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* Вітаємо!  

Шановні викладачі,  
співробітники та студенти  

Політико-правового коледжу «АЛСКО» 
 

Редакційний колектив студентської 

газети «Інформер» вітає вас із Новим 

роком та Різдвом Христовим!  

Бажаємо вам щастя, радості, любові 

та здійснення найзаповітніших мрій!  

Нехай любов та добро сповнює ваші 

серця!  
 

З повагою, 

Головний редактор та члени  

редакційного колективу газети «Інформер» 

 * Стрічка новин  
  

      Студенти ІІ курсу, Політико-правового 

коледжу «АЛСКО», успішно пройшли вступну 

кампанію і були рекомендовані до зарахування 

в Українську школу законотворчості при 

Інституті законодавства Верховної Ради 

України. Дана школа займається професійною 

підготовкою студентів-правників, які бажають 

в подальшому професійному житті займатися 

нормопроектуванням. Адже, як зазначила 

директор коледжу, професор Н.М. Оніщенко: 

«в умовах сучасного стану правової системи 

України, динамічний розвиток нормативно-

правових актів потребує не просто фахівців - 

юристів, а юристів-законотворців, які 

матимуть належні знання та уміння для 

професійного здійснення такої справи».  
 

З    15 грудня 2011 року в Політико-

правовому коледжі «АЛСКО» почалась зимова 

сесія. Редакція газети «Інформер», у 

наступному випуску проведе рейтинг груп та 

окремих студентів, які успішно здали заліково-

екзаменаційну сесію.  
 

За рішенням Парламенту студентського 

самоврядування коледжу «АЛСКО»,  з 

об’єктивних причин, благодійна акція «З 

любов’ю до дітей-сиріт» продовжується. В 

рамках проекту проводиться збір дитячих 

іграшок, речей та шкільних канцтоварів тощо.  

 

Активісти студентського самоврядування 

коледжу «АЛСКО», 23 грудня 2011 року стали 

учасниками ювілейного 100-го та останнього  

випуску в цьому телесезоні програми  «Велика 

політика з Євгенієм Кисельовим», яка 

виходить щоп’ятниці на телеканалі ІНТЕР.   

 

* Слово головного редактора 
 

Студентське самоврядування: 
підсумки та перспективи 

 

У передноворічний час, як заведено в 

суспільстві, традиційно підводяться підсумки. 

Аналізується пророблена робота, приймаються 

рішення, акцентується увага на головних 

моментах року, а також окреслюються плани на 

майбутнє – на майбутній робочій рік. 

Так само і в студентському середовищі – 

студентському самоврядуванні. В нашому 

випадку, аналізується робота за перше півріччя 

семестру (нагадаю, новосформований склад 

студентського самоврядування почав свою роботу 

з вересня поточного навчального року – авт.), 

приймаються рішення щодо подальших планів 

роботи студентського самоврядування. 

Робота активу самоврядування коледжу 

«АЛСКО», без сумніву та перебільшення, була 

досить плідною. За минулий рік можна 

нарахувати багато позитивно-плідних моментів, а 

також  і тих моментів, які спонукають називати їх 

«негативними», але негативними вони можуть 

вважатися формально. 

(продовження на наступній стр.)  
 

 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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* Слово головного редактора  
 

(продовження) 
 

2 вересня 2011 року відбулись             

вибори Президента студентського 

самоврядування Політико-правового 

коледжу «АЛСКО», перемогу на яких 

здобув студент ІІ курсу Діденко Артем. Цей 

період можна називати новим в історії 

самоврядування коледжу. Хоча б тому, що 

вже на наступний день після виборів був 

сформований склад команди 

самоврядування, який почав працювати 

відповідно до модернізованої структури 

студентського самоврядування яку 

утвердили 5 вересня на загальних зборах 

студентської влади, яка відтоді стала 

називатись – студентським Парламентом. 

Створення проекту газети 

студентського самоврядування, можна 

також приурочити до подій становлення 

інституту студентського самоврядування. 

До речі, з часу реальної роботи 

студентського самоврядування його 

результатів, на сторінках нашого видання 

ми почали називати його інститутом, що 

вперше використовується та цілком 

оправдовує свою назву. Такої практики не 

було, запевняю, в найпрестижніших вищих 

учбових закладах України. Газета, на 

сьогодні, стала реальною владою в 

студентському самоврядуванні. Її 

створення, а також робота свідчить про 

демократичні шляхи розвитку 

студентського апарату самоврядування, 

студентського середовища коледжу 

«АЛСКО»  зокрема.  

Зовнішній вектор проробленої роботи 

заслуговує на вивчення і схвалення. Адже, 

даний напрям в самоврядуванні став 

просто, що називається, мати найвищі 

показники за останні роки. Маючи всі 

комунікативні важелі впливу, представники 

студентського самоврядування Політико-

правового коледжу «АЛСКО» добре 

зарекомендували себе на «стороні». На 

такій стороні, що наші партнери з інших 

навчальних закладів всієї України, 

переконаний, просто і не мріяли.  

Втім питання, які можна визначити під 

знаком «мінус», були також. Але, всі такі 

моменти – тільки надихають, тільки 

впливають на те, що є бажання ще більше і 

ще плідніше працювати. Що ми, в принципі 

робимо п’ять днів на тиждень... а іноді і 

більше.    

                                         Матат Андрій 

* Суспільно-соціальна тема 
 

 

 

 

 

Заметка живой мыслью 2   

 
 

(початок – ред.) 
 
 

 

В данной статье рассматриваются вопрос 
гармонизации, толкования и систематизации 
национальной правовой системы, а так же 
влияние этих процессов на деятельность 
юриста. Статья  пояснит, что юрист 
выигрывает, когда в стране ежедневно 
проводятся реформы, расскажет, почему 
пробелы в праве только способствуют 
карьерному росту и убедит в том, что 
украинское законодательство обеспечивает 
огромное количество рабочих мест. 

 

 

Трудности в профессиональной деятельности - явление 

неизбежное, а иногда, как ни странно, даже желаемое. 

Именно они заставляют работающих людей не 

останавливаться на достигнутом, преодолевать себя и всегда 

смотреть вперед.  

Трудности оставляют после себя, независимо от 

обстоятельств, огромный опыт. Они дают человеку 

возможность остановиться и крепко задуматься над 

собственными ошибками. Дают возможность усилиться, 

многое переосмыслить и измениться в лучшую сторону. 

Трудности зачастую порождают победы. Создают 

героев. Определяют направление полета больших птиц. 

Каждый сталкивается с ними и всегда пытается преодолеть.  

Даже, если человек встречает проблему с опущенными 

руками, его бездействию когда-нибудь все равно придет 

конец. Здравый смысл возьмет свое. 

Какие же трудности ожидают юриста на его пути?  

Как они способствуют его развитию?  

Всегда ли мы называем проблемой то, что на самом 

деле является проблематичным?  

Или мы ошибаемся?  

Эти вопросы весьма актуальны в наше время: если дать 

на них корректные ответы, можно верно расставить 

приоритеты в своей карьере, уточнить акценты и менее 

болезненно воспринимать неудачи, помня, что и они имеют 

свойства приносить позитивные плоды. 

У юриста трудностей не оберешься. Вне зависимости от 

того, занимается человек научной работой или отдает 

предпочтение практике, он всегда в центре проблем.  

Автор статьи предпочитает не затрагивать человеческий 

фактор или же коррумпированность государственных 

органов, так как эти нюансы не затрагивают деятельность 

юристов напрямую. Суть в ином. 

 
(продовження на наступній сторінці – ред.) 
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* Суспільно-соціальна тема 
 

 

 

 

Заметка живой мыслью 2 
 
 
(продовження – ред.) 

 

 

Законодательство нашей страны 

является более чем обширным, 

регулирующим все сферы 

жизнедеятельности, и с тем же - 

запутанным.  

Очень часто бывает, что уже опытные 

юристы обнаруживают неизвестные им 

ранее законодательные акты, 

установленные с принятием независимости 

в стране или находят недочеты в недавно 

обнародованных законах, несоответствия в 

нормах; чего только стоят гражданский и 

хозяйственный кодексы.  

Кроме всего, иногда трудным 

представляется не только найти норму, но 

и верно ее истолковать. 

Ведь любой закон, запрещающий или 

же разрешающий, должен восприниматься 

всеми людьми единым образом. 

Двойственность недопустима в этой 

ситуации. 

Процесс поиска и раздумий является 

основополагающим в деятельности 

правовика, а значит и самым емким с точки 

зрения времени.  

Он порождает множество трудностей, 

составляет специфику работы юриста и, 

что не маловажно, отделяет эту 

специальность от всех остальных: 

обычный человек, не имеющий 

юридического образования, не способный 

ориентироваться в правовом поле, 

элементарно не сможет и разобраться в 

каком-либо нормативном акте. 

В этот момент возникает конфликт 

интересов. Наверняка, каждый юрист хотел 

бы работать с более простой правовой 

базой: чтобы законов убавилось и чтобы 

они были изложены доступнее.  

Каждый хотел бы уделять меньше 

времени разбору с материала, его анализу и 

конструкции выводов. Но в чем 

заключается работа юриста, если не в 

этом? К чему привело бы упрощение 

правовой базы? 

В какой-то мере, к невостребованости  

правовой специальности. Упрощение 

права, устранение ошибок и спорных 

моментов сделает право понятным и 

доступным для всех.  

То есть, большинство людей, 

имеющих средний уровень интеллекта, 

смогут свободно ориентироваться в ряде 

наименее сложных, но распространенных 

правовых вопросов. 

 Автор статьи не имеет ввиду, будто 

доступное законодательство заставило бы 

социум совершенно отказаться от юристов, 

но их роль значительно бы упала, тем 

самым избавив правовиков от достойных 

окладов, весомого статуса и хорошего 

положения. 

За что клиент будет платить юристу, 

если сам сможет решить любой правовой 

вопрос?  

Зачем подсудимым будут нужны 

адвокаты, если процесс защиты в суде 

станет посильным для них самих?  

То есть, каждый юрист, желая 

работать с более простым 

законодательством, на самом деле рискует 

избавить себя от работы как таковой, что 

безусловно, не может позитивно 

отразиться на его жизнедеятельности. 

Стало быть, любой элемент права, 

любая его составляющая, которая со 

стороны выглядит как проблема, заметно 

усложняющая труд юриста, на самом деле 

способствует его работе: приумножает 

гонорар, повышает статус, при удачном 

исходе дела, возводит в ранг 

профессионала. 

Трудностей избегать не стоит. 

Поражение приводит человека либо к 

гибели, либо к победе. Впрочем, первого 

правовая сфера не предполагает. 

 

 

 

VanDerГольц
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* Подарунок Інформеру! 
Для будь-якого проекту головними є 

декілька умов. У випадку із створенням, по 

істинні, нашої газети студентського 

самоврядування «ІНФОРМЕР» Політико-

правового коледжу «АЛСКО» однією із 

головних умов було – читачі.  

Справді, щоб періодичне видання будь-

якого рівня існувало нормальним життям, а 

саме: мало свою аудиторію, авторську 

особливість, креативність, редакційний колектив 

та зрештою власну концепцію тощо.  Для цього 

найголовніше забезпечити всі можливі способи 

та умови для реалізації даної мети.  

Так само і про «ІНФОРМЕР». Звичайна 

собі студентська газета, яка існує всього 

навського чотири місяці (!), має свої плюси та 

мінуси. Але однозначно перемагає серед інших 

подібних їй проектів в тому, що про неї вже 

знають у широких публічно-професійних колах !     

 
 
 
 
 
 

 

  
 

(розшифрування рукописного тексту) 

 

        « Студенческой 
              газете 

                 “Информер” 

        Политико-правового 
         колледжа города Киева 

 

С наилучшими 
 пожеланиями 

                            

          Е. Киселев  
                                 10.12.2011» 
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