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*Стрічка новин
Квітень 2013 року запам’ятається нам виходом
збірника матеріалів ІV Міжнародної науковопрактичної конференції «Наукові читання, присвячені
пам’яті В.М. Корецького», яка відбулась 21 лютого
2013 року, і в якій приймали участь студенти коледжу
«АЛСКО». Їх наукові тези були опубліковані у цьому
збірнику. Хочеться відмітити, що у цій конференції
брали участь студенти І курсу Молчанець Іван,
Мельник Світлана і Паламарчук Ілона.
У квітні місяці розпочалися вже другі підготовчі
курси учнів шкіл, які бажають вступити на навчання
до «АЛСКО» у 2013 році. Маємо надію, що всі
бажаючі почати пізнавати ази юридичної науки
здійснять свої мрії, та змінять місце навчання зі
школи на коледж.
Ковалевський Євгеній

*Слово головного редактора
В 2011 – 2012 рр. газета «Informer» відіграла
важливу
роль
у
діяльності
студентського
самоврядування коледжу. Саме завдяки цьому жоден
студент не міг пропустити найсвіжіші новини та
завжди був у курсі подій, що є важливою якістю як
свідомого громадянина, так і майбутнього юриста.
Активні учасники редакційного колективу газети
«Informer» не оминали жодної події, яка б хоч трохи
впливала на суспільне життя студентського колективу
коледжу. Проте діяльність газети призупинилась у
2012 – 2013 рр.
Бажаючи відродити газету «Informer» у найкращих
її традиціях та поновити її діяльність студенти І курсу
взялися за цю справу.
Враховуючи досвід наших попередників ми
хочемо не тільки підтримувати значення та репутацію
газети на рівні 2011 – 2012 рр., а й підвищити рівень
поваги до неї та її діяльності, як у очах студентів, так і
викладачів, підвищити її вплив на суспільне життя
коледжу, відродити її традиції, посилити інтерес
студентів до життя коледжу та діяльності органів
студентського самоврядування. Як формується
уявлення громадян про справи у державі за допомогою
ЗМІ, так і формується уявлення студентів про справи у
коледжі за газетами та іншими виданнями органів
студентського самоврядування.
Ми сподіваємось, що редакційний колектив нашої
газети досягне встановлених цілей та не дозволить
газеті «Informer» повністю припинити свою діяльність.
Молчанець Іван
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*Психологія нашого повсякдення

Як з’явився вираз «всипати по перше
число»?
У старі часи учнів школи та інших навчальних
закладів часто били різками, нерідко навіть без
будь-якої провини караного. Якщо наставник
виявляв особливу старанність і учневі дуже сильно
діставалося, його могли звільнити від подальших
порок в поточному місяці, аж до першого числа
наступного місяця. Саме так виник вираз «всипати
по перше число».
Як приборкувачі слонів домагаються їх
покірності?
Приборкувачі
слонів
домагаються
їх
покірності шляхом хитрості. У юному віці ногу
слоненяти прив'язують до стовбура дерева. Будучи
не в змозі звільнитися, він поступово починає
думати, що це неможливо. Коли слон виростає і
стає набагато сильніше, достатньо прив'язати його
мотузком до молодого деревця, і він навіть не буде
намагатися звільнити себе.
Як багато біологічних видів на нашій
планеті відкрито і класифіковано?
Загальна кількість біологічних видів, що
мешкають на нашій планеті, оцінюється вченими в
8,7 млн., а відкрито і класифіковано на даний
момент не більше 20% від цього числа. Причому,
якщо число описаних наземних рослин становить
72%
максимум, то у наземних тварин цей
показник дорівнює 12%, а у грибів - 7%.
Як в поведінці щурів проявляється
альтруїзм?
Альтруїзм характерний не тільки для людини,
але і для багатьох тварин в тих чи інших формах.
Навіть пацюки, як показують експерименти, охоче
допомагають своїм побратимам без вигоди для
себе. У першому досліді на майданчику
розміщувалися двоє пацюків, один з яких був
замкнений у вузькому циліндрі і вільний щур
майже завжди намагався визволити іншого з
полону. У ускладненому експерименті крім
циліндра з щуром на майданчику розташовували
ємність з шоколадною стружкою, яку вільний щур
міг легко з'їсти сам. Однак і в цьому випадку він
спочатку звільняв товариша, щоб поділитися з ним
ласощами.
Ковалевський Євгеній

Лінь
Хвороблива
лінь
хворобливий
стан,
супроводжуване
синдромом
мотиваційної
недостатності, іпохондрією, періодично виникаючими
гострими переживаннями з приводу своєї ліні.
Хвороблива лінь - хронічне розлад, який виникає
не відразу. Підставою для розвитку хворобливої ліні є
звичайна лінь, що формується з низького тонусу,
розвиненої здатності до самообману, слабо виражених
когнітивних інтересів, неорганізованості, здатності
задовольняти потреби віртуально (в мріях) і т.п.
Ставлення до праці з боку хворобливих лінивців різко негативне. Це ставлення може носити різну
забарвлення. Хтось ненавидить працю, нібито тому що
трудитися - соромно, а трудящі люди належать до
нижчих класів, "невдахам". У деяких жінок хвороблива
лінь розвивається з переконання, що трудитися повинні
тільки чоловіки. У когось хвороблива лінь пов'язана з
різко мізантропічних рисами характеру, що роблять
неможливим встановлення хоч якихось робочих
відносин з колегами. Супроводжувати розвитку
хворобливої ліні можуть багато невротичні розлади:
апатія, астенічні неврози, дисморфофобія та інші.

Для профілактики розвитку хворобливої ліні у
дітей та підлітків дуже важливим є розвиток активної
життєвої позиції, мотивації досягнення.
Життєва пасивність, орієнтація на зовнішні мотиви
(очікування
підганянь),
небажання
самостійно
вирішувати свої проблеми - ось ознаки, наявність яких
у підлітка має вселяти тривогу.
Єдиним адекватним і надійним способом
позбавлення від хворобливої ліні є наявність хорошого
друга-наставника з активною життєвою позицією, який
словами і ділом здатний повернути хворобливого
лінивця до життя.
Паламарчук Ілона
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*Історична ретроспектива

Великоднє повстання
З точки зору інших, навпаки, країна не була
готова до повстання, занадто багато ірландців
відправилися битися до Франції, і по відношенню
до них це було б свого роду зрадою.
Серед противників повстання був і Оуен
МакНейлл (Owen McNeill), голова штабу
Ірландських Добровольців (ІД). Його основним
аргументом була відсутність необхідної кількості
зброї в руках потенційних борців за свободу. Він
вважав, що поки Британія не намагається їх
насильно роззброювати або, навпаки, втягувати у
військові дії на континенті, Ірландським
Добровольцям вступати у відкрите протистояння
недоцільно.
Зрештою, Пірс і інші лідери Добровольців,
разом
з
Конноллі
і
його
Ірландської
Громадянської
Армією,
вирішили
підняти
повстання в неділю 23 квітня 1916, під
прикриттям давно запланованих на цей день
маневрів ІД. МакНейлл про їх плани нічого не
знав. Йому повідомили тільки в четвер і в перший
момент він погодився, на його рішення вплинуло
вселяюче надію повідомлення про прибуття з
Німеччини транспорту зі зброєю для повстанців.
Але коли слідом за добрими новинами прийшли
шокуючи новини про арешт сера Кейсмента і про
втрату всього дорогоцінного вантажу, МакНейлл
своїм наказом скасував маневри і у зверненні до
Добровольцям всієї країни заявив, що повстання
не буде.
Незважаючи на наказ МакНейлл, Військова
Рада вирішила від повстання не відмовлятися,
єдиною поступкою в ситуації, було перенесення
дати виступу на понеділок 24 квітня. Була
підготовлена
Декларація,
яка
проголошує
створення Ірландської Республіки.
Честь
першому
підписати
історичний
документ було надано 59-річному Томасу Кларку
(15 з цих 59-ти він провів у британських
в'язницях). Кларк ставив свій підпис, після нього
по черзі бралися за перо Шон МакДермот, Томас
Мак Донах, Патрік Пірс, Еймон Кеннт, Джеймс
Конноллі, Джозеф Планкетт. У сформованій
ситуації кожен з підписали Декларацію просто не
міг не розуміти, що фактично він підписує собі
смертний вирок.
28 квітня британці задіяли артилерію.
Головною мішенню армійське командування
обрало Поштамт у Дубліні, жодне інше з

97 років тому, 24 квітня 1916 р., почалося
Великоднє повстання.
Протягом
багатовікового
британського
панування в Ірландії ірландське визвольний рух
будувалося на основному принципі: агонія
Британії - шанс для Ірландії. З вступом Британії у
Першу світову війну в русі почався розкол.
Деякі вважали, що настав підходящий момент
для нового виступу: імперія надовго загрузла в
жахливій війні, мільйони вже загинули, мільйонам
ще належить загинути в цій кривавій бійні,
економічна ситуація стрімко погіршується, і також
стрімко падає довіра до уряду, по всій Ірландії
один за іншим проходять нові і нові рекрутські (продовження на наступній сторінці – ред.)
набори, які аж ніяк не додають популярності владі.
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атакам і бомбардуванням такої потуги. В
результаті обстрілу був зруйнований весь
прилеглий до поштамту квартал Секвілл Стріт, а в
самій будівлі почалася пожежа.

29 квітня керівники повстання з уцілілими
бійцями покинули охоплений вогнем Поштамт і
зайняли позиції на Мур Стріт (Moore Street). Цілі
райони міста лежали в руїнах, зростала кількість
жертв серед мирного населення, у заколотників,
обложених у будівлях, розкиданих по всьому
Дубліну, відчувався брак продовольства і
боєприпасів. Навіть найстійкіші розуміли, що
сподіватися більше нема на що, сміливці,
кинувшись виклик імперії, були приречені з самого
початку. Ступивши в пасхальний понеділок за
поріг Ліберті Холла, вони зробили крок назустріч
поразці, і воно не змусило себе довго чекати,
залишилося тільки зустріти його гідно. Патрік Пірс
прийняв важке рішення про капітуляцію і розіслав
свій наказ усім уцілілим загонам.
30 квітня склали зброю останні з повстанців, в
п'ять годин з даху Поштамту були скинутий
прапори повсталих, а разом з ними і мрія про
свободу.
Журавська Надія
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*Суспільна тема

"Стадное чувство" или
"закон 5-ти процентов"
Есть такое понятие как автосинхронизация.
Суть такова – если в какой-то общности 5%
процентов
совершают
одновременно
определенное действие – остальное большинство
начинает повторять. Теория так же может
называться ДОТУ - Достаточно общая теория
управления.Это
происходит
в
любых
направленниях
нашей
жизни,мода,образование,здоровье,еда.Когда мы
видим у людей новый модный смартфон мы сразу
хотим его преобрести,с професией так же,мы идем
чаще всего туда куда идет большенство,всегда это
"большенство" тянет нас туда куда мы и вовсе не
хотим.
Если в мирно пасущемся табуне лошадей
испугать 5% особей и «пустить их в бегство», то
весь остальной табун сорвется с места; если даже
5% светлячков случайно синхронно вспыхнут, то
тут же будет вспышка целого луга.
Данная особенность проявляется и у людей.
Недавно
английские
ученые
поставили
эксперимент: в большую, просторную залу
пригласили людей и дали им задание
«перемещайтесь как вам угодно». А некоторым
давали четко определенное задание как именно
двигаться и когда. Таким образом было
экспериментально подтверждено, что 5% человек
перемещающихся с определенной целью могут
заставить всѐ множество двигаться в том же
направлении.Люди привыкли ровнятся на кого
то,делать подобное,мы привыкли делать то что
уже кто то делал,плагиат так сказать.
Для автосинхронизации необходимо, чтобы
множество неких объектов обладали хотя бы
отчасти
идентичным
информационноалгоритмическим состоянием u находились в
условиях, допускающих информационный обмен
между ними — хотя бы безадресный,
циркулярный. При этом быстродействие их по
реакции
на
прохождение
информации,
идентичной для всех них, должно быть достаточно
высоким.
Кстати, подобный эксперимент может
провести каждый. Достаточно прийти на концерт
с компанией друзей и начать синхронно хлопать в
те моменты, когда вам это хочется и весь зал
будет за вами повторять. (продовження на наступній
сторінці – ред.)
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управление, когда не надо каждому говорить, что
он должен делать и как: хватит 5% процентов,
которые запустят процесс автосинхронизации.

Особенно рок фестивали и их посетители
проходят именно в стадном инстинкте, человек
одевается смотря на других,на музыкантов,кричат
то что слышат от других.В 21 веке люди боятся
отделятся от стада,потому что боятся быть не
понятыми.
Некоторые практические выводы из этого: не
стоит делать коллективы больше 20 человек. 20
человек/100% × 5% = 1 – эта единица и есть лидер,
увеличение же количества человек влечет за собой
потерю управления. В аудитории, где человек 3040, преподавателю будет очень трудно задавать
тон занятия и постоянно держать внимание
группы. Этот закон можно применять и к другим
ситуациям, пробуйте, но не стоит полностью
полагаться на него. Нет ничего абсолютного.В
практике были и такие ситуации когда в колективе
людей находился человек который высказивал
свое мнение,отделялся от стада и за собой уводил
Данным явлением очень много кто пользуется
какое то количество людей,после этого два стада
в
корыстных
целях, запуская слухи, например, что
начаниют вражду за первенство.
через пару дней исчезнут какие-то товары и 5%
испугавшихся и побежавших покупать эти товары
хватит для того,
чтобы
всколыхнуть
остальных
и
через некоторое
время
полки
действительно
станут
пустыми.
5%
процентов
провокаторов
хватит, чтобы
мирный митинг
Запуск таких процессов возможен только превратился в
тогда, когда люди находятся в состоянии не массовое
осознания своих действий, целей и причины. побоище.
Когда уровень личной дисциплины, осознанности, Скидки
в
контроля очень низок. А это уже бесструктурное магазинах
управление, когда не надо каждому говорить, что делают
свое
он должен делать и как: хватит 5% процентов, дело,продавци
которые запустят процесс автосинхронизации.
каждый сезон
Запуск таких процессов возможен только делают акции так називаемые "sale" конечно люди
тогда, когда люди находятся в состоянии не ждут скидок и ветрин с надписями-70%, очень
осознания своих действий, целей и причины. большой процент сразу же бежит и тратит
Когда уровень личной дисциплины, осознанности, огромную сумму денег посути на ненужные им
контроля очень низок. А это уже бесструктурное
вещи.
Кушнір Олександра
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*Корисно знати

10 таємниць світської
бесіди
Професія юриста є професією публічною, а
тому вимагає від них вміння добре тримати себе не
лише у залі суду, а й на світському рауті.
Мистецтво підтримати бесіду може стати в
нагоді в найнесподіваніших ситуаціях. При
першому знайомстві, на світській вечірці, на
співбесіді і навіть ділових переговорах, які
проходять у неформальній обстановці. Як же
навчитися вести світську бесіду?
1.Розслабтеся. Пам'ятаєте, як у кіно, коли
головний герой у хвилюючою обстановці починає
незграбно складати руки, судорожно закидати
ногу на ногу, поправляти волосся або прибирати
невидимі ворсинки з піджака, намагаючись всім
своїм виглядом показати, що він абсолютно і
повністю розслаблений. Щоб не стати королем
таких комедій, навчіться розслаблятися посправжньому. Допомагає пара глибоких вдихів.
2. Початок – лиха біда. Психологи кажуть,
що починати розмову простіше за все з
нейтральних тем, які пов'язані з навколишньою
дійсністю. А це зазвичай - погода або місце, де
проводиться захід.
3. Тримайте дистанцію. Перший контакт
повинен встановлюватися очима. У кожної
людини є особиста зона, в яку незнайомцеві краще
не вторгатися. Під час розмови тримайтеся від
співрозмовника приблизно на відстані витягнутої
руки. І краще утриматися від дотиків, схвальних
поплескувань по плечу і інших вторгнень в
особистий простір, які ви можете дозволити собі у
спілкуванні з друзями і близькими.
4. Домашнє завдання. Ну що ж, погоду і
дивовижний вечір в ліловому заході обговорили,
що ж далі? Частенько люди застряють на
початковій стадії розмови. Якщо ніхто не може
довгі паузи, в хід йдуть несмішні жарти, але вони
положення тільки лише посилюють. Про що
говорити потім, після погоди?

Друк:Комітет зовнішньої політики та ЗМІ
Коректор статей: вакансія!
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розвинути діалог далі, починаються незручні
Якщо ви йдете на виставку картин, то не зайвим
було б витратити, хоча б 30 хвилин на вивчення
предмета виставки. Кілька маловідомих фактів
можна піднести співрозмовнику разом з фразою:
«А ви чули, що ...», і продовження розмови не
змусить себе чекати. За фактами звичайно йде
обмін думками і враженнями.
5. У пошуках спільного. До речі, саме
пошуки спільних тем, спільних інтересів, звичок і
пристрастей - головний ключ для встановлення
хорошого першого враження. Згадайте, як легко
знаходять контакт молоді мами або футбольні
вболівальники одного клубу. Людям подобаються
збіги і ми набагато комфортніше відчуваємо себе в
компанії таких само, як кажуть, «своїх» людей.
6. Уникнення конфлікту. Починаючи бесіду,
слід пам'ятати, що є певний список заборонених
тем. Тому, щоб не потрапити в халепу і не
викликати люту суперечку, щоб не опинитися в
центрі скандалу і не зіпсувати собі вечір, краще
уникати таких тем, як політика, релігія, реформи,
спорт, війна тощо.
7. Техніка світської сищика. Ретельно
прислухайтесь до кожного слова співрозмовника,
шукайте явні докази, які вкажуть на його улюблені
теми розмови. Учувши вірний слід, з легкістю
вдасться розплутати клубок розмови, розвиваючи
ниточки улюблених тем співрозмовника.
8. Ні дня без новини. Візьміть за правило - не
виходити з дому без свіжих новин.
9. Не забивайте ефір. Деякі з нас так
страшенно
бояться
«потопити»
розмову
мовчанням, що починають безупинно коментувати
все, що бачать і чують. Зате вдячного слухача
люблять майже всі незнайомці.
10. Міняємо напрямок. Буває і так, що не ви,
а вам хтось нав'язує своє товариство і теми для
розмови. У такому випадку для догляду прекрасно
підійде фраза: «Вибачте, мені потрібно знайти
одну людину». Але можна скористатися й іншим
прийомом: переламати хід історії і м'яко перевести
розмову на цікаву вам тему.
Трубінська Ірина
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