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* Вітаємо!

Вітання жінкам Політико-правового
коледжу «АЛСКО» з нагоди 8 березня –
Міжнародного жіночого дня

Зі святом, рідні, кохані, шановні, любі
та прекрасні. Нехай весна живе у вашому
* Стрічка новин
серці щодня, за будь-якої погоди та при
Представники
студентського будь-якому настрої. А настрій нехай вам
самоврядування взяли активну участь в он- дарують ті, хто поряд, хто любить вас і
лайн конференції з Головою ВРУ Литвином кого любите ви!!!
В.М., на його офіційній сторінці в соціальній
мережі Facebook, яка проходила 10 лютого з
14:00-15:00.Студенти підготували колективний
лист, в якому, зокрема йшлось питання не про
політику, а радше про науку. А саме:«…чи не
плануєте Ви прийняти участь в конференціях,
що проводяться в Інституті держави і права,
адже ми є активними учасниками наукових
заходів саме даної наукової установи...». На
запитання студентів коледжу «АЛСКО»,
Литвин В.М. радо дав свою відповідь, на
відміну від решти запитань інших учасників
Інтернет-спілкування: - «…Коли запрошують,
виступаю у цьому інституті та на сесіях
Академії правових наук. Запросите – прийду на
зустріч до Вас. #Lytvyn». До речі, особисті
повідомлення
Володимира
Михайловича
позначаються хештегом - #Lytvyn! З текстом
спілкування можна ознайомитись за адресою:
www.facebook.com/lytvyn.volodymyr.

Адміністрація коледжу «АЛСКО» за
участі
студентського
самоврядування
оголошує конкурс «Студент року»! За умовами
конкурсу, студенти, які активно проявили себе
в навчанні, громадському житті коледжу та у
позаурочний час в різних культурно-масових
заходах будуть нагороджені відповідними
відзнаками. Шановні студенти у вас ще є час
активно
себе
зарекомендувати.
Захід
відбудеться на останньому тижні ІІ семестру
2011-2012 н/р.

З повагою,
редакційний колектив газети «Інформер» та
представники студентського самоврядування.
* Слово головного редактора

Кажуть, що досить важко психологічно
перенести зміну в погоді: із холодної зими до
теплої весни. З’ясовувати чи так воно, чи ні –
робота психологів. А ми спробуємо коротко
підсумувати як для Політико-правового коледжу
«АЛСКО» пройшла зима та розпочалась весна.
Зимовий період роботи студентського
самоврядування та редакційного колективу
минув доволі плідно. Саме за цей період було
розроблено
концепцію
«народження»
студентського активу в Інтернеті, на офіційному
сайті навчального закладу (www.alsko.com.ua), а
вже восени повністю її реалізовано і розміщено в
розділі «Самоврядування».
Але… як в суспільстві, так і в нашій
маленькій державі «АЛСКО» напередодні свята
про політику говорити не люблять. Тому, краще
ми про неї поговоримо у наступному випуску.
Цей черговий номер газети ми приурочили
до 8 березня. Він повністю присвячений тільки
вам – любі та дорогі нашому серцю жінки.
На кожній сторінці творіння наших рук, ми,
редакційний колектив, залишили частину свого
серця – переконайтесь самі. Сьогодні в газеті все
для вас!
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

Право не право
и немного 8-го Марта
Читая эту статью, вы узнаете как можно
поздравить всех женщин с 8 Марта, начав
разговор со всемирного прогресса в
правовой сфере. Узнаете, почему до сих
пор часть планеты Земля дышит идеями
феминизма. А так же, возможно ли
полностью
реализовать
истины,
заложенные в нормах законодательства
любой страны.

Здавалось би. В народі побутує думка наче
юристи – це безбожні нелюді, а їх професія зовсім
не від Бога. Навіть в екранізованих фільмах ми
бачимо, переважно, той самий підхід. У своїх діях,
юрист не завжди правозахисник – запевняють
люди, які про нас нічого не знають. Можливо, не
кожний юрист відає про те, що Господом дарована
його професія: захищати не захищених! Не знає і
про свого наставника з Небес; всі так чи інакше
схильні до того, що «атрибут» юриста – Феміда
тощо. Зовсім ні, як виявилось! Напевно, і не
кожний юрист знає про свого небесного
покровителя – Святого благовірного князя
Ярослава Мудрого. Можна навіть провести
паралель. Роками кращих з кращих в юридичній
сфері на території України готують
в
Національному університеті «Юридичній академії
України імені… імені Ярослава Мудрого». Хто
знає, але в народі не даремно кажуть: «як корабель
назвеш, то так він і попливе». А особливо, коли
молоді та зовсім юні хочуть багато чого, нарешті,
змінити і відродити всі забуті цінності, повинні
знати до кого звертатись за допомогою.
З історії. Святий благовірний князь Ярослав
Мудрий канонізований в Російській Православній
Церкві 8 грудня 2005 р. Раніше, 9 травня 2004 р.,
Святого князя Ярослава Мудрого, Священним
Синодом Української православної церкви (МП)
було внесено в святі та встановлено день пам’яті 4 березня (20 лютого за старим стилем). При цьому,
підтверджено, що згідно із традицією, що склалася,
Святий почитається, як небесний покровитель
державних діячів, юристів, суддів, прокурорів,
будівничих храмів, вчених, бібліотекарів, вчителів
та студентів.
А звернутись за допомогою до нього можна,
наприклад, так: «Святый угодниче Божий Князе
Ярославе Мудрый моли Бога о мне».

(початок – ред.)

Каждый последующий день на этой планете
является очередным шажком по дороге научного и
социального прогресса. Нецелесообразно будет
отрицать, что прогресс этот в значимой мере
касается и правового поля: законодательство стран
совершенствуется, делается более гибким, более
понятным,
регулирует
общественные
взаимоотношения на более высоком уровне. Люди
идут вперед, оставляя позади устаревшие традиции,
пережитки прошлого, а с собой берут только лишь
самое необходимое. Наверняка, каждый видит
будущее человечества, пусть отчасти и туманным,
но достаточно красочным, ясным и, что
немаловажно, предполагающим равенство во всем.
Нет, речь идет вовсе не о коммунизме, как о
всемирной идеологии. Речь идет о совершенном
праве, которое бы, исключая любые человеческие
факторы, могло бы разрешить самую сложную,
требующую законодательной регуляции, проблему
максимально справедливо для каждой из сторон.
Речь идет о праве, которое бы могло нивелировать
разницу между понятиями де-юре и де-факто.
Многие,
прочитавшие
вышеизложенный
материал, могли бы спросить: а разве не достигли ли
мы этого на данный момент? А разве база
украинского законодательства не основана на
принципах справедливости и гуманности, служа на
благо своего народа? Можно сказать, что люди,
задающие подобные вопросы, чисто с юридической
стороны совершенно правы и ответить им можно
исключительно
согласием.
Пусть
нормы
украинского права и далеки от совершенства, но
справедливость является основным критерием их
принятия, отчего вполне честно следует признать:
Украина на правильном пути, хоть до конца этого
пути еще не один год реформирования.
Большинству следует обратить внимание на те
За матеріалами: www. ikonu.ru/, аспекты, где законодательство нашей страны

archiv.orthodox.org.ua, uk.wikipedia.org.

(продовження на наступній сторінці – ред)
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Право не право и немного 8-го Марта
(продовження – ред.)

как раз не может похвастаться отсутствием
разницы между закрепленными в нормах
истинами и объективной реальностью, так
сказать, жизнью, которая протекает прямо
сейчас, за окном у читателя. Так как в начале
автор затронул тему равенства, то и далее будем
исследовать именно этот вопросы. Все ли равны
в нашей стране? «Все», - ответит любой кодекс
Украины. Пусть от природы люди разные:
высокие,
низкие,
толстые,
худые,
интеллектуально развитые, недалекие… Но
равны все. В своих правах уравнены даже
мужчины и женщины.
Предыдущее столетие подарило нам,
например,
феминизм.
Общественнополитическое движение, основной целью
которого было уровнять в правах женщин и
мужчин. Чтобы первые могли участвовать в
выборах как пассивно, так и активно,
устраиваться на работу по любой специальности,
иметь право на развод… В наш век все
требования феминисток удовлетворены. Более
того, бытует мнение, что на данный момент в
цивилизованном мире женщины имеют куда
больше юридических прав, чем мужская
половина населения. Впрочем, феминистические
движения никуда не делись: они до сих пор
присутствуют на Земле. Возникает вопрос: за что
они борются? Что они отстаивают, если с
правовой точки зрения все граждане той же
Украины равны между собой, не зависимо от
вероисповедания,
национальности,
идеологических соображений и пола.
Ответ находится на поверхности: они
борются за справедливость, которую закон, к
сожалению, не в силах гарантировать на сто
процентов. Они пытаются заполнить своими
действиями эту брешь в правовом поле, которая
позволяет
разделить
законодательно
утвержденную истину и реальность, иногда
противоречащую этой истине.
Безусловно, до сих пор мужчины
превалируют над женщинами даже в самом
равном их всех равных социумов. Это
обусловлено богатым патриархальным прошлым
всей планеты, связанным с религиями, войнами и
традициями народов. На данный момент ряд
компаний ведут негласную гендерную политику,

не позволяющую женщинам занимать высшие
руководящие должности на предприятиях. Или же,
находящимся на одной ступени в компании,
мужчине и женщине выплачивается совершенно
разная зарплата, хотя выполняемая ими работа
идентична
по
масштабности
и
занятости.
Естественно, в данной ситуации имелось ввиду, что
сильный пол получает больше материальных благ,
чем слабый. Даже в семье, пусть и существует
исключения, жена стоит на втором месте; муж
первичнее.
Почему так? Ведь закон уже давно должен был
отпечататься в подсознании всех граждан прописной
истиной: равенство прежде всего. Автор смеет
предположить, что данная проблема - оплот
привычного положения дел. Оплот менталитета и
обыденного восприятия. Оплот воспитания.
Юридическое равенство, которое вытекает в
совершенное неравенство на деле. Является ли
пример женщин и мужчин единственным в своем
роде? Вовсе нет. Есть еще масса моментов,
позволяющих уличить нашу правовую базу в
некотором бездействии, в отсутствии реализации
норм, в статичности: политики, скрывающиеся за
неприкосновенностью, служащие силовых структур,
выходящие сухими из воды… Неограниченное
количество примеров открывается взгляду юриста,
когда речь заходит о пробелах в праве. О пробелах,
которые бы позволяли назвать право «не рабочим»,
до конца не справляющимся со своими функциями.
Конечный вопрос: так увидим ли мы когдалибо то самое совершенное право, которое бы свело
воедино понятия де-юре и де-факто? То самое право,
не
имеющее
огрехов.
Право,
которое
руководствуется только лишь справедливостью,
исключая влияние человека и прочие субъективные
факторы. Сможет ли мир когда-нибудь увидеть понастоящему равных мужчину и женщину?
Верится с трудом, но верится. И с этой верой
хочется поздравить всех женщин с 8 Марта. Всех
преподавательниц и студенток, а так же прочих
сотрудниц колледжа «АЛСКО».
Поздравляю Вас, милые дамы, а так же желаю
крепкого здоровья, терпения и счастья. Куда же без
него?
VanDerГольц
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* Про свято

Прийшла весна, а з нею свято всіх жінок!

Весна переважно сприймається,
як надія на щось нове. Вона всиляє
бурхливі почуття, очікування любові
та тепла. Напевно, саме тому, весна
розпочинається святом, як вже
пригадувалось,
Міжнародним
жіночим днем 8-го березня.
Це свято позиціонується у
кожного по-різному. Дехто вважає
його святом квітів, а хтось – цукерок,
для інших – день добра і почуттів.
До
восьмого
готуються
переважно чоловіки, а жінки в свою
чергу теж готуються – переживають
та очікують. Навіть діти, ще з малечку
знають про 8 березня. Адже це день,
коли вони власноруч у дитячих
садках та школах виробляють вітальні
листи, малюнки, вишивки та безліч
різних дорогому для серця дрібничок.
Пам’ятаєте, як не могли рівномірно
намалювати цю вісімку… а як
вирізали квіточки… ліпили глечики –
згадали? А мами та бабусі були в
захваті
до
сліз
від
наших
«рукоделей». Чи, наприклад, коли
виступали для них на «утрениках» і
постійно забували останні три рядки
вірша… Все це ще з малого віку
неабияке
випробування
для
майбутнього.
З часом, все теж саме. Але
глечики,
малюнки,
пісеньки
–
замінюються не виробами власних
рук, а вже парфумами, фарфором,
дорогоцінним камінням тощо.
Свято, яке вже є традицією, для
всіх неабияке випробування!

Автор малюнку: Івченко Вікторія

Пригадуєте слова однієї пісні: «...коли сніги зійдуть із гір
потоками, ой глибокими на весні…до тебе я повернусь
милая… мої руки ти візмеш знову в свої руки… й не
розквітне поміж нас жовтий квит розлуки…». Так як і будьяке свято, яке або урочисто розпочинає місяць, або його
офіційно завершує – березень, як перший місяць весни,
радує нас співом пташок та легким сонячним промінням.
Єдиною асоціацію із початком весни є свято – Міжнародний
жіночий день. Це свято окрім любові наповнене зустрічами,
привітаннями, подарунками та просто гарним, по-жіночому,
настроєм.

А знаєте з чого і як все починалося!?
Справа в тому, що день 8-го березня в далекому 1857
році розпочинався, скажімо, не із запаху тюльпанів. Тоді
текстильщиці Нью-Йорку пройшли "маршем порожніх
каструль" по Манхетену з вимогою підвищення зарплати,
поліпшення умов праці і рівні права для жінок. Дана подія
набрала не слуханого розголосу по всьому світу. Згодом на
території нашої держави, 1912 року цей день жінки
відзначили не 19 березня, а 12 травня. І лише з 1914 року
свято стихійно стали відзначати чомусь 8 березня. Так як
Росія жила тоді на відміну від всієї Європи за юліанським
календарем. Навіть було так. Міжнародний Жіночий День у
нас в країні зустрічали не 8 березня, а 23 лютого. Виходить
що мужність у питаннях відновлення тих чи інших
порушених прав, у наших слов’янських жінок, в крові.
Серед прискіпливого суспільства, панує думка: «Чому
це свято міжнародне?». З історії відомо, що ООН в 1977 році
прийняла резолюцію, в якій було призвано всі країн
проголосити 8 березня днем боротьби за жіночі права –
Міжнародним жіночим днем.
Івченко Вікторія
За матеріалами: www.mama-tato.com.ua
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* Про березень

Березень – давайте знайомитись
Якщо нас запитають, що ми знаємо про місяць березень,
то майже у більшості з нас відповідь буде такою:
«Березень – це перший місяць весни». Але він ще й багатий
на календарні свята, яких ми маємо аж дванадцять.
Найперше свято, з яким у нас асоціюється березень, – це
Міжнародний жіночий день або просто Восьме березня. В
цей день ми вітаємо жінок та дівчат, берегинь нашого
сімейного затишку, щирих, доброзичливих, турботливих
та ніжних красунь.
Та є і такі свята, які мало
відомі для нас, але від цього їх
важливість не зменшується.
Ось лише деякі з них. Таке
свято як Всесвітній день
поезії відзначають 21 березня.
Рішення про це було прийнято
у 1999 році на тридцятій сесії
генеральної
конференції
ЮНЕСКО. Тож цей день, на
думку ЮНЕСКО, повинен
прислужуватися створенню в
ЗМІ позитивного образу поезії
як справжнього мистецтва,
відкритого людям.
Є люди, котрі кажуть, що
складати вірші – це не велика
наука. Знаходиш слова, які
римуються, потім додаєш до
них інші за змістом і все – вірш
готовий. Але це не так.
Насправді ж, написання віршів
– це не механічний, а творчий
процес. Поезія – це сміх, плач,
радість та смуток людської
душі,
це
вираження
внутрішнього стану людини на
папері у віршованих рядках.
Тож відзначення цього свята –
це вшанування не простої
праці поетів світу.
23 березня відзначають
Всеукраїнський
День
культури та мистецтва. Про
існування такого свята багато з
нас навіть і не здогадується.
Вже у березні 2000 року
президент
України
за

ініціативою
громадськості
запровадив
Всеукраїнський
День культури та аматорів
народного мистецтва, оскільки
вони
відіграють
неабияке
значення
у
відродженні
української
національної
культури, багато чого внесли у
розвиток народної творчості та
в
активну
культурнопросвітницьку діяльність. На
сьогоднішній
період
часу
культура відіграє значну роль
у творенні духовного простору
нашої держави. Це свято,
насамперед,
стосується
кожного з нас, тому що всі ми
є носіями культури, звичаїв,
традицій, мови наших сіл,
селищ, міст, областей, а отже і
країни, в якій ми живемо.
Пісня і танок, музика і слово,
витвори мистецтва завжди
підтримували та зміцнювали
надію народу на краще
майбутнє.
Культура
є
відображенням
духовного
рівня людини, з неї ми
черпаємо
моральність,
неписані норми та правила.
Вона
–
носій
нашого
світогляду та переконань.
Ще одне свято, яке
святкують
кожного
року,
починаючи з 27 березня 1962
року, – це Міжнародний день
театру.
Такі
урочистості

засновані у Відні на дев’ятому
конгресі
Міжнародного
інституту
театру
при
ЮНЕСКО
в
1961
році.
Міжнародний день театру – це
не просто професійне свято
майстрів сцени, а й свято
мільйонів глядачів.
Існує думка, що ходити
до театру – це немодно, але це
далеко не правда. Тому що
ніщо не може зрівнятися з
живою грою акторів на сцені,
котра наче бере в полон
свідомість глядачів, ніщо не
замінить
неперевершену
атмосферу театральної вистави
і тих вражень, які ми
отримуємо після перегляду.
Можна сказати, що молодь
навіть полюбляє ходити в
театри.
Зазначені свята є дуже
важливими
для
розвитку
духовності суспільства, адже
вони
збагачують
та
розширюють наш кругозір.
Поезія, культура, театр – це
безцінне надбання та багатство
нашого народу. В цих сферах
саме досягнення передаються в
спадок майбутнім поколінням.
Це вагомий фактор для
повноцінного існування всього
людства.
Андрієць Аліна
За матеріалами з інших джерел
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* Про любов
Поговоривши про свято, про березень та багато іншого, варто підкреслити,
що фундаментом весни, її основною сполукою – є любов. Любов до ближнього, до
рідних, до коханої людини … Хибною є думка про те, що любов – це певна втіха.
Вважаємо, що ні, адже подібне доцільно називати пристрастю. Формулою почуттів
любові, наприклад, можна назвати гармонію: з самим собою, з природою та всім
навколишнім й буденним. А як варто розпочати формулу гармонійних почуттів
любові та кохання? Ми вважаємо, що в цьому випадку допоможе вдало підібране
слово, яке знайде відповідь на все…

***
Что есть любовь? Никто не
знает.
Но каждый думает свое.
Одни в любовь легко играют,
Другие платят за нее.
А третьи ждут и не дождутся,
Душа черствеет с каждым днем,
И, повстречав, не улыбнутся:
Уже не верится в нее.
Любовь меня во мне открыла.
Я ни о чем вас не молю.
Хочу, чтоб хорошо Вам
было,
А это значит – Вас люблю!

Як є кому «люблю» сказати.

***
Є тисяча градацій у кохання –
Від ніжного зітхання і до
крику.
Воно буває перше і останнє,
Але у нього не буває віку.

***
Не витрачай енергію на те,
Щоб клясти ворогів і рідну
владу.
Приймай життя відкрите та
просте,
Кохай жінок і смійся до упаду.

***
Иссякнуть, кажется, пора бы
Фонтану образов и рифм.
Казалось, что вот-вот кораблик
Нарвется на подводный риф.
Но нет! Плывет! Веселый ветер
Его наполнил паруса.
В нем двое взрослых, словно
дети,
Наивно верят в чудеса.
Их не понять, тем кто не верит
В неповторимость корабля.
Он для двоих – желанный
берег,
Обетованная земля.

***
Хтось прагне грошей, слави,
влади,
Щоб мати їх кладе життя,
А я щасливий, мов дитя,

А нелюбов – задавнена
хвороба,
Тому з нас кожен – пацієнт і
лікар,
Хто на що здатний, те в житті і
робить.

***
Освідчитись в коханні не
спіши,
Смакуй передчуття його
вершини.
Закоханість – прекрасний стан
душі,
Одна з ознак щасливої людини.

***
***
Допоки кохання є свято,
На повнії дихайте груди,
Цих свят у житті небагато,
Можливо, що більше й не буде.

Нема солодшої надії
І мрії кращої немає –
Що є душа, яка кохає,
І приголубить, і зігріє.

***
***
Душевні люди все життя, мов
діти,
Шкода, що приклад з них ми не
беремо.
Закохуватись легко – не
проблема,
Любити довго – це вже треба
вміти.

***
Доведено: закоханість – це
ліки,

«Любіте ближніх як самих
себе»В цій заповіді вища мудрість
світу.
Кохання хист – це щедрий дар
небес,
Тому я Вас не можу не любити.

***
Шукай причину не в словах,
Стосунки не псують дрібниці.
Не забувай, Любов – це птах,
Який не виживає в клітці.
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