
Ресайклінг у Литві працює непо-

ситуація непроста, але Каунаський
технологічний університет працює
над цим:
– Скеровуємо наших докторантів розробляти шляхи підготовки
таких пакувальних відходів до переробки. Лабораторні дослідження
доводять, що, використовуючи різні реагенти, алюміній таки можна
відділити від полімерів. На цю тематику докторанти пишуть і захищають дисертації. Схожа ситуація,
можливо, й складніша – з комп’ютерними електронними платами,
які вийшли з ладу. Так уже заве-

приклад, на рік більше 5 покришок
одна людина здати не може. Якщо
ліміт вичерпано – потрібно просити родичів чи друзів, щоб непотріб
прийняли від їхнього імені. Габаритні електронні відходи, скажімо, холодильники чи комп’ютери,
безоплатно забирають навіть зі

гано – багато видів пластику переробляють, наприклад, на плівку,
з якої виготовляють не лише сміттєві пакети. Успішно відбувається
переробка скла. Щодо поліпропілену, який є компонентом багатьох
упаковок, полістирену й полімерів,
що мають шар алюмінію у складі,

дено, що їх вивозять в Індію, де на
відкритому повітрі спалюють, а потім хімічними методами витягують
дорогоцінні й рід-кісні метали. Але
чи варто ганятися за цими ме
Закінчення на 6 с.
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Закінчення. Початок на 4 с.

талами, якщо, окрім них, у платах
є ще мідь і скловолокно, придатні
до переробки й виробництва інших продуктів? До речі, на цю тему
один докторант із Харкова у нас
успішно захистився – розробив
теоретичну схему, як, використовуючи відносно нешкідливий розчинник, можна ці плати розділити
на різні продукти.
Вилучення корисних речовин
із відходів у Литві відбувається
доволі успішно. Найпоширеніше
–відкрите компостування, яке відбувається і на обладнаних у кожному районі майданчиках, і на подвір’ях приватних будинків.
У кожному литовському регіоні
від 2013 року функціонує механічно-біологічна обробка змішаного
сміття. Відходи, які люди полінувалися сортувати, спочатку обробляють механічно, шляхом просіювання, повітряної та магнітної
сепарацій, відділяючи легкозаймисті фракції і метали. Далі інертну
масу, що залишилася, обробляють
відомими біологічними методами у закритих приміщеннях. Так
одержують два продукти – те, що
можна використати для виробництва енергії (про спалювання не
йдеться), і біологічно стабілізовану

фракцію, схожу на компост, яку
використовують зазвичай для рекультивування полігонів.
Налагоджено й процес одержання енергії від спалювання
сміття. 2013 рік – визначний для
Литви, бо запустили спалювальну станцію в Клайпеді. Наразі це
відбувається лише там, тож черги
дуже великі. Невдовзі схожі станції
запрацюють й у Вільнюсі. Професор каже, що з цією метою можна
використовувати й печі на цементних заводах. Останній поглинає
практично всі забруднювачі, тож
спалювання відбувається без
шкоди для довкілля. Думка, що
підприємства, котрі використову-

ють відходи для одержання енергії,
шкодять здоров’ю й природі – помилкова: якщо дотримуватися всіх
температурних режимів, то це безпечно.
Литовці працюють і над
знешкодженням шкідливих відходів, які можуть містити й розчинники, фарби й навіть біологічні
забруднювачі. Тверді й рідкі небезпечні відходи, воднораз з медичними, спалюють у спеціальній печі.
Вплив на довкілля при цьому– мінімальний.
Останній пріоритет у литовській
системі керування сміттям – утилізування відходів на полігонах.
Наразі є 11 регіональних полігонів, обладнаних водонепроникним
дном, системами для очищення
фільтрату й поглинання газу. Охорона не допускає до полігонів жодних осіб, які шукають серед сміття
наживу. Найбільший полігон для
промислових відходів – для відходів виробництва фосфогіпсу в
Литві – там є російські, марокканські та південноафриканські
відходи. Для небезпечного непотребу, непридатного до переробки
чи спалювання, існують спеціальні
полігони, де його зберігають під
дахами, а потім засипають піском.
Анастасія СТЕПАНЯК
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АРХЕОЛОГІЯ У ЛЬВІВСЬКІЙ ПОЛІТЕХНІЦІ
Археологія, за висловом класиків, – «таємнича матір історії», що
активно почала розвиватись у Львові вже в другій
половині XIX ст., тривалий час мала свій осередок у головному корпусі
«Львівської політехніки».
Тісна сув’язь тієї відносно вузькопрофільної історичної науки з нашим
університетом
триває
давно. Адже колектив
Львівської політехніки —
як однин з перших вищих
навчальних
закладів
України – загалом завжди концентрував у своїх
лавах всебічно ерудованих представників науки
та культури краю. Тому,
не зважаючи на те, що
завданням
Львівської
політехніки від моменту
заснування у 1816 р. був
розвиток упереваж лише
технічних знань, науковці та установа загалом
встигали проявляти себе
практично в усіх наукових та культурних царинах. Так, коли 31 грудня
1875 р. у Львові виникає
Крайове
археологічне
товариство, у новому
корпусі Львівської політехніки, який тоді лише
споруджувався, для Товариства передбачили
спеціальне приміщення.
Уже від початку 1878
р. тут, окрім службових
кабінетів,
розмістили
й археологічні фонди.
Великого значення для
розвитку науки в краї
набув З’їзд українських
та польських археологів
Галичини, який організувало згадане Товариство в приміщенні Політехніки у вересні 1885 р.
(навчальний рік тоді розпочинався у жовтні). До

початку з’їзду у Політехніці відкрили також першу Археологічну виставку у Львові (це була по
суті виставка галицьких
старожитностей). В організуванні заходу взяли
участь перші особи краю,
а також знані українські
та польські науковці.
Після закриття виставки, за розпорядженням тодішнього сеньйора Ставропігійського
інституту (головної культурно-освітньої інституції українців Галичини) і
заступника голови Крайового археологічного
товариства професора
університету Ісидора Шараневича, її перенесли
у приміщення згаданого інституту на вулицю
Руську. Там зібрані експонати поклали початок
першому музею українців Львова – Музею
Ставропігійського інституту.
Професори
Львівської політехніки стали
знаними дослідниками
археологічної спадщини
Галичини, брали активну участь у діяльності
всіх пам’ятко-охоронних
установ краю. Особливо
відзначився у цій діяльності будівничий нашого головного корпусу та
перший ректор Львівської політехніки, архітектор Юліан Захарієвич
(1837—1898). Від 1880-х
років він працював кореспондентом Центральної комісії з дослідження
та консервації пам’яток
мистецтва та історії, а
згодом провадив активну діяльність як консерватор історичних пам’яток у рамках створеної
1888р. організації «Кола

консерваторів та кореспондентів Східної Галичини».
Саме цьому впливовому мистецтвознавцю
Львова належить ідея
створення Міського торгово-промислового музею (1872 р.).
Захарієвич докладав
усіх зусиль, аби зберегти передусім пам’ятки
давньої архітектури. Так,
коли 1898 року Галицьке музичне товариство у
Львові подало запит до
„Кола консерваторів та
кореспондентів Східної
Галичини” про археологічну оцінку Порохової
вежі у м. Львові з метою
її можливого розібрання
та будівництва на її місці
Просвіти, саме архітектор Ю. Захарієвич на засіданні Кола виголошує
висновок про велику
„історичну цінність… останнього залишку давніх
міських фортифікацій”.
Тоді ж присутні на
засіданні члени Кола одноголосно ухвалили рішення про неможливість
здійснення цього наміру.
Як
пам’яткоохоронець та археолог Східної
Галичини Ю. Захарієвич
не обмежувався лише
Львовом. Він здійснив
декілька наукових експедицій, результатом яких
стала серія публікацій.
Найбільше
відома
його „Мандрівка до Залукви, Галича і на Крилос” (1882 р.), опісля якої
наведено
результати
спільних археологічних
досліджень із професором Львівського університету І. Шараневичем
та священником Л. Лаврецьким із с. Залуква.
Тоді вони провадили

розкопки й відкрили фундаменти трьох кам’яних
будівель XII–XIII ст.
Першу знахідку ідентифікували в урочищі
Карпиця — як церкву
Святого Спаса, колишню двірську церкву
Володимирка
Ростиславича. Далі відкопано
фундамент Кирилівської
церкви під лісом «Дібровoю», який, зважаючи на її чималі розміри,
дослідники помилково
визначили як залишки
славнозвісного собору
Пресвятої
Богородиці.
Невдовзі віднайшли фундаменти ще однієї будівлі – ротонди, яка відома
в археології під назвою
«полігон».
Ю. Захарієвич фіксує на планах зроблені
археологічні розкопки,
виявляє автентичні давньоукраїнські деталі у
пам’ятниках архітектури,
визначає місце віднайдених пам’яток археології у
світовій історії архітектури.
Занурення
мистецтвознавця у вивчення
архітектурної спадщини
Галицько-Волинського
князівства ХІІ–ХIV ст.,
Закінчення на 8 с.
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очевидно, стало поштовхом до відбудови та реконструкції найдавніших
храмів Львова княжої
доби. Так, 1888–1892 рр.
унаслідок
перебудови
костел Марії Сніжної у
Львові набуває рис неороманського стилю, а
1887 року за його проєктом розпочали реставрацію костелу св. Івана
Хрестителя на площі Старий Ринок, тоді пам’ятка
також набула рис романського стилю. Згодом, у
1890-х роках, Ю. Захарієвич виконав проєкт реставрації пам’ятки XV–XVI
ст. церкви Різдва у Галичі, яку до того помилково вважали згаданим у
літописі катедральним
храмом Галичини.
Після смерті Ю. Захарієвича до пам’яткоохоронної діяльності долучилися значно ширші кола
викладачів
Львівської
політехніки. Так, активну участь у збереженні
та реставрації пам’яток
давньої української архітектури брав ще один викладач Львівської політехніки – будівничий Іван
Левинський, який, зокрема 1902 року з участю
архітектора Е. Ковача,
перебудував
Онуфріївську церкву – пам’ятку
XIV–XVII ст. Її зовнішній
вигляд наблизився до
традиційних
вирішень
українських храмів.
Пізніше, від 1905-го
року (до 1930-х років) архітектори В. Садловський
та І. Обмінський провадять на науковій основі
реставрацію Катедрального костелу у Львові
(пам’ятки XIV–XVIII ст.).
Тоді зміцнили стіни й

підмурки, висушили підземелля, відремонтували дахи, на південному
та північному фасадах
відкрили забуті готичні
портали входів. Окрім архітекторів, активно цікавились археологічними
старожитностями також
геологи Львівської політехніки. Один із них – завідувач Музею мінералогії і геології Політехнічної
школи у Львові, професор Тадеуш Вісньовський
(1865—1933), який наприкінці 1913 р. пропонував
професорові археології
з Ягелонського університету у Кракові, Володимирові Деметрикевичу спільні дослідження
стоянки доби палеоліту

вав у наукових виданнях.
За так званої радянської
доби, коли проблеми
збереження культурної
спадщини відходять на
задній план, усі здобутки Львівської політехніки на археологічній ниві
було призабуто. Проте
з проголошенням Незалежності України гуманітарний вектор розвитку
ЗВО вдалося відновити.
Активну участь в археологічному дослідженні середньовічних міст
України (Галич, Львів, Лучеськ, Володимир, Белз,
Пересопниця,
Білгород-Дністровський, Холм
та інші), а також замків
Галичини, Волині та Поділля в останні десяти-

у Глинянах Перемишлянського повіту, яку він
виявив. Тадеуш Вісньовський натрапив у Глинянах на рештки мамонтів
і чимало крем’яних знарядь. Хоча з причини
початку Першої світової
війни розкопки так і не
вдалося зорганізувати.
Матеріали про це науковець належно опубліку-

ліття беруть викладачі
університету професори
М. Бевз та С. Терський,
доценти Ю. Лукомський,
В. Петрик та багато інших.
У рамках підготовки
реставраторів кам’яної
скульптури при кафедрі
архітектури та реставрації Інституту архітектури
та дизайну, спеціалістів із

музеєзнавства та пам’яткознавства при кафедрі
історії, музеєзнавства і
культурної спадщини для
студентів уже багато років поспіль викладають
основи археології.
Активну участь у волонтерських акціях на
підтримку археологічних
досліджень об’єктів культурної спадщини беруть
студенти-пам’яткоохоронці. Серед здобутків
останніх років – участь
у польсько- українській
експедиції з розкопок
храмів княжої доби у Холмі (сучасна Польща) –
колишній столиці короля
Данила, відкриття нових
археологічних пам’яток
у Львові та регіоні. Зокрема 2016 р., під час
обстеження
території
Цитаделі у Львові, вперше вдалося на науковому рівні зафіксувати
культурні напластування
трипільської культури та
княжої доби. Ці знахідки
дозволяють по новому
поглянути на ґенезу поселенської
структури
міста. Минулого року
студенти-пам’яткознавці взяли активну участь
у розкопках городища
княжої доби у с. Митулин
на Золочівщині.
Тож сьогодні викладачі та студенти Національного університету
„Львівська політехніка”,
продовжуючи давні традиції попередників, беруть активну участь у
науково-дослідницьких
роботах у галузі археології України.
Святослав ТЕРСЬКИЙ,
професор кафедри
історії, музеєзнавства
і культурної спадщини
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ЩОБ МОВА БУЛА НАЙВИЩОГО ҐАТУНКУ
20 років тому, 21 лютого, у
календарях з’явився Міжнародний день рідної мови — як
намагання привернути увагу
до малознаних мов.

Загроза знищення
Коли майже пів століття тому, 21
лютого 1952 року, у Пакистані єдиною державною мовою проголосили урду, то її за рідну вважало лише
3% населення. Більшість мешканців
країни послуговувалася бенгальською мовою, тому відбулися масові протести. Ця подія у 2000 році
стала приводом, щоби Генеральна
конференція ЮНЕСКО ухвалила рішення про впровадження Міжнародного дня рідної мови, який мав
би привернути увагу до вивчення і
збереження маловідомих мов. А в
Україні цей день відзначаємо, щоби
вкотре вголос сказати про те, що
українська мова потребує значно
більшого поширення і застосування.
Чомусь історично склалося так,
що століттями над нашою мовою
дамокловим мечем нависає загроза знищення. Якщо проаналізувати
хронологію, то, починаючи від ХVII
століття, усе зводилося до заборон
книгодрукування, поширення конкретних видань, а саме — книжок
духовного, патріотичного, державницького спрямування, заборони
навчатися українською, вживати її
у культурній царині. До української
мови впевнено формували ставлення, наче до меншовартісної,
мови неосвічених темних людей.
Очевидно, що імперія це все
здійснювала задля хворобливого
самоствердження і втілення запланованого — вщент змести українську мову. І закономірно, що після
того мали б легко канути у лету й
українці та українські землі, асимі-

лювавшись з Російською імперією.

Не обмежує
спілкування
Протести й боротьба за українську мову мають свою історію.
Зрештою, це окрема тема, що заслуговує ґрунтовного висвітлення. Але парадокс у тому, що це все
поширюється тепер, у ХХІ столітті,
коли суспільство шаленими темпами прогресує у розвитку техніки,
ІТ – технологій, нанотехнологій. На
жаль, навіть найкрутіший технічний
розвиток не здатен змінити ментальність агресора, тому країни, що
звикли жити імперським мисленням і вважати завоювання позитивним і закономірним, практикують війни, загарбування, руйнацію.
Очевидно, вже нікому доводити
не треба, що у межах країни державна мова — не лише засіб спілкування, порозуміння між людьми,
а поняття значно більше і глибше.
Мова формує народ у націю, є вагомою дефініцією держави. Досить
послабнути мові — це, за словами
Ліни Костенко, стане приводом приреченості нації. А коли нація нездужає, її легко взяти у полон різними
вірусами, скажімо, вірусом війни.
Отож має рацію мовознавиця Ірина
Фаріон, впевнено стверджуючи, що
війна є там, де немає української
мови.

Як сприймаємо
мову?
На жаль, не вдалося знайти
найновіші статистичні дані про те,
як українською мовою послуговуються у різних областях. Хоч бачимо, що п’ятирічна війна на Донбасі
змінила мислення небагатьох зросійщених українців і вплинула на
те, щоб вони назавжди вирішили
перейти на українську мову.
Якщо проаналізувати ЗМІ і со-

цмережі, то у великих містах центру та сходу переважає зросійщення, по менших містечках і селах
— суржик. Щобільше, українці гинуть не лише за окуповані землі, а
й за мову. Коли 42 роки тому прикарпатець Олекса Гірник вчинив
на могилі Тараса Шевченка самоспалення -протест проти русифікації, котру тоді активно здійснювала
влада, — це було формою боротьби. І коли тепер у Незалежній Україні нас продовжують переконувати, що мова не має значення, — це,
м’яко кажучи, не сприймає здоровий глузд.
Ці моторошні події, про які згадуємо, сталися останніми роками. На початку війни 18-річного
учасника революції Гідності, студента Київської політехніки Юрія
Поправка замордували у полоні, а
тіло кинули у річку. Мамі загиблого
розповіли, що її син мав шанс вижити, якби перейшов на російську і
визнав бажання ходити до церкви
Московського патріархату. Торік
у грудні бахмутський патріот і волонтер Артем Мирошниченко загинув від рук шовіністичних підлітків
тому, що розмовляв із ними українською. Тимчасом українські книговидавці запевняють, що залишилися без державної підтримки, а
продюсери „1+1“ раптом вирішили,
що українська мова годиться лише
для комедій, але аж ніяк не для
драм.
Такі недолугі твердження повинні стати для нас твердим переконанням у тому, щоб рішуче утверджувати українську мову там, де
перебуваємо — вирішуючи, на який
фільм піти, якого виконавця послухати, яку книжку придбати, якою
мовою відповісти зросійщеним
приїжджим чи прочитати статтю
на сайті. А найважливіше — сприймати українську за мову найвищого ґатунку, що здатна створювати
найкращі шедеври у літературі, музиці, продукувати фільми високої
проби і бути модною у спілкуванні.
Ірина МАРТИН
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АКАДЕМІК НАН УКРАЇНИ БОГДАН БУДЗАН
ЗУСТРІВСЯ ЗІ СТУДЕНТАМИ ТА ВИКЛАДАЧАМИ
ЛЬВІВСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ
Творити добро, постійно пізнавати світ, набиратися досвіду з
власного життя та інших людей і передавати все це тим, хто
гідний втілити знання у добрі справи ― така життєва місія знаного вченого, фахівця з менеджменту та бізнес-освіти, професійного коуча та бізнес-консультанта власників та керівників
бізнесу, академіка Української академії наук Богдана Будзана.
Зустріч із Богданом
Павловичем запам’яталася багатьом викладачам та студентам Львівської політехніки.
Виступ „Роль лідерства у досягненні успіху
в реалізації життєвої місії сучасної людини“ та
презентація його нової
книги „Дорогою до себе.
Майже сповідь“ був надзвичайно актуальний у
сьогоденних реаліях.
Особливу увагу промовець приділив роздумам про те, як діяти молоді в умовах Четвертої
індустріальної революції.
Зібравши життєвий досвід та перлини мудрості
улюблених
філософів
минулих століть і сучасних мислителів, Богдан
Павлович витворив свій
шлях і зумів виробити
власні правила досягнення успіху, якими щедро поділився у своїй
книзі.
Лідерство ― це відповідальність
людини, трансформована у
обов’язок перед тими,
хто вірить їй, хто надихається її розумінням мети
і здатністю використати
інтелект та професіоналізм членів команди у
формуванні та досягненні мети.

Успіх лідера суттєво
залежить від його вміння вибирати правильний
шлях до чітко визначених цілей, майстерності
забезпечувати запланований результат, демонструючи повагу та довіру
до тих, хто виявився „в
одному човні“ з ним.
Лідер постійно працює над собою, щоб забезпечити результат. Це
людина зі звичайними
людськими рисами, яка
знає про свої недоліки,
не ховається від людей,
постійно працює над собою та не спиняється у
самовдосконаленні.
Богдан Павлович із
перших слів зачарував
слухачів своєю доброзичливістю, відкритістю
і простотою, підтвердивши на прикладі слова,
які є у його книзі: „Спілкування з людьми є однією
з найбільших насолод
мого життя, а постійне
вдосконалення майстерності у цій сфері ― улюбленою справою“.
У невимушеному спілкуванні автор поділився своїми знаннями, які
здобував усе своє життя. Богдан Будзан переконаний, що кожен має
знайти свій шлях і через
самовдосконалення при-

йти до реалізування своєї життєвої місії. А праця
над собою є непроста й
вимагає багато зусиль,
сили волі.
У своїй книжці вчений
пише: „Перед читачами
― книга про дорогу до
самого себе, якою йшов
до своєї мети та якою
продовжую йти. Навіщо
це все? Бо жити й діяти
― цікаво, пізнавати світ
і вкладати свої зернятка,
щоб він ставав трішки
кращим.
Описуючи й переосмислюючи пройдений
шлях до самого себе, спирався на своє минуле, в
якому вже нічого змінити не можна, переосмислював сьогоднішнє й орієнтувався на майбутнє.
Було важливим передати читачам, як упродовж
життя дотримувався суті
й змісту кожного слова
своєї місії.
Сподіваюсь, що вони
відчують, наскільки діяльністю, діями, вчинками я дотримувався задекларованого бажання
творити добро і поважати людей, з якими йшов
життям. Сподіваюсь також, зрозуміють і те, що
спрага до нових знань
була основою постійного самовдосконалення,

і це дозволяло краще
пізнавати світ, у якому
живу, відчувати зміни,
що в ньому відбуваються, самому бути їхнім
активним учасником і
впливати на окремі події
і процеси.
У розповіді про дорогу до себе через самовдосконалення відзначаю
моїх безпосередніх та
віртуальних наставників,
які допомагали мені вибирати шлях до самого
себе, а в багатьох із них
й надалі черпаю знання
й творчу енергію. У книзі
подаю все нове, що пізнав і передаю тим, хто
хоче і може використати
мої інтелектуальні надбання для власного розвитку“.
Нелегке
сирітське
дитинство, життя з осліплою бабусею Мартою,
виселення батьків до
Сибіру та загибель родичів від рук енкаведистів
навчило Богдана Будзана знаходити виходи з
найскладніших обставин
і допомагати людям, які
цього потребують.
По завершенню зустрічі викладачі та студенти зі задоволенням
підходили по автограф
до автора. З ініціативи
студентів ректор Львівської політехніки професор Юрій Бобало погодив придбання тридцяти
примірників книг для студентської бібліотеки.
Володимир
ЗАЛУЦЬКИЙ,
начальник відділу
молодіжної політики
та соціальної роботи
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ВЕСНЯНІ МАСТХЕВИ НА ЗУСТРІЧ ІЗ ВЕСНОЮ
Хоча цьогорічна зима — напрочуд тепла, але вже очікуємо
справжнього приходу весни, тож
готуємося до нового сезону не
лише внутрішніми відчуттями, а й
оновленням гардеробу.

Кольори, відтінки,
гра контрастів
Фаворитами серед кольорів стануть червоний, жовтий, фіолетовий
та зелений. Родзинкою цього сезону
буде відтінок фієста, тобто яскравий,
насичений, святковий. Також можна поекспериментувати з ліловими,
лаймовими та ірисовими відтінками. Влучний тандем червоного та
чорного, рожевого та помаранчевого, жовтого та фіолетового. Вже не
один сезон не втрачають оригінальності монохромні відтінки. Кольори
стають щораз цікавіші.
Обирайте аксесуари з поєднанням цих відтінків. Ще одним трендом
стануть усі відтінки золота та срібла.
Модниць манять переливи цих металів. Футуристський блиск „космічних“ нарядів, мерехтіння розплавленого золота й срібла, міді й бронзи,
ностальгія за стилем диско — все це
цього сезону вивело блискучий одяг
у топ трендів. Такі речі актуальні й на
будень, й на врочисті події.

Принти й паєтки
Хітами сезону є квіткові, тваринні, смугасті, клітчасті та тропічні
принти. Популярним буде поєднання базових речей та декількох принтів. Актуальний — принт у горох.
Одяг у горошок можна доповнити
кольоровими аксесуарами. Спробуйте для більшої інтриги поєднати
в одязі, взутті, аксесуарах горох різних розмірів. Стильним буде поєднання принта зі смугастими візерунками одягу.
Яскраві паєтки з дуохромними
переливами — справжній мастхев

сезону. Ніжні образи можна створити за допомогою мережива.
Обирайте стримані кольори. Біле
мереживне плаття доповнюйте
яскравим взуттям. Комбінувати
сукню з паєтками радять з класичним тренчем або жакетом.
Найбільше
обговорюють
нові тренди сезону — доповнення образів елементами з
металу та пластику.
У моді — шкіра, здебільшого йдеться про екошкіру. Матеріал вирізняється
практичністю, комфортністю та еластичністю.
Незмінний — традиційний
чорний колір. Водночас
експериментуйте, вибираючи улюблені відтінки
різних кольорів. Стильним
доповненням образу стануть
сорочки з екошкіри. Актуальні й шкіряні аксесуари. Шкіру
гарно поєднувати зі шерстю.
Тому на часі — об’ємний подовжений светр виразної в’язки
та шкіряні легінси, а також джинси
прямого крою та шкіряна сорочка,
сукня у білизняному стилі та жакет
зі шкіри.

Джинс, шкіра
й сукня-тістечко
Тренд цієї весни — куртка-бомбер
вільного силуету. Щоб створити
ґранжобраз, оберіть бомбер на декілька розмірів більший. Дедалі
актуальнішими стають футболки,
худі та світшоти з оригінальними
зображеннями героїв діснеївських
мультфільмів. Саме таким способом можна роз’яскравити нудний
базовий одяг.
На часі — джинсова тотальність,
тому не доведеться обирати між
джинсовою сорочкою або штанами-джинсами. Куртка з деніму плюс
джинси такого ж відтінку — найпопулярніше поєднання сезону. Ця тенденція лише з’явилась у світі моди,
але стовідсотково підкорить модний олімп цієї весни.

Ще одна родзинка сезону — сукні-тістечка. Акцент — на пишності.
Не забувайте доповнювати її шкіряним поясом. Актуальні будуть
такі плаття у рожевих та зелених кольорах.
Цього сезону оновиться
тренч. Можна поекспериментувати з кроєм, довжиною та
фактурою. Тренд — шкіряний
плащ із поєднанням масивного поясу. Також актуальні
стануть теніски. Поєднуйте
теніску великих розмірів зі
шортами-бермудами.
Хітом для кожного залишається костюм. Найпопулярніші будуть його
лілові, сірі та червоні кольори. Класичний жакет
можна поєднати з джинсами темнішого відтінку.
Вдягайте такий костюм і в офіс, і на прогулянку.
Безумовно, це стримано й красиво.
Окрім актуальних цього
сезону шортів-бермудів, у моді
буде трикотаж. Він надасть образу легкості та підкреслить силует.
Найсміливіший варіант — обтислі
мінішорти. Також влучне поєднання
трикотажних шортів із кроптопом чи
подовженим піджаком із накладними кишенями.

Ультракороткість
та об’ємні рукави
Коротка довжина низу або верху знову актуальна. Наш гардероб
поповниться кроптопами та спідницями. Доповнять весняний одяг
тренчі, сорочки та кофти з пишними
рукавами.
Обирайте темні відтінки такого
одягу. Блузи з об’ємними рукавами
зі шовку чи бавовни можна вдягати
не лише на роботу чи навчання, але
й на прогулянку чи навіть вечірку.
Анна ЗІГАНШИНА, студентка
3 курсу кафедри журналістики
та засобів масової комунікації
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VIVERE MEMENTO, CARPE DIEM, MEMENTO
MORI: ДО ПРОБЛЕМАТИКИ ЧАСУ

13 лютого книгарня „Є“ вкотре
гостинно запросила поціновувачів
якісної літератури на розмову з
перекладачем, філософом Андрієм Дахнієм. Містичне окреслення
теми ― „Присутність часу: літературно-філософський вимір“ ― привабило багатьох. Побували на зустрічі й ми та записали найцікавіші
думки.
Час ― феномен, який важко
буквально „схопити“, збагнути, визначити. Нам здається сьогодні,
що його, як-от тепер, вимірювали
так завжди. Насправді цей відлік
розпочався щойно наприкінці Нового часу у ХІХ столітті. Проте міркували про час, здійснювали певні
спроби його окреслити, сутнісно
пізнати ― ще задовго до того.
Одним з перших, хто акцентував на цій туманності, невизначеності часу, був блаженний Августин (родоначальник християнської
філософії історії, основний представник західної патристики, друга
половина IV ― перша половина
V століття н.е.). Відома його фраза
у цьому контексті: „Поки мене не

запитують, що таке час ― я знаю;
але коли мені треба відповідати, а
тим паче окреслювати його змістовно, мене охоплює сум’яття,
адже розумію, що не знаю достеменно, що це“.
Знаємо, яким час іноді видається примхливим. Скажімо, якщо
вболівальник футболу дивиться
матч, а команда, за яку він вболіває, виграє 1:0, але суперники насідають, то для нього ці останні 5
хвилин гри тягнуться дуже довго.
І навпаки: для тих, чия команда
програє, секунди спливають дуже
швидко.
Тут, до слова, варто згадати
книжку Тараса Антиповича „Хронос“ (2011), яка викликала свого
часу чималий резонанс. У парадигмі проблематики обговорення
часу – це твір, який однозначно
вартий, щоб на нього серйозно
зважати.
Повертаючись до ранніх теологічних трактувань – блаженний Августин у своїй „Сповіді“ присвячує
11 книгу повністю цьому питанню.
Він пише: ми не просто констатує-

мо теперішнє, минуле і майбутнє, а
й неодмінно осмислюємо.
Августин тематизує час на
три модуси (згодом до них звертатимуться чимало мислителів):
пам’ять (memoria) минуле, зосередження (atención) теперішнє, сподівання (expectación) майбутнє.
Часто відчуваємо, що в юності
час надзвичайно стрімкий, у зрілості пришвидшується, а в літньому
віці він мовби й зовсім тікає.
Сьорен К’єркегор, данський
мислитель ХІХ століття, який поєднував елементи релігії, філософії та
літератури у творчості, писав: починаємо життєвий шлях естетиками,
продовжуємо етиками, але маємо
завершити релігійними людьми.
Це, на думку К’єркегора, є вершиною у сприйнятті людського буття.
І саме від етапу життя залежить, як
людина сприймає час.
Естетик живе чуттєвістю теперішнього, не дбає ані про минуле,
ані про майбутнє. Він не знає, що
таке провина, адже не переймається минулим, але й не піклується про обов’язок, тобто не дбає
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про майбутнє. Прагне насолоди
у чи не всіх вимірах. „Зупинися,
миттєвосте, ти прекрасна“ ― слова Фауста зі знаменитого твору
Ґете є яскравим свідченням такого
фраґментарного світосприйняття.
Коли ж людина виходить на етичний рівень, тоді намагається вибудувати певну сталість у житті, дбає
про континуальність, себто продовження. Вона сприймає цілісно
все: минуле, теперішнє, майбутнє. І нарешті релігійна найбільше
часу приділяє майбутньому, адже
думає про перспективу Другого
Пришестя Христа, зважаючи на
Перше. Тобто щоб воно не застало
людей зненацька, ми маємо жити
відповідним чином. Ці думки про
майбутнє впливають, безумовно,
на людську поведінку у теперішньому.
Тут мимохіть згадується Данте:
грішник у пеклі йде вперед з головою, яка обернена назад.
Якщо продовжувати говорити про смерть, то науці передусім
йдеться, що певні віталістичні процеси припиняються, у теології це
очікування на продовження життя,
філософія ж натомість розглядає
і смерть, і час у автентичній перспективі: акуратно кажучи, без
надінтерпретацій.
Думки розглядати саме у філософській площині час притримувався передовсім Мартін Ґайдеггер, німецький мислитель ХХ
століття (зосереджувався у дослідженнях з-поміж іншого на герменевтиці та феноменології, один зі
засновників сучасної лінгвістичної
філософії). Згадуючи про три сфери у «поняттях часу»: науку (час у
вимірюванні), богослов’я (час у
вічності, як-от у Августина), філософське часосприйняття ― Ґайдеггер найчастіше звертається
до третього у своїх темпоральних
працях.
Він закидає Арістотелю, що той
породив західну традицію сприймати час вульгарно, себто коли
лише теперішнє вартує уваги: присутність тут і тепер.
Ґайдеггер суттєву увагу приділяє сприйняттю часу у екзистенційній перспективі. У своєму opus
magnum «Буття і час» він вказує

на важливість врахування минулого і майбутнього, адже це людині й властиве. На думку філософа,
найбільше вважати треба на майбутнє. Це необхідно, щоб особа досягла автентичності. Тоді людина
серйозно сприймає своє життя, не
намагаючись його полегшити, усвідомлює свою кінцевість, смерть.
У пізньому періоді творчості
Мартін Ґайдеггер звертається до поняття
простору, яке з часом
тісно переплетене, тож
окреслювати одне без
іншого фактично неможливо.
З того випливає, що
все-таки ми можемо в
часі мандрувати, хоч
би й через літературу,
яка повертає нас до
багатьох події минувшини. Ми переносимось туди через imaginación, уяву.
Неперевершений
чарівник
часу, письменник Марсель Пруст,
розпочинаючи у 1909 році свій
роман-епопею „У пошуках втраченого часу“ (український переклад
― Анатоля Перепаді), застосовуючи прийом „мимовільної пам’яті“,
чимало присвячує сторінок реконструюванню часу: варто згадати
лише смак знаменитих мадленок,
які занурюють героя у дитинство
на сотні сторінок…
Треба сказати, що Пруста надихав з-поміж іншого французький
філософ ХХ століття Анрі Берґсон
(„Творча еволюція“), який теж чимало писав про час.
Останній особливо наголошував на розрізненні часу та тривалості. Тривалість ― особливе переживання часу людиною. Це певні
події, враження, неповторні моменти, які ми проживаємо незбагненним чином.
Лавреат Нобелівської премії з
літератури (1929), німець Томас
Манн у своїй „Зачарованій горі“
устами героя міркує: час узагалі не
може бути сутністю.
Якщо комусь він здається довгим, то він довгий, якщо ж комусь
коротким, то він короткий. Це і є
сприйняття часу з перспективи
тривалості.
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Доречно тут і згадати вислів Мілана Кундери („Нестерпна легкість
буття“, 1982), де „одного разу ― це
жодного разу“. Тобто циклічність
часу теж дуже важлива.
Коли ми кажемо про наукове сприйняття часу, то цікавою є
книжка сучасного американського
нейробіолога та нейропсихолога
Діна Буономано „Твій мозок ― це
машина часу“. Посутньо йдеться за те, що
час є продуктом нашого мозку. Людський
мозок формує відчуття
хронологічного потоку
і дозволяє у часі подорожувати, креслячи
симуляції минулих та
майбутніх подій.
Ці функції є важливими не лише для нашого буденного життя,
а й для еволюції людської раси.
Без здатності передбачити майбутнє людство ніколи б не розробило
знарядь праці та не винайшло сільського господарства. Тобто мозок
розвивався, щоб орієнтуватися у
світі, який постійно змінюється.
Вдосконалення цього органу
було спрямоване на збільшення
шансів на виживання гомо сапієнс.
Факт, що тривалість людського
життя виросла з 30–40 років життя
до 70–80, а в перспективі й більше
― зреалізувався тому, що ми турбувалися про ці речі. Тож можна
виснувати, що ми використовуємо
знання минулого для окреслення
нашого майбутнього.
Йдеться про передбачуваність
чи здатність спрогнозувати певні
явища, прорахувати те, що може
відбутися надалі, тут цей підхід
Буономано відлунює до відомого
мислителя XIX століття, француза
Оґюста Конта: „знати, щоб передбачати, а передбачати, щоб запобігати“.
Будь-яка ділянка мозку пов’язана з тим, щоб відчувати якісь
часові інтервали. Особливо реагує
на це частина мозку, що зветься гіпокампом.
Зменшення його у мозку означає початок хвороби Альцґеймера.
Закінчення на 16 с
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VIVERE MEMENTO, CARPE DIEM, MEMENTO
MORI: ДО ПРОБЛЕМАТИКИ ЧАСУ
Закінчення. Початок на 14 с.

Нейробіологи тимчасом підкреслюють важливість літератури,
музики, живопису, розмов з розумними людьми для персон, які
прагнуть розвивати свій мозок.
Епіграфом до книжки Буономано слугують слова Бальтазара Грасіана, іспанського мислителя XVII
століття: „Єдине, що у нас дійсно є
― час. Він є навіть у тих, у кого більше нічого немає». Ця теза перегукується з міркуваннями Сенеки
Аннея Луція.

У певні епохи окремі думки про
час стають особливо зримими і гостро резонують зі світовідчуттями
людини.
За аналогією до концепту
bloodlands Тімоті Снайдера можемо сформулювати «blood times»:
це, до прикладу, Польща, Західна
Україна, балтійські країни у ХХ столітті. Адже це не просто епоха змін,
а драматичних моторошних подій
― дві світові війни, концентраційні
табори, Голодомор ― і все це припало на долю фактично одного покоління.

Новітньому ж суспільству, що
захопилось
консюмеризмом,
притаманна певним чином фраґментарність
часосприйняття.
Прагнемо більше мати, аніж бути,
згадуючи Еріха Фромма.
Наш сучасник радше трансформував би знаменитий вислів
Декарта „я мислю, отже, я існую“
у „коли я споживаю, я існую“. Але
й попри це впадати у алярмізм не
варто.
Марія КІНДРАТОВИЧ

ЩО ФОРМУЄ НАШУ САМООЦІНКУ?
Низька та висока самооцінки безпосередньо впливають
на якість нашого життя. Проте мало просто визначити рівень свого сприйняття, потрібно зрозуміти, що його формує. Про це й розповів психотерапевт Володимир Станчишин у межах проєкту „Психотерапія для міста“.

Від дитинства середовище
впливає на людину своїми порадами, висловлюваннями, претензіями, настановами. Усе це
залишається у нашій голові й має
вплив на формування особистості
у майбутньому. Загалом є дев’ять
часток, які визначають поведінку й
життєву мету.
Перша ― критик. Це образ того,
хто постійно критикував, зневажав, знецінював. Критиком може
бути будь-хто: батьки, бабуся, учителька, суспільство, друзі. Вони
стверджують дитині, що вона нічого не варта, нікому не потрібна. По-

слання стають внутрішніми установками на все життя.
Тому голос критика лунає у нашій голові й у дорослому віці. Він у
кожній ситуації транслює негатив:
„ти не здатен“, „не зможеш“, „ти
ніхто“. Ображає критик зазвичай
тому, що сам не реалізувався особистісно, має проблеми й низьку
самооцінку. Щоб компенсувати
вади у власному житті, він виплескує злість на інших.
Друга частка ― вимоглива.
Прототипами цієї ролі можуть бути
батьки, тренери. Їхня надмірна орієнтованість на найкращий резуль-

тат, незважаючи на всі наслідки,
викликає у дитини комплекс неповноцінності, сумніви й страждання через неможливість здобути у чомусь першість. Вимоглива
частка не заспокоюється навіть
тоді, коли людина докладає всіх
можливих зусиль до досягнення
мети, коли вона повністю сконцентрована на одній сфері життя. Це
налаштовує нашу свідомість остерігатися світу, ставитися до нього
з підозрою, думати, що ми нікому
не потрібні й усе проти нас.
Третя роль ― дитина. Вона не
має сили протистояти критикові
й вимогливому середовищу. Якщо
дитині багато разів повторювати, що вона погана, то вона це запам’ятає та сприйме належно. Такі
переконання залишаються й у дорослому віці. Внутрішня маленька
дитина дуже перелякана, адже її
дитинство почалося не в найкращих умовах. Вона починає вірити
у те, що погана, невдаха, не варта
любові, світ жахливий, на неї не
чекає нічого доброго, любові не існує.
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Очевидно, нашу слабку й несміливу дитину ніхто не може побачити. Її не можна представити світові.
Тому з’являються зовнішні ролі, які
ми обираємо, щоб функціонувати у
світі, захиститися від небезпек. Так
званих захисних часток у людини
п’ять. Вона може обрати для себе
один варіант, залежно від завданої
у минулому образи й типу темпераменту, або змінювати почергово залежно від ситуації. Покликання ролей ― захистити дитину
від страждання. Частка контролю
дуже відповідальна. Людина, що
обирає цю роль, ускладнює життя собі та середовищу. Вона живе
за чіткими правилами, не звертає
уваги на емоції, керується визначеними принципами. Цій частці
притаманний працеголізм, перфекціонізм. Вона звикла тримати все
навколо у своїх руках і зневажає
тих, хто є не таким організованим
або працює не так наполегливо.
Людина обирає цю роль і намагається стати ідеальною, щоб її
більше ніхто не зміг зачепити чи
образити, щоб не дорікали, щоб полюбили.
Друга частка уникає уваги. Це
людина, якій нічого не потрібно,
нічого не цікаво. Вона з легкістю
поступиться іншим бажаним місцем роботи, ніколи не відмовить у
допомозі, не виказує емоцій і переживань, готова прислужитися
будь-якої миті. Це не благодійність
і не звичайна доброта. До того
ж так не треба брати на себе відповідальності. Людина у цій ролі
намагається заслужити на любов
інших. Очевидно, це виснажує. Є ті,
хто користується такими людьми.
А унікальна частка розчаровується і робить висновок, що любові
немає.
У третій ролі людина завжди
страждає. Вона обирає собі такий
спосіб життя, наче всі навколо їй
щось винні. Їй постійно погано,
важко, вона впевнена, що її ніхто
не розуміє. Той, хто захищається
у цій ролі, просто хоче привернути
увагу, хоче, щоб його пожаліли, підтримали, вислухали.
Четверта частка доволі агресивна. Вона домінує у людині, яка
у дитинстві весь час чула, що пога-

на, нездара. Але вона не намагається заслужити любов, а навпаки, усе життя доводить, що
справді є жахливою. Ці люди не
зважають на емоції, не йдуть на
компроміси. Ті, хто поруч, завжди страждають від зневаги,
знецінення, докорів, принижень
і навіть насильства. Колись дитину образили, налякали й вона
не бачить інших варіантів захисту, окрім того, щоб самій стати
страшною й небезпечною.
П’ята роль для людей, які,
здається, мають дуже високу
самооцінку. Інші для них просто
ніхто. Себе ж вони вважають
зірками, скарбом, найкращими
й найталановитішими. Проте
такий захист людина створює,
бо насправді думає, що вона невдаха. Але вдягає маску зірки,
бо не хоче, щоб інші відкрили її
таку.
Люди, що обирають кожну з цих
ролей, насправді невпевнені в собі
й мають дуже низьку самооцінку.
Коли вони перебувають в оболонці, їм не страшно почути образу. За
всіма частками ховається маленька дитина, яка боїться, що світ її не
оцінить і не прийме.
Усі частки мають ідею, але у
підсумку вони не працюють. Люди
мають установку і виробляють
собі правило життя. Врешті це знову приводить до початкової проблеми. Якщо людина не варта любові, то захоче її заслужити.
Коли вона не отримує того, що
вкладає у цю частку, то розчаровується й знову думає, що не варта
любові. Якщо людина погана, то
або захоче довести, що вона така
(і повернеться до переконань критика), або робитиме з себе досконалу, втратить контроль, що теж
призведе до розчарування.
„Невдахи“ втікають від відповідальності. „Слабаки“ намагаються
приховати свої проблеми й страхи
за стіною непохитності й упевненості. „Потвори“ хворітимуть на зіркову хворобу. Таких прикладів можна
навести чимало.
Однак це все відбувається
лише у нас самих. У дорослому
віці лише від людини залежить те,
як вона сприйматиме себе й з чим
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готова змиритися або працювати.
Є ще дві частки, які здатні повернути нормальне життя. Здорова
частка ― дорослий, має тверезий
глузд, почуття гумору, розуміння
процесів, легке сприйняття світу,
відчуття правди. Завдяки їй людина може побачити, що не все
так погано. З кожною ситуацією
можна впоратися, а себе потрібно
сприймати таким, яким ти є, адже
ти унікальний.
Частка щасливої дитини робить
щодень легшим. Вона дозволяє поспати довше, а не думати про дедлайни, коли організм виснажений.
Вона показує, що інколи, щоб почуватися краще, достатньо розважитися чи з’їсти морозива. Щастя
у простих речах, зокрема й у розумінні себе.
У психотерапії ці здорові частки протиставляються всім іншим.
Людина, займаючи їхню позицію,
здатна боротися зі своїми страхами й не створювати собі маску
та абсурдні правила життя. Вона
може подякувати тим ролям, які
намагалися захистити її внутрішню
дитину від негараздів і дозволили
їй вийти з важкого стану, а також
відпустити їх. Дорослий нарешті
має сказати дитині, що любить її
та навчитися відбивати всі атаки
критика.
Ольга МАЦЬКІВ
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Увага: конкурс!
5 березня 2020 року о 16:00 на 3 поверсі приміщення
Студентського комбінату харчування (вул. Карпінського, 8) відбудеться Студентський конкурс на краще читання творів Тараса Шевченка або творів про нього.
Переможці отримають цінні призи та премії від Товариства
«Просвіта» Львівської політехніки й Колегії та профкому студентів і аспірантів.
Зареєструватися на конкурс можна до 3 березня 2020 року.
Подавати заявки в 235 кім. головного корпусу Політехніки.
Реєструючись, обов’язково вказуйте прізвище та ім’я, інститут,
групу, форма навчання ― державна чи комерційна, участь у самодіяльності, а також назву твору, який декламуватимете.

ЕКСПРЕС-ОГОЛОШЕННЯ

Як подати оголошення
в „Аудиторію”
Оголошення приймаємо від підприємств, організацій
та приватних осіб.
Вартість оголошення
• комерційного характеру: до 30 слів— 70,00 грн; від 30
до 60 слів— 140,00 грн;
понад 60 слів — за тарифами реклами;
• про загублені документи — 20,00 грн;
• співчуття — 30,00 грн;
• привітання: до 30 слів — 50,00 грн; від 30 до 60 слів
— 100,00 грн.
Система знижок: більше трьох публікацій — знижка
10% від суми замовлення.
Ціни подано з урахуванням податку на додану вартість.
Крайній термін подання оголошення — десять днів
до виходу газети.
Адреса редакції: 79013, Львів, вул. С. Бандери, 12,
кімн. 103.Тел. (0322) 258-21-33,
Е-mail: audytoriya@gmail.com

Вважати недійсними документи, які видав Національний університет ,,Львівська
політехніка”:
залікову книжку на ім’я: Климусь Іван
Іванович;
залікову книжку на ім’я: Мужилівський
Дмитро Михайлович;
залікову книжку на ім’я: Кулаков Павло
Владиславович;
студентський квиток № 12229332 на ім’я:
Грач Анна Петрівна;
студентський квиток на ім’я: Загорецький Володимир Володимирович;
студентський квиток на ім’я: Дільна Лілія
Володимирівна;
студентський квиток ВК № 11904154 на
ім’я: Бадецька Оксана Євгенівна;
студентський квиток № 11904086 на ім’я:
Кривошия Максим Вікторович;
студентський квиток № 12702713 на ім’я:
Кучерук Назарій Андрійович;
студентський квиток № 13003143 на ім’я:
Зарицький Владислав Ігорович;
студентський квиток на ім’я: Сидір Олена
Юріївна.
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МНОГАЯ ЛІТА!

Щиро вітаємо з ювілеєм колегу,
кандидата біологічних наук, доцента кафедри технології біологічно
активних сполук, фармації та біотехнології Інституту хімії та хімічних технологій Національного університету «Львівська політехніка»
ОЛЕНУ СВЯТОСЛАВІВНУ
ЯРЕМКЕВИЧ.
Від усього серця бажаємо всіх благ, якими Всевишній
може нагородити: міцного здоров’я та краси, щастя й
радості, відданої дружби й людського тепла, внутрішньої гармонії і невичерпної енергії, творчого натхнення та професійних успіхів.
Хай дороги стеляться крилато,
Будуть чисті, рівні, як струна,
Хай добро не оминає хату,
Як не оминає цвіт весна!
Хай здоров’я, радість і достаток
Стеляться, немов вишневий цвіт,
Хай малює доля з буднів свято,
І Господь дарує сотню літ.

МНОГАЯ ЛІТА!
Колектив кафедри органічної хімії Інституту
хімії та хімічних технологій Національного університету ,,Львівська політехніка” сердечно вітає з ювілеєм інженера І категорії

Колектив кафедри хімії і
технології неорганічних
речовин Інституту хімії та
хімічних технологій щиро
вітає з ювілеєм доктора
технічних наук, професора кафедри

КУНТОГО ОРЕСТА
ІВАНОВИЧА.

Зичимо Вам міцного здоров’я, родинного щастя, злагоди і добробуту.
Нехай всі Ваші плани і починання супроводжує яскравий успіх і творчі перемоги, а життєвий шлях наповнюється новими злетами і досягненнями.

МНОГАЯ ЛІТА!
Колектив кафедри органічної хімії Інституту хімії
та хімічних технологій Національного університету
,,Львівська політехніка” сердечно вітає зі 70-річним ювілеєм професора

ВІКТОРА СЕРГІЙОВИЧА
ТОКАРЕВА.

ЛІЛІЮ ЄВГЕНІВНУ ТРЕТЯК.

Від щирого серця бажаємо Вам і Вашій родині
міцного здоров’я, щастя, сповнення мрій і всього найкращого.

Бажаємо ювіляру міцного здоров’я, щастя,
благополуччя й успіхів у педагогічній та науковій роботі.

ОСВІТНІЙСТУДЕНТСЬКИЙТИЖНЕВИК„АУДИТОРІЯ”
Засновник і видавець —
Національний університет
„Львівська політехніка”.
Реєстраційне свідоцтво — КВ № 2743
Індекс 35004.
Виходить з жовтня 1946 року.
Періодичність — один раз на тиждень.
Сфера розповсюдження — загальнодержавна.

Газету надруковано у видавництві Львівської
політехніки, вул. Ф. Колесси, 4.
Обсяг 2,33 ум. друк. арк.
Наклад 500. Зам. № 200015.
Номер підготували:
Наталія Павлишин, Ірина Мартин,
Анастасія Степаняк, Марія Кіндратович,
Ольга Мацьків, Ірина Косар, Софія Дуда,
Христина Весела, Олег Семенишин.

Редакція залишає за собою право літературного редагування, скорочення текстів.
Листи, рукописи, ілюстрації не рецензуємо
і не повертаємо.
Редакція не завжди поділяє позицію авторів.
За зміст і достовірність рекламних оголошень відповідає рекламодавець.
При передруках посилання на „Аудиторію”
обов’язкове.
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5 березня 2020 року
о 16:00
Студентський комбінат харчування (вул. Карпінського, 8, п.3).

Шевченківські читання
Реєстрація - до 3 березня 2020 року. Подавати заявки в 235 кім. головного корпусу

