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* Стрічка новин

1 вересня – День знань! Урочисте привітання
студентів Політико-правового коледжу «АЛСКО»
за участю перших осіб навчального закладу
відбулось в актовій залі. Слово мали: директор
Наталія Миколаївна Оніщенко, заст. директора з
навчально-виховної роботи Наконечна Тетяна
Володимирівна ,
з а с т . директора
з адміністративно–
фінансової роботи
Зільбер Дмитро
Олександрович, а
також куратори І
та ІІ к у р с і в
Хлєбнікова О.М.
та Дячок М.П..
Святкова
атмосфера
початку
нового
навчального року панувала у стінах коледжу
протягом цілого тижня, що дало змогу без
жодних проблем швидко
адаптуватись
першокурсникам і поринути у вирій нових
здобутків у житті.
В и б о р и Президента студентського
самоврядування Політико-правового коледжу
«АЛСКО» відбулись 2 вересня 2011 року. Серед
десятьох кандидатів перемогу на виборах здобув
студент ІІ курсу групи ЮТ-2/2 – Діденко Артем.
5 вересня, за ініціативи новообраного
Президента студентського самоврядування та
його колективу з командним духом, за участі
старостату коледжу, вперше за багаторічну
історію навчального закладу, було вирішено
утворити представницький колегіальний орган –
студентський Парламент коледжу «АЛСКО».

* Акцент студентського самоврядування Політикоправового коледжу «АЛСКО»

Тенденції розвитку системи студентського
самоврядування набирають значних обертів, оскільки
дещо змінився підхід з боку «начальства». Поклавши
всі сподівання на досить потенційний другий курс,
було вирішено обрати серед цих представників
головного над усіма студентами-активістами. Власне,
другого вересня цьогоріч (ця дата, по-суті, може
вважатися
феноменально-історичною),
було
проведено
вибори
Президента
студентського
самоврядування.
Вибори, безумовно, подія доволі напруженохвилюючого характеру, адже обрати самого
найкращого серед самих кращих – складний процес!
Серед десятьох кандидатів-відчайдухів перемогу
здобув Діденко Артем. Врешті-решт, вибори
продемонстрували, що майбутня еліта нашої держави
зростає саме в наших звичних і в той же час рідних
стінах навчального закладу «АЛСКО».
Новообраний Голова всіх студентів так, як і
обіцяв, маючи надійний колектив з командним
духом, почав працювати чи не з дня перемоги. На
наступний робочий день після виборів було готове
Положення студентського самоврядування «Про
студентський парламент». Цей документ вплинув на
модернізацію студентської влади про яку зазначалось
на початку тексту. «Створення парламенту для
студентів – це не тільки прояв демократії, а й новий
шлях розвитку цілої системи самоврядування, яка до
цього моменту була не у найкращому стані.
Сьогодні, Положення перебуває на доопрацюванні,
адже кожна кома у цьому документі має бути
безсуперечною.» — зазначили в Секретаріаті при
Президентові студентського самоврядування ППК
«АЛСКО».
Як бачимо, стратегічні перспективи роботи
старостату років на десять вперед, а то і більше, як
все на практиці буде виходити – побачимо.
За
рішенням
редакційного
колективу
студентського вісника, у подальших випусках Ви
матимете змогу дізнаватися про новини роботи
студентського самоврядування з перших вуст на
сторінках нашого видання.
Матат Андрій

Редакційний колектив студентського вісника_
Засновник та головний редактор – МАТАТ Андрій (ІІ к., гр. ЮТ-2/2) Оглядач – VanDerГольц
Журналісти: АНДРІЄЦЬ А., ДІДЕНКО Н., ТЕЙЛОР Ж., ІВЧЕНКО В., ПОДАТЬ А., ПАРХОМЕНКО В., РАЛДУГІНА Д.
*за електронно-механічні помилки у текстах, редакція відповідальності не несе! *з питань та пропозицій щодо роботи газети ІНФОРМЕР звертайтесь до редакції!
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*Суспільно–соціальна тема

ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЮРИСТ
Новый учебный год принес нам множество разнообразных вопросов, которые требуют
однозначных, исчерпывающих ответов. Ввиду того, что желающих быть ответчиками не так
уж и много, автор статьи взял эту ношу на себя. Ниже вы узнаете, почему непрофильные
высшие учебные заведения обзаводятся юридическими факультетами; почему люди с высшим
образованием штопают носки и почему большинство студентов закрывает двойки тройками.
(початок – ред.)

Мы живем в век информации и высоких касательно «правового дела». С одной стороны –

технологий. Социум всего мира неустанно растет,
генномодифицированные
продукты
заполняют
прилавки, книги заменяют ридерами, а конспекты
набирают на нетбуках. Глобализация пожирает
планету Земля со всеми потрохами, стирает
индивидуальность, превращая людей в неотличимую
целостную массу.
В связи с таким неоднозначным положением
дел, которое является плодом последних ста лет, на
повестке дня у среднестатистического ученика,
выходца обычной украинской школы, всего лишь
несколько профессий на выбор: юрист, экономист,
журналист и программист. Автор вовсе не имеет
ввиду, будто профессии учителя или же доктора
остаются без внимания; он только лишь
подтверждает общепринятую в наше время мысль:
потребность в определенном образовании зависит от
того, насколько велика перспектива заработать в
будущем, имея это образование. В данном случае и
объяснять не стоит, что будучи честным
милиционером или же воспитателем в детском саду,
приличный капитал не сколотишь.
Желание людей жить припеваючи, имея
соответствующий диплом и, как следствие,
высокооплачиваемую работу вполне объяснимо и
вовсе не выходит за рамки общепринятой морали
или же законодательства. Кто не хочет купить себе
машину подороже, а квартиру покомфортнее?
Каждый уважающий себя человек мечтает о
подобном.
Глядя на успешных, уже сформировавшихся
людей вокруг, молодой парень или девушка первым
делом хотят узнать, чем же занимаются эти люди.
Оказывается, большая их часть имеют юридическое
образование и работают в этой сфере. То есть,
общественное мнение сводится к тому, что
юриспруденция - это дорого и со вкусом (модно,
стильно, молодежно, если хотите).
В этом случае пошевеливаться начинают
учебные заведения. Каждая школа, лицей, ВУЗ
считают своим долгом основать юридический
факультет, дабы на территории всей страны
полностью удовлетворить потребность населения

отлично. Очевидно, что даже в музыкальных
консерваториях, совсем скоро, люди смогут
изучать юриспруденцию.
Возникает вопрос о качестве обучения.
Вопиющая разница присутствует между уровнем
образования в специализированных alma mater и
абсолютно
непрофильных
ВУЗах
нашего
государства. А ведь документы подают в
непрофильные, скорее всего, в надежде получить
«юридическое» образование!?
В связи с этим можно сделать простой вывод:
одной из причин огромного количества юристов
является соответствующее количество учебных
заведений, откуда в конечном итоге выходят
толком необразованные специалисты, но имеющие
диплом о высшем образовании. Могут ли такие
люди устроиться на высокооплачиваемую работу
или же на государственную службу по
специальности? Автора обуревают сильные
сомнения
на
счет
уровня,
качества,
профессионализма, выполняемой ими работы.
Но является ли профильность учебного
заведения единственным фактором, который
определяет дальнейшую успешную карьеру
человека? Или все же, многое зависит и от него
самого? Или от его родителей?..
Вышеупомянутое общественное мнение давит
не только на хрупкий ум школьников, вчерашних
одиннадцатиклассников, но и на стереотипное
мышление их родителей. Следуя банальной логике
«юриспруденция - много денег - хорошая жизнь»,
взрослые зачастую делают выбор за свое чадо, даже
если то желает поступить, например, на факультет
актерского мастерства. «Это не работа», - заявляют
обычно родители и отправляют ребенка учиться на
юриста.
Данная
концепция
заставляет
поинтересоваться, чему может выучиться такой
ребенок, не имеющий внутри искреннего желания
быть правовиком. У человека нет к этому тяги, нет
в этом потребности, отсутствует энтузиазм, но
взрослые даже не пытаются мириться с
пожеланиями детей.
(продовження на наступній сторінці – ред.)
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* Цікаво знати!

ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЮРИСТ
(продовження – ред.)

Соответственно, стремление ребенка к
учебе в таком случае нивелируется, что
и
приводит
к
отвратительной
успеваемости,
пропускам,
невыполненным домашним заданиям
и двойкам.
Естественно, что студент, как бы
он не относился к изучаемым
предметам, вовсе не хочет быть
исключенным
из
учебного
заведения.
Для этого он пытается закрыть
все плохие оценки, «энки» и сдать
соответствующие темы. Если кто-то
строит иллюзии и думает, будто
человек подобного толка собирается
сдать на пятерку то, что до этого сдал
на
два,
то
автор
вынужден
опровергнуть
подобные
мысли:
отсутствие малейшей мотивации и
сердечная доброта преподавателя в
сумме дают от силы три балла - и вот
уже счастливый ученик несется с
зачеткой домой.
В
конечном
итоге
мы
сталкиваемся
с
некомпетентными
юристами, чей выбор был сформирован
назойливыми родителями и псевдопрофессионалами, которые попросту
не способны заработать себе на жизнь.
Хотя,
все
они
видели
себя
состоятельными и реализованными.
Большой
успех
ожидает
исключительно
трудолюбивых,
целеустремленных,
по-настоящему
талантливых людей. Людей, которые
сами выбирали свой путь, зная, что
именно он из себя представляет.
Людей, которые не боятся ничего и
боятся
всего
по
чуть-чуть.
Самосовершенствующихся день ото
дня.
Так что, если вы не уверены в
своем выборе, забирайте документы из
юридических учебных заведений и
смело поступайте в эстрадно-цирковое
училище. Страна с такой сложной
экономико-политической
ситуацией
нуждается в УЛЫБКАХ!

У БРИТАНІЇ ВЧИТЕЛЯМ ДОЗВОЛИЛИ
ЗАСТОСОВУВАТИ СИЛУ

Згідно з новими шкільними правилами, прийнятими
Міністерством шкільної освіти Великобританії, вчителям
дозволено застосовувати силу до учнів, які розбушувалися.
Згідно з постановою міністерства, англійським
школярам заборонено приносити в клас алкоголь, наркотики,
порнографію і мобільні телефони, до порушників вчителям
дозволено застосовувати заходи силової дії.
Як повідомляє міністр шкільної освіти Англії Нік Гібб
(Nick Gibb), педагог має право обшукати учня при підозрі, що
той скоїв крадіжку або проніс у школу заборонений предмет.
У список таких предметів увійшли алкоголь, наркотики і
психотропні речовини, порнографія, сигарети і піротехніка, а
також мобільні телефони, MP3-плеєри, фотоапарати і
відеокамери.
Крім того, вчителям дозволять застосовувати силу, щоб
вивести з класу учня, що порушує порядок.
Багато вчителів скаржилися, що не можуть впоратися з
агресивно налаштованими учнями. Нові правила покликані
змінити співвідношення сил у класі", - наголосив міністр.
Корреспондент.net

ЧИ ЗНАЄТЕ ВИ, ЩО…

Темношкіра американка має найдовший у світі язик!
25-річна Шанель Теппер
має найдовший у світі
язик – 9, 75 см. За це
жінку внесли в цього –
річну Книгу рекордів
Гіннеса.
Шанель помітила
особливість свого язика
у 8 років. Лікарі відхилень не виявили. Припускають, що причина –
відсутність вуздечки від
народження. Коли дівчина їсть морозиво, люди часто
помічають її чудо-язик. Просять сфотографуватися.
VanDerГольц
Gazeta.ua
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* ОГОЛОШЕННЯ!

Увага!!!
БЛАГОДІЙНА АКЦІЯ!

Шановні викладачі та студенти Політико-правового коледжу «АЛСКО» !!!
Згідно рішення студентського Парламенту (від 5 вересня 2011 року) оголошено
провести благодійну акцію

«З ЛЮБОВ’Ю У СЕРЦІ ДО ДІТЕЙ–СИРІТ».
Мета проведення акції – збір дитячих іграшок, книжок, одежі та шкільної канцелярії
для дітей-сиріт одного із дитячих притулків м. Києва від студентів та працівників Політикоправового коледжу «АЛСКО».
Збір дитячих іграшок, книжок, одежі та шкільної канцелярії проводиться – з 7
вересня по 14 жовтня 2011 року.
Місце приймання подарунків для дітей-сиріт – аудиторія № 18 (Студентський
Парламент, Секретаріат та приймальня Президента студентського самоврядування
Політико-правового коледжу «АЛСКО»).
Організатори проведення благодійної акції «З ЛЮБОВ’Ю У СЕРЦІ ДО ДІТЕЙ –
СИРІТ» – представники студентського самоврядування. Комітет зовнішньої політики та ЗМІ
(PR).
Запрошуємо студентів, викладачів та усіх небайдужих взяти участь у благодійній
акції за для дітей-сиріт України. Чекаємо з нетерпінням усіх зацікавлених!!!
Про перебіг усіх подій та подальшого фоторепортажу з місця події, Ви матимете змогу прочитати
в одному із подальших випусків газети студентського самоврядування «informer». Слідкуйте за
анонсами газети та новинами студентського самоврядування Політико-правового коледжу «АЛСКО»
на сторінках нашого видання.
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