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Знання закону 

 заслуговує найвищої 

шани.                     

                    Ульпіан 
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08.11.2011 

№ III 
(На благо) 

У цьому номері: 

Святкова сторінка 2-3 

Наукова сторінка 2-7 

Дозвілля   8-13, 17-18 

Опитування            11         

Юридичний гумор  15 

Зміни законодавства 14 

      Лірика душі       

Володимир Сосюра 

Так ніхто не кохав.  Через тисячі літ 

 лиш приходить подібне кохання. 

 В день такий розцвітає весна на 

землі 

 І земля убирається зрання.. 

Дише тихо і легко в синяву вона, 

 простягає до зір свої руки… 

 В день такий на землі розцвітає 

весна 

 і тремтить од солодкої муки… 

В’яне серце моє од щасливих очей, 

 що горять в тумані наді мною… 

 Розливається кров і по жилах тече, 

 ніби пахне вона лободою… 

Гей, ви, зорі ясні!.. Тихий місяцю 

мій!.. 

 Де ви бачили більше кохання?.. 

 Я для неї зірву Оріон золотий, 

 я — поет робітничої рані… 

Так ніхто не кохав. Через тисячі літ 

 лиш приходить подібне кохання. 

 В день такий розцвітає весна на 

землі 

 І земля убирається зрання.. 

 

Дише тихо і легко в синяву вона, 

 простягає до зір свої руки… 

 В день такий на землі розцвітає 

весна на землі 

 і тремтить од солодкої муки… 

      Оголошення 

В коледжі діє юридична клініка ―Bona fides”.  

Бажаючим отримати юридичну консультацію 

прохання звертатися в 216 кабінет щосереди з 13:00

-15:00. 

Шановні викладачі та студенти юридичного відділення! 

Запрошуємо Вас до створення нашої газети. Ви можете 

надавати свої матеріали, пропозиції та зауваження до редакції 

газети. Після детального вивчення та опрацювання, Ви зможете 

їх побачити на сторінках нашого видання. Ми чекаємо на 

інновації та креативні ідеї. 

З повагою, редакція газети Pro bono 
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                  Як святкують День студента в різних країнах? 

Міжнародний день студентів — щорічне міжнародне свято 

студентської активності, що відзначається 17 листопада. 

Цього дня 1939 року нацисти здійснили штурм Університету Праги 

після масової студентської демонстрації проти убивства Яна 

Оплетала та вторгнення до Чехословаччини, а також арешту дев'яти 

студентських лідерів, відправлення 1200 студентів у концтабори, і 

закриття всіх Чеських університетів та колегій. 

Уперше день було відзначено 1941 року в Лондоні Міжнародною 

Радою Студентів, членами котрої було чимало біженців. Відтоді 

міжнародне студентство просуває ідею визнання 17 листопада 

міжнародним днем студентів на рівні ООН. 

У більшості країн світу існують свої дні студентів. Проведемо 

невеликий огляд студентських свят у деяких країнах. 

Знаменитий Тетянин день (25 січня) об'єднав в собі іменини Тетян і 

свято студентів Московського університету. Дочка знатного 

римлянина Тетяна таємно прийняла християнство. Вона була 

страчена в 226 році після того, як відмовилася звернутися в 

язичництво. Саме в Тетянин день (25 січня 1755) імператриця 

Єлизавета Петрівна на прохання графа Шувалова підписала указ «Про заснування Московського 

університету». З тих пір Свята Тетяна вважається покровителькою студентів. З другої половини 19 століття 

цей день стає неофіційним студентським святом на Україні та в Росії. 

Греція. Свято студентів Політехнео відзначається 7 листопада. Цей день є річницею студентських 

протестів 1973 року. За офіційними даними, жертв в результаті придушення студентських демонстрацій 

військовими не було. Але насправді сотні студентів були арештовані, 

більше тисячі людей поранено і 24 людини вбито. Після відновлення 

демократичного уряду постраждалих в цей день студентів проголосили 

мучениками. 

Фінляндія. Студентське свято Ваппу відзначають 1 травня. У цей день 

випускники ліцеїв отримують символ переходу на новий рівень 

дорослого життя - студентський кашкет. Свято традиційно починається 

30 квітня з привітання президента країни. У Хельсінкі проходять 

студентські гуляння, які відкриваються покладанням на голову статуї 

Хавіс Аманди студентського кашкета. Честь покладання кашкета 

щороку переходить від одного ВУЗу до іншого. Попередньо голову 

статуї намилюють. Для статуї виготовлений спеціальний кашкет 

діаметром 85 см. 

CША. Одине з найбільш веселих і масштабних свят проводиться в 

Гарвардському університеті кожен лютий. Театралізовані свята «Hasty 

Pudding» названі на честь страви, яку традиційно приносили на збори 

студентського клубу з 1795 року. Це свято проводиться у формі 

карнавалу з костюмованим парадом. У ньому беруть участь тільки 

чоловіки, які виконують і жіночі, і чоловічі ролі. Цей звичай бере 

початок з тих часів, коли Гарвард був університетом виключно для 

хлопчиків. 

Португалія. У Порто і Коїмбре в травні проходить велике студентське свято Кейма. Кейма починається 

опівночі гучним загальностудентським співом серенад біля пам'ятника одному з португальських королів. . 

   //www.tumblr.com 

   //www.tumblr..com/friends?
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Продовження. Початок на сторінці 1. 

 

У міському парку виступають музичні колективи. Кульмінацією свята є урочиста хода студентів через 

усе місто. У кожного ВУЗу власна форма. Всі учасники тримають в руках палички з пов'язаними на них 

стрічками (інша назва цього свята «спалювання стрічоккомпанією в бар. З алкогольних напоїв датчани 

найчастіше віддають перевагу пиву, намагаючись зробити свято приємним, щиросердечним і в міру 

веселим 

Цікава традиція існує у студентів випускників гімназій. У день закінчення навчання родина випускника 

бере напрокат велику машину, що нагадує вантажівку, і весь вечір катається по вулицях. У машині всі 

члени родини співають пісні, після чого гуляння продовжується удома або в барі. 

Бельгія. Тут студенти раді будь-яким студентським святам. Успішне закінчення сесії - хороший привід 

для зустрічей друзів. У Бельгії люблять збиратися компанії давніх знайомих, найчастіше по 7-8 чоловік. 

Найпопулярніше місце проведення свят - бари. На 

відміну від наших студентів, бельгійці не дуже 

люблять співати, зате дуже люблять послухати 

сучасну музику. 

Звичайно, це далеко не повний список 

студентських свят. Молодь всіх країн любить 

повеселитися, та й не тільки в урочисті дні. У 

деяких місцях свята студентів не прив'язані до 

певної дати. І все ж факт, що День студента 

відзначають у всьому світі, говорить про те, що 

«вузівське співтовариство» цінують і поважають! 

Матеріал підготував: Артемчук Антон 43ю 3-9 

 

   

       Цікаво знати 

 

У Алабані  можуть засудити до смертної кари, якщо 

посипати рейки залізничної дороги сіллю 

У Швейцарії заборонено змивати воду в туалеті після 

10 години. 

В Еванстоні (штат Ілінойс)пожежа є єдиним 

випадком,коли дозволяється переодягатись у 

машині . 

У Форт – Медісоні (штат Айова) пожежники 

забов’язанні провести 15-хвилинне  тренування перед 

кожним виїздом. 

В Новому Орлеані забороняється прив’язувати 

алігаторів до пожежних гідрантів. 

В Сент-Луїсі пожежникам заборонено рятувати голих 

жінок, а також жінок одягнених у халат або нічну 

сорочку. 

В окрузі Нью – Бринт (штат Коннектикуті) пожежні 

машини ні за яких обставин не повинні рухатись зі 

швидкістю більше ніж 25 миль/г. 

В Рейсині (Вашингтон),ви порушите закон, якщо будитимете сплячого пожежника. 

Матеріал підготували:  

Вінник Даша та Кагарлицька Анастасія 49ю1-9 
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Видатні лобісти України та лобіювання 

Лобісти це люди які відстоюють галузеві інтереси і 

намагаються впливати на рішення уряду, 

парламенту та інших органів влади.  

 Лобісти відіграють важливу роль в політичному житті вже 

протягом багатьох сотень років. Ще в Стародавньму Римі 

вони збиралися в "lobia", критій галереї перед входом до 

будівлі сенату, і намагалися впливати на прийняття 

рішень. Ту ж саму мету лобісти виконують і в сучасних 

демократіях. Безпосередньо в Україні лобісти – люди, які 

за власною ініціативою не дають Україні зникнути з 

міжнародних радарів. Справа ця досить невдячна: не 

кожен добровільно візьметься руйнувати уявлення про 

Україну лише як про країну корупції, Чорнобиля і бійок в парламенті. До того ж, справа це ще й 

неприбуткова. В становленні видатних лобістів України мав фактор в три критерії оцінювання: постійне 

залучення до української тематики; промотування України з міжнародних трибун: під час міжнародних 

конференцій, на шпальтах закордонної преси тощо; сприяння європейській інтеграції України. Рейтинг 

видатних лобістів України є традиційним.  Так само, як і рейтинг закордонних і українських послів. 

Відзначаючи людей, які дбають про інтереси України на міжнародній арені ми демонструємо , що їхня 

діяльність не є марною. 

Перейдемо ж безпосередньо до рейтингу: 

1. Віктор Пінчук, меценат, засновник міжнародної інвестиційно-консалтингової групи EastOne. 

2. Володимир Кличко, боксер, чемпіон світу по версіям WBO, IBF, IBO у суперважкій вазі. 

Віталій Кличко, голова політичної партії «Український демократичний альянс за реформи» (УДАР), 

лідер депутатської фракції Блок Віталія Кличка у Київській міській раді, боксер, чемпіон світу по версії 

WBO. 

3. Джеймс Шерр, директор Програми Росії і Євразії британського Королівського інституту міжнародних 

відносин (Chatham House), Великобританія. 

4. Андерс Аслунд, старший науковий співробітник Інституту міжнародної економіки імені Петерсона 

(Peterson institute for international economics), США. 

5. Юрій Андрухович, письменник. 

6. Збігнєв Бжезінські, американський політолог, радник із питань національної безпеки президента 

США Джиммі Картера (1977-1981). 

7. Ендрю Вілсон, старший аналітик Європейської Ради з Міжнародних Відносин (European Council on 

Foreign Relations). 

8. Юлія Тимошенко,колишній  прем’єр-міністр України. 

9. Григорій Суркіс, президент Федерації футболу України. 

Якщо говорити про лобізм в цілому то можна сказати , що  вказане явище має як позитивні, так і 

негативні риси. До позитивних рис лобізму слід віднести:  
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 виступає як один з засобів досягнення компромісу. 

          Проте, є і певні негативні риси лобіювання:  

лобізм може виступати засобом неправового впливу на 

органи державної влади; 

бути чинником розвитку і захисту інтересів окремих груп на 

шкоду суспільним інтересам та стати виявом соціальної 

несправедливості; 

призвести до дисбалансу інтересів;  

блокувати дійсно необхідні управлінські рішення; 

підмінювати інститут народовладдя механізмом впливу окремих владних груп, тощо.  

Якщо звернутися до практики іноземних держав у цій сфері, то необхідно відзначити, що вона досить 

різноманітна. У цілому ряді країн світу лобізм урегульований на рівні закону – США, Канаді, в ФРН – на 

рівні підзаконних актів. В інших країнах лобізм прирівняно до корупції наприклад  – Індія. 

Якщо подивитися зі сторони народу можна сказати, що з приходом кожної нової політичної команди 

до влади, ними постійно декларується про безумовну відданість принципам демократії та вжиття на 

майбутнє заходів щодо поліпшення її стану в Україні. Утім 

незалежно від кольору конкретних політиків можна відверто 

сказати одне, що сьогодні вітчизняні можновладці на превеликий 

жаль не хочуть ділитится своїми владними повноваженнями з тими 

хто їх обрав. Підтверджень цьому є дуже багато в українській 

конституційній практиці. Це і блокування прийняття Законів 

України про всеукраїнський та місцевий референдум, прийняття 

відверто зручних для влади виборчих законів, ігнорування 

питання прийняття Закону України "Про лобіювання" тощо. 

Отже, в Україні потрібно впроваджувати механізми, які б надали 

можливість кожному громадянину донести свою думку до влади 

при прийнятті нею нормативно-правових актів. Таким механізмом, 

як свідчить досвід багатьох демократичних країн (США, Канада, 

Німеччина, Франція, Австралія тощо), є інститут лобіювання.  

Легітимізація останнього значно оптимізує демократичні 

перетворення в Україні та сприятиме поліпшенню міжнародного 

іміджу України. 

 

 

Матеріал підготував: Кучерявенко Олег 46ю 3-9 

Джерела: http://uk.wikipedia.org , iwp.org.ua , naws.finance.ua 

 

"Публічна дипломатія та 

лобіювання громадських інтересів 

на місцевому рівні." 

 Видання здійснено у рамках 

однойменного проекту програми малих 

проектів Посольства Королівства 

Нідерландів (МАТРА КАП).  
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Види транспорту в Україні. Єдина транспортна система України 

 Транспорт - одна з найважливіших галузей суспільного виробництва. Він 

покликаний задовольняти потреби населення та суспільного виробництва у 

перевезеннях. 

 Розвиток і вдосконалення транспорту здійснюються відповідно до 

національної програми з урахуванням його пріоритету та на основі досягнень 

науково-технічного прогресу і забезпечується державою. 

 Єдину транспортну систему України становлять: 

 транспорт загального користування (залізничний, морський, річковий, 

автомобільний і авіаційний, а також міський електротранспорт, у тому числі 

метрополітен); 

 промисловий залізничний транспорт; 

 відомчий транспорт; 

 трубопровідний транспорт; 

 шляхи сполучення загального користування. 

 Єдина транспортна система повинна відповідати вимогам суспільного виробництва та національної 

безпеки, мати розгалужену інфраструктуру для надання всього комплексу транспортних послуг, у тому 

числі для складування і технологічної підготовки вантажів до транспортування, забезпечувати 

зовнішньоекономічні зв'язки України. 

 Залізничний транспорт - одна з важливих базових галузей економіки України, що забезпечує її 

внутрішні та зовнішні транспортно-економічні зв'язки і потреби населення у перевезеннях. Діяльність 

залізничного транспорту як частини єдиної транспортної системи країни сприяє нормальному 

функціонуванню всіх галузей суспільного виробництва, соціальному й економічному розвиткові та 

зміцненню обороноздатності держави, міжнародному співробітництву України. 

 Залізниці у взаємодії з іншими видами транспорту своєчасно і якісно здійснюють перевезення 

пасажирів і вантажів, забезпечують безпеку руху, розвивають сферу транспортного обслуговування 

народного господарства та населення. 



7  

 

пасажирів та вантажів, рухомий склад, трамвайні і тролейбусні лінії, ремонтно-експлуатаційні 

депо, службові приміщення, фунікулери, канатні дороги, ескалатори, заводи по ремонту рухомого 

складу і виготовленню запасних частин, споруди енергетичного господарства та зв'язку, промислові, 

ремонтно-будівельні, торговельні та постачальницькі організації, навчальні заклади, науково-дослідні 

та проектно-конструкторські установи, заклади охорони здоров'я, відпочинку, фізичної культури і 

спорту та інші культурно-побутові заклади і підприємства, 

установи та організації незалежно від форм власності, що 

забезпечують роботу міського електротранспорту. 

Складовою частиною єдиної транспортної системи України 

є відомчий транспорт. До його складу входять транспортні 

засоби підприємств, установ та організацій. 

 Підприємства та організації, які мають відомчий 

транспорт,  

повинні забезпечувати його розвиток і утримання на 

рівні,  

Що відповідає вимогам безпеки при наданні 

транспортних  

послуг. 

 Відносини підприємств, які мають відомчий 

транспорт, з підприємствами, установами, 

організаціями та громадянами, яким вони надають 

транспортні послуги, та підприємствами транспорту 

загального користування регулюються кодексами 

(статутами) окремих видів транспорту. 

 Окреме місце в єдиній транспортній системі України 

посідає трубопровідний транспорт. Особливостями його 

організації і діяльності (систему трубопровідного 

транспорту в України становлять: магістральний 

трубопровідний транспорт і промисловий 

трубопровідний транспорт; специфічний спосіб 

транспортування, відсутність договорів перевезення) 

зумовлено і спеціальне правове регулювання діяльності цього 

виду транспорту. 

  

  Матеріал підготувала :Матеєнко Ірина 39 ю 4-9 
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Молодіжна культура 

Проблема формування особистості підлітка до теперішнього часу залишається однією з 

самих складних проблем у світі. Її вирішення потребує комплексного підходу, адже процес 

формування особистості складається з різних факторів: впливу спадковості, виховання в 

сім’ї та школі та впливу оточуючого середовища. 

 Спадковість залежить від генотипу (або генофонду) людини, від успадкування зовнішніх та 

внутрішніх рис батьків, або ще раніших генерацій, проявляється у схожості задатків, 

здібностей, темпераменту, характерів, рис обличчя, тощо. Але спадковість може бути також 

і генетичним наслідком розумового відставання (через недорозвиненість інтелекту або 

алкоголізму батьків).  

До наступного фактору - впливу оточуючого середовища - мають відношення навколишні, 

суспільні, матеріальні та духовні умови існування людини.  

 Однією із складових кожного з цих факторів являється культура, як історично визначений ступінь розвитку 

суспільства та людини, який відображається у результатах матеріальної та духовної діяльності. Існують різні 

способи класифікації цього поняття, найбільш поширеним з яких є розділення культури на матеріальну та духовну, 

до якої відносять сферу виробництва, розповсюдження та споживання результатів духовної діяльності. Також до 

духовної культури належать різноманітні види духовної творчості, освіта, виховання та діяльність засобів масової 

комунікації - преси, радіо, кіно, телебачення та культурно-освітніх установ. (Естетика. Словник. М.,1989.-с.167.)  

 Але наприкінці ХХ століття з’явився новий термін на базі поняття “культура”; термін який зараз широко 

застосовується у сучасній світі. Це “субкультура” (підкультура) - поняття, яке характеризує культуру групи або 

класу, що відрізняється від панівної культури або протистоїть їй.  

Сучасні підлітки мають різноманітні музичні смаки, деякі з них розбираються у музичних стилях сучасної 

розважальної музики, але в більшості своїй вони не мають конкретного уявлення щодо естрадних музичних стилів, 

про те, як саме створюється сучасна естрадна пісня (в технології), та яким чином відбувається “розкрутка” (тобто 

популяризація) сучасного музичного проекту.  

Тому, цінності молодіжної субкультури мають такий сильний вплив на підлітків. В процесі дослідження різних 

явищ субкультури стало зрозумілим, що цей вплив являється наслідком посиленого насадження цієї культури з 

тим, щоб догодити людям, які мають з цього комерційну вигоду. 

 У складній економічній, соціальній, та культурній ситуації 

сьогодення дітей потрібно виховувати на кращих зразках 

національної та світової культури, щоб зробити їх 

високодуховними громадянами своєї країни. 

 

Матеріал підготувала: 

Гуцол Тетяна 39ю 4-9 

Література 

  1 .      Бех І.Д. Особистісно зорієнтоване виховання: Наук.-метод. 
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Всесвітній день дитини (20 листопада) 

 Всесвітній день дитини святкують у ста двадцяти дев'яти (129) країнах. У 1954 році Генеральна Асамблея ООН 

рекомендувала всім країнам ввести в практику святкування Всесвітнього дня дітей (Universal Children's Day) як день 

світового братерства і взаєморозуміння дітей, присвяченого діяльності, спрямованої на забезпечення благополуччя 

дітей в усьому світі. 

  ООН запропонувала урядам святкувати цей день в будь-який з днів, який кожне з них визнає доцільним. 20 

листопада знаменує день, в який Асамблея прийняла в 1959 році декларацію прав дитини, а в 1989 році - Конвенцію 

про права дитини. 

  Щорічно одинадцять мільйонів дітей помирають, не доживши до свого п'ятого дня народження, ще десятки 

мільйонів залишаються фізично або розумово хворими, не маючи можливості для дорослішання, життя та розвитку. 

  Багато з цих смертей викликані легко запобігають або легко виліковує хвороби, інші - згубними наслідками 

убогості, неуцтва, дискримінації та насильства. Всі разом ці причини приносять важкі втрати сім'ям, громадам, 

державам і всьому світу. 

  Не тільки в ранньому дитинстві доводиться стикатися з силами, що загрожують життю і добробуту дітей. Вони 

стають більш незахищеними, оскільки найчастіше позбавлені прав, у тому числі права на освіту, на участь в 

суспільно-політичному житті, на захист від нанесення шкоди здоров'ю. 

  Дитячий фонд ООН веде велику роботу по всіх аспектах дитячого здоров'я - від передпологового періоду аж до 

юності. Фонд вживає заходів щодо забезпечення вагітним жінкам доступу до належного медичного спостереження 

до і під час пологів, зміцненню можливості для сімей справлятися з дитячими хворобами в домашніх умовах, 

консультує громади з питань забезпечення максимального рівня охорони здоров'я. 

  Дитячий фонд докладає особливих зусиль, домагаючись, щоб діти, які втратили батьків через ВІЛ / СНІДу, 

отримували такий же догляд, як і їхні ровесники. Він також допомагає забезпечити гідне життя жінкам і дітям, 

хворим на СНІД. 

  

Матеріал 

підготувала: 

       Прокопьєва Яна 

гр. 48ю 

  Конвенція про 

права дитини, 

Використані 

джерела: 

www.calend.ru 

http://www.google.ru/search?hl=ru&q=субкультури&lr=&um=1&ie=UTF-

http://www.google.ru/search?hl=ru&q=%D1%81%D1%83%D0%B1%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8&lr=&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&biw=1024&bih=616&sei=%204FS4TovpJczNsgb258DSAw#um=1&hl=ru&lr=&newwindow=1&tbm=isch&sa=1&q=%D0%92%D1%81%D0%B
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МОВА – ЦЕ ГЛИБИНА ТИСЯЧОЛІТЬ..! 

                                                                                                                                             М. ШУМИЛО 

9 листопада — День української писемності та 

мови. Це свято було встановлено в Україні 9 

листопада 1997 року. Цього ж дня православна 

церква вшановує пам’ять святого преподобного 

Нестора-літописця. Це не тільки державне, але і 

церковне свято. Першим в сучасній українській 

мові твором, який відповідає візантійським 

першоджерелам,  

православні назвали акафистом Богородиці 

Хелмській. 

Преподобний Нестор-літописець — киянин, у 

сімнадцять років прийшов у Києво-Печерську 

лавру послушником. Прийняв його сам засновник монастиря преподобний Феодосій. Молитвою та 

послухом юний подвижник невдовзі перевершив найвидатніших старців. Під час постригу в ченці Нестор 

був удостоєний сану ієродиякона. Книжкова справа стала змістом його життя. 

Мова – це важливий чинник самовизнання нації, надійна основа розвитку країни, загартована 

багатовіковою історією та відточена творчістю найталановитіших українських письменників. Саме мова є 

душею нації, її генетичним кодом, адже у її глибинах народилося культурне надбання, яким може 

пишатися український народ. Без мови жодна людина не здатна почуватися повноцінною частиною свого 

народу, його історії та культури. Успіхи людини в житті, її взаємини з іншими членами суспільства значною 

мірою залежать від уміння спілкуватися. І це далеко не всі факти, які свідчать на користь необхідності 

вивчення державної мови. 

Генеалогічно українська мова належить до індоєвропейської мовної сім'ї. Спільно з російською і 

білоруською мовами вона входить до східнослов'янської підгрупи слов'янської групи.Історію української 

мови починають від праслов'янської (спільнослов'янської) мовної єдності, яка виділилася з 

індоєвропейської прамови приблизно в ІІІ тис. до н. е. Праслов'янська доба тривала близько 2000 років. 

За традиційною версією походження східнослов'янських мов, яка ще донедавна була офіційною та 

обов'язковою, вважалося, що після завершення праслов'янської епохи розпочався спільний 

східнослов'янський період, який тривав понад 500 років та закінчився лише в XI-XII ст. під час 

феодальної роздрібненості Київської Русі. У цей час нібито сформувалася й спільна для всіх східних 

слов'ян так звана давньоруська мова, на основі якої з XIII ст. виникають три східнослов'янські мови - 

українська, російська та білоруська - як мови відповідних народностей.  

Існування писемності визнано ще до Хрещення Русі. Про це маємо декілька свідчень у стародавніх 

літописах.  

Після прийняття християнства (988 рік) на території Київської Русі були відомі два типи письма - 

кирилиця (від імені Костянтина Філософа, в чернецтві Кирила) і глаголиця (від давньослов'янського 

"глагол", що означає "слово"). 

   

Продовження на наступній сторінці….. 
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Кирилиця - цілком оригінальна система 

слов'янської писемності, яка є складною 

творчою переробкою грецького алфавіту. 

Азбука кирилиці складалася з 43 літер, у тому 

числі з 24 грецьких і 19 оригінальних 

слов'янських. Такі накреслення літер у 

подальшому стали графічною основою 

сучасної української, російської, білоруської, 

болгарської, сербської та македонської 

писемності. 

Сучасний український алфавіт складається з 

33 літер, які вживаються для позначення на 

письмі 38 фонем. Літери українського алфавіту 

за формою бувають великі й малі, а за 

різновидом - друковані й писані. 

Матеріал підготували: Трофимчук Катерина ,  Островзька Богдана  50-Ю 1-9 

 

 

Що для Вас означає поняття «свобода»?

  Така динаміка, стратегія і  тактика пересуватись у часі і
просторі щоб не попасти 
в непередбачувану залежність.

Це коли людина незалежна від наколишнього
середовиша

Це влада над собою

Це можливість обирати ступінь несвободи

Це коли ніхто тобою не управляє, не тисне, коли можна
робити все, що забажаєш

Це свобода вибору та свобода дій

Свобода від обовязків та свобода вибору

Це осмислена й усвідомлена необхідність

Це те, заради чого варто жити
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ART KYIV Contemporary 

 З 2 по 13 листопада 2011 р. В Мистецькому Арсеналі відбувається Шостий форум 

сучасного мистецтва ART KYIV Contemporary – наймасштабніший проект ринку 
мистецтва. Цей проект презентує актуальне мистецтво провідних галерей України 

та Світу. В цьому році на огляд поціновувачів мистецтва було виставлено роботи 

відомих митців, яких представляли галереї з Києва, Канева та Берліну.  

Увійшовши до виставкової зали, розбігаються очі. Хочеться одразу побачити і те, і 

інше, і ось ще там висить щось цікаве. Арт-об’єкти були розміщені не дуже 
щільно, і щоб відвідувачі могли швидше пересуватися, їм була надана можливість 

безкоштовно скористатися … самокатами.  

Одні картини вражали, другі захоплювали, інші шокували, а деякі виявилися 
взагалі не зрозумілими. Крім картин, можна було побачити ще фото та 

скульптури. Особисто мене найбільше вразив арт-об’єкт під назвою «Україна. 
Погляд мільйонів» Девіда Датуни(Фото1). На перший погляд це просто державний 

символ України, але якщо підійти ближче, виявляється, що поверхня зроблена із 
зламаних окулярів з різними лінзами, а фоном слугують жовто-сині вирізки з 

газет та фото (Фото2).  

У заході взяли участь такі відомі митці, як Анатолій Криволап, Олександр Бабак, 
Владислав Шерешевський, Влада Ралко, Володимир Будніков, Сергій Савченко, 

Дмитро Нагурний, Юрій Соломко, Антон Ланге, Мішель Конт та багато інших.  

 

 

 

 

 

Фото1 

Фото2 
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 Президент Українии: 

Указ  вiд 04.11.2011  № 1021/2011 Про День 

соціальної справедливості  

Президент України;  Розпорядження  вiд 

04.11.2011  № 314/2011-рп 

Про делегацію України для участі у четвертій 

Конференції з розгляду дії Конвенції про заборону 

або обмеження застосування конкретних видів 

звичайної зброї, які можуть вважатися такими, що 

завдають надмірних ушкоджень або мають 

невибіркову дію  

 Президент України;  Розпорядження  вiд 

19.10.2011  № 302/2011-рп 

Про уповноваження С. Тігіпка на підписання Конвенції Ради Європи про попередження та боротьбу з насильством 

щодо жінок та домашнім насильством  

Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України » 

 Держспецзв'язку України;  Наказ  вiд 06.10.2011  № 264 

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Адміністрації Держспецзв'язку Зареєстровано: Мін'юст 

України  вiд 28.10.2011  № 1242/19980  

 

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку : 

Держкомісціннихпаперів;  Рішення  вiд 13.10.2011  № 1427 

Про внесення змін до рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.04.2006 N 234 

Зареєстровано: Мін'юст України  вiд 28.10.2011  № 1245/19983  

 

Державний комітет телебачення і радіомовлення України : 

 Держкомтелерадіо України;  Наказ, Форма типового документа, Порядок  вiд 14.10.2011  № 293 

Про затвердження форми для подання та порядку складення та подання запитів на публічну інформацію, 

розпорядником якої є Держкомтелерадіо України Зареєстровано: Мін'юст України  вiд 02.11.2011  № 1255/19993  

 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України : 

 Мон молоді та спорту України;  Наказ  вiд 17.10.2011  № 1202 

Про упорядкування умов оплати праці окремих бюджетних наукових установ Міністерства освіти і науки, молоді та 

спорту України 

Зареєстровано: Мін'юст України  вiд 31.10.2011  № 1248/19986  

Матеріал підготувала: 

Гуцол Тетяна 39ю 4-9 
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Вранці батько говорить синам - якийсь козел вкрав у нас вночі корову. Молодший говорить - раз 

козел, значить маленького росту. Середній - раз маленького росту, значить з Вільшанки. Старший - раз 

з Вільшанки, значить Васька-косий. Пішли у Вільшанку, дали Косому по заду - не віддає корову. Не 

крав, - говорить. Повели брати Ваську-косого до світового судді - так, мовляв, і так, вкрав корову, а не 

віддає. По заду дали - не віддає, по морді дали - не віддає, навіть по кулях дали - все одне не віддає. 

Суддя їх питає - а чому ви вирішили, що це Васька-косий?  

- Як чому? - відповідають брати, - вкрали корову, 

значить козел вкрав, раз козел, то маленького росту, 

якщо маленького зростанняросту, то з Вільшанки, там 

всі короткі, раз з Вільшанки, то, ясна річ, що Васька-

косий.  

- Цікава логіка, - говорить суддя, - ну, гаразд. Що у 

мене ось в цій коробці?  

- Квадратна коробка, - сказав батько.  

- Значить, в ній кругле, - сказав молодший.  

- Кругле, значить оранжеве, - сказав середній.  

- Оранжеве - ясний корінь, що апельсин, - сказав 

старший.  

Суддя дістав з коробки апельсин і сказав, задумливо 

дивлячись на Ваську:  

- Косий, корову доведеться повернути!  

 

Добрі юристи попадають в рай. Погані -- у пекло.  

Заставив Бог обидві групи прибирати доріжку. Юристи 

з раю кожен день ретельно працювали. А юристи з 

пекла через пару днів почали недопрацьовувати, а 

потім і взагалі перестали.  

Зібралися юристи з раю і пішли розбиратися з 

винуватцями. Кажуть:  

-- Ми на вас у суд подамо!  

Юристи з пекла відповідають:  

-- Подавайте... Судді ітак всі наші...  

 

Цитата:" Укажіть яким чином визначатиметься громадянство дитини, яка народилась в м. Києві й має 

характерні зовнішні ознаки того, що її батьки (або один із батьків) - НІГЕРИ, але з юридичної точки 

зору має місце факт народження дитини від невідомих батьків."  

Як вам таке панове .?? і якийсь народ то на семінарах читає..  

 

У студента, що навчається на юридичному два свята — Новий Рік і кожен день! 
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          Професійні та неофіційні свята в Україні у 

березні:  

 

03.11] День інженерних військ 

[03.11] День ракетних військ і артилерії 

[04.11] День Національної гвардії України 

[04.11] День прикордоника 

[1-ша нед.11] День працівника соціальної сфери 

[09.11] День української писемності та мови 

[16.11] День працівників радіо, телебачення, 
зв'язку 

[17.11] День студента 

[19.11] День працівників гідрометеорологічної 
служби 

[З-тя нед.11] День працівників сільського 

господарства 

       Газета виходить першого вівторка  

кожного місяця 

        Тематика наступного номера: 

Права людини 

День працівників Внутрішніх справ,; 

прокуратури, адвокатури, працівників 

дипломатичної служби; 

Збройних Сил України; 

 Всеукраїнський тиждень права. 

 

 

За північ світло відійшло  

і надломилось і зломилось  

роса мов кішка здичавіла  

тоненьке зранила стебло . 

Тримай за руки наслухай  

як гостро зеленіють пальці  

як смерть крадеться перевальцем  

і слиз в легенях вичаха . 

І як же соромно зомліти –  

посеред тебе – у собі  

і вже нічого не любить  

лише розсіювати світло . 

 

Новицька Тетяна 40ю4-9 

 

Всім привіт, мої вітання! 

Навіть тим, хто п'яні зрання. 

День студента - класне свято 

Різних вражень в нас багато: 

"Енки", гульки і зальоти, 

Часом спим, як в банці шпроти, 

Ми ж студенти - курс 

четвертий! 

Все мотаємо на вус. 

Час летить, як часу мало! 

Швидко ми дорослі стали 

Скоро розійдемось у світ 

Всім удачі! Всім привіт!!!" 

 
Взято з форуму ЛНУ ім. І. Франка (юр. Ф-к) 
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             Гороскоп  

   Овен 

(21.03 — 20.04) 

Активність у творчій діяльності і прагнення до самореалізації переважатимуть у типових Овнів у 

листопаді. У особистих стосунках ви зможете стати наполегливішими,  в потрібний момент 

проявите ініціативу. Гармонію в особистому житті намагайтеся створювати в першій половині 

місяця : цей період найбільш підходить для подібних дій. На початку листопада можна також 

зав'язувати нові знайомства, починати романи. У другій половині місяця акцент зміститься в інтимно-романтичну 

сферу. Чуттєва близькість з коханою людиною допоможе вам просунути стосунки на якісно новий рівень. 

Вдалі дні: 1, 2, 11, 12, 21, 22, 29, 30.    Напружені дні: 3, 4, 18, 19, 25, 26. 

Тілець 

(21.04 — 20.05) 

Для типових Тельців в листопаді буде характерна активність у сфері вирішення домашніх і сімейних питань. Ви 

проявите рішучість і напористість, багато справ зможете виконати швидше, ніж зазвичай. 
Вирішенням побутових питань краще займатися в першій половині місяця. Відкритішими стануть 
взаємовідносини з вашими родичами. У першій половині листопада будуть актуальними робочі 
питання. Перша половина місяця - відмінний період для пошуку відповідних вакансій, а також для 
того, щоб налагодити відносини в трудовому колективі, якщо міняти місце своєї роботи ви не 
збираєтеся. Друга половина листопада перенесе активність в сферу особистих і ділових 
взаємовідносин. В цей час свої зовнішні зв'язки ви зможете будувати найефективніше. 

 

Вдалі дні: 3, 4, 5, 13, 14, 23, 24. Напружені дні: 6, 7, 21, 22, 27, 28. 

  Близнюки 

(21.05 — 21.06) 

Розташування планет в листопаді вказує на те, що вас чекає більше поїздок, як ділового, так 
і особистого характеру. Мабуть, що події, що відбуваються, змушуватимуть вас до частіших 
переміщень або активнішої взаємодії з іншими людьми. У спілкуванні в листопаді ви станете 
напористішими і рішучішими, зможете прямо і чітко виражати свої думки. Перша половина місяця принесе немало 
романтики. В цей час не виключені нові знайомства, вірогідні і любовні побачення. Частину часу зараз варто 
приділити розвагам і відпочинку, під час яких, до речі, також не виключені романтичні зустрічі. У другій половині 
місяця доведеться працювати дещо більше, але за свою працю ви отримаєте хорошу матеріальну віддачу, а також 
доб'єтеся розташування колег. 

Вдалі дні: 6, 7, 16, 17, 27, 28 Напружені дні: 1, 2, 8, 9, 23, 24, 29, 30. 

       Рак 

(22.06 — 22.07) 

Активність у фінансовій сфері буде характерним явищем для типових представників вашого 

зодіакального знаку в листопаді. Ви будете схильні шукати шляхи швидкого збагачення, які хай 
і вимагають докладання великих зусиль, але дозволяють отримати результат відразу ж. Що 
цікаво, такі методи заробітку дійсно можуть виявитися для вас відповідними. У першій половині 
місяця Ви також зможете налагодити взаємовідносини з родичами, створити психологічно 
спокійну атмосферу у своєму домі, а також зробити його затишнішим і комфортнішим. Друга 

половина місяця принесе більше романтики, тяги до відпочинку, розваг і приємного проведення часу. 

Вдалі дні: 8, 9, 18, 19, 27, 28. Напружені дні: 3, 4, 11, 12, 25, 26, 30. 

Лев 

(23.07 — 24.08) 

Типові Леви в листопаді збережуть високий рівень особистої енергії. Вам як і раніше багато 
що вдаватиметься швидко, а вашій активності оточення зможе тільки позаздрити. Саме тому 
плануйте на цей місяць будь-яку активну діяльність, працюйте над собою, у тому числі над 
своїм тілом і зовнішнім виглядом. Дуже корисними зараз виявляться будь-які фізичні вправи. 
Перша половина місяця також принесе вам декілька приємних поїздок. Завдяки флірту ви зможете отримати не лише 
приємні емоції, але і завести цікаві знайомства. У другій половині місяця зірки рекомендують вам більше заглибитися 

в сімейні питання і домашні справи. 

Вдалі дні: 1, 2, 11, 12, 21, 22, 29, 30. Напружені дні: 6, 7, 13, 14, 27, 28 

 Діва 

(24.08 — 23.09) 

Листопад у типових Дів не відрізнятиметься високою активністю. Зараз відповідний час для 
відновлення сил і життєвої енергії, відпочинку, релаксації і самоаналізу. Ви зможете по-новому 
подивитися на минулі події, при цьому уникнувши самообману, і зробити важливі висновки, які 
допоможуть вам досягти успіху в майбутньому. Перша половина місяця стане хорошим періодом 
для здійснення покупок. В цей час вам супроводитиме удача у фінансових справах, не 
виключено збільшення прибутку і доходів, отримання подарунків. У другій половині листопада 
вас чекає дещо більше спілкування, але це не створюватиме напругу. Навпаки, розмови 

носитимуть м'який і приємний для вас характер. 
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Терези 

(24.09 — 23.10) 

Розташування планет в листопаді говорить про те, що ви проявлятимете активність  

при спілкуванні зі своїми друзями. У дружніх стосунках зараз може посилитися дух  

змагання. Використайте його для саморозвитку. Удосконалюйтеся самі, а не заздріть друзям, це буде краще 
застосування планетної енергії, яка прийде до вас в листопаді. У першій половині місяця звернете увагу і на свою 
зовнішність. Цей відмінний час для того, щоб змінити стиль одягу, зробити нову зачіску. У спілкуванні з людьми 
намагайтеся частіше проявляти особисту чарівливість. У другій половині місяця удача чекає вас у фінансовій області, 
ви зможете отримати додаткові доходи. При цьому не варто потурати своїм слабкостям, намагайтеся не зловживати 
їжею, особливою солодким. 

Вдалі дні: 6, 7, 16, 17, 27, 28. Напружені дні: 4, 5, 11, 12, 18, 19. 

Скорпіон 

(24.10 — 22.11) 

У листопаді ви зможете зосередитися на побудові кар'єри, для цього у вас буде досить 

 сил і енергії. Якщо ви станете застосовувати їх більше цілеспрямовано, то зможете добитися добрих результатів. 
Важливо бути рішучішими, сміливішими, в якихось моментах напористішими. Не менш важлива послідовність в діях. У 
першій половині місяця не виключена поява таємної романтичної прихильності або романтичне знайомство при 
загадкових обставинах. Проте таке положення планет може вказувати і на виникнення нерозділених почуттів. Друга 
половина місяця добре підходить для того, щоб зайнятися своєю зовнішністю. Але не варто забувати і про особисту 
чарівливість, яка зараз допомагатиме вам досягати своїх цілей. 

Вдалі дні: 8, 9, 18, 19, 27, 28. Напружені дні: 6, 7, 13, 14, 21, 22 

      Стрілець 

(23.11 — 21.12) 

   

 

 

 

 

                              

Вдалі дні: 1, 2, 11, 12, 21, 22, 29, 30. Напружені дні: 8, 9, 16, 17, 23, 24. 

       Козеріг 

(22.12 — 20.01) 

Типові Козероги зазвичай не схильні до необдуманого ризику, але впродовж листопада вам 
іноді буде властива ця якість. Зараз ви зможете зважитися на важливі зміни, які вже назріли 
або назрівають у вашому житті, але для здійснення останнього кроку знадобиться певна сміливість. Приймаючи 
кардинальні рішення, все ж прорахуйте наслідки заздалегідь, оскільки щось переграти потім виявиться практично 
неможливо. У першій половині місяця зірки обіцяють вам удачу в кар'єрі і роботі, заступництво з боку впливових осіб і 
вашого безпосереднього начальства. Друга половина листопада  може принести нові плани, чудові ідеї, а також 
дружні або навіть романтичні стосунки. 

Вдалі дні: 3, 4, 5, 13, 14, 23, 24, 30. Напружені дні: 11, 12, 18, 19, 25, 26. 

      Водолій 

(21.01 — 20.02) 

Активність в особистих і ділових стосунках як і раніше залишатиметься високою. Ви схильні 
зараз відкритіше і прямо спілкуватися з оточенням. Іноді це може привести до конфлікту, але в 
цілому є великим плюсом, оскільки ви зможете побудувати чесні і прозорі стосунки. До того ж 
ви зараз схильні самі вибирати людей, з ким починати розмову або знайомитися. Перша 
половина листопада виявиться сприятливим часом для приємних поїздок і подорожей, 

розширення власного кругозору. У другій половині місяця ви зможете добитися великих успіхів у своїй роботі і кар'єрі. 
Не виключено, що ви доб'єтеся популярності в якій-небудь сфері життя. 

Вдалі дні: 6, 7, 16, 17, 27, 28. Напружені дні: 13, 14, 21, 22, 27, 28. 

         Риби 

(21.02 — 20.03) 

Розташування планет в листопаді вказує на те, що типовим представникам вашого 
зодіакального знаку слід звернути увагу на своє здоров'я. Особливо корисними для організму 

зараз будуть фізичні навантаження, тому намагайтесь займатися спортом, вести 

активний і здоровий спосіб життя. Високу активність ви зможете проявити також у 
вирішенні побутових питань, а також будь-яких рутинних завдань на своїй роботі. З подібними справами 
і обов'язками ви зможете впоратися помітно швидше. Перша половина місяця принесе гармонію в інтимні 
стосунки, дозволить насолоджуватися близькістю з коханою людиною. У другій половині листопада 
задоволення ви, швидше, зможете отримати від нових знань, подорожей. В цей час вас також чекає 
успіх в навчанні.   
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Розташування планет впродовж листопада говорить про те, що типові представники вашого 
зодіакального знаку відчують потяг до нових знань. Зараз ви зможете бути активнішими в 
навчан ні, напористішими у своєму бажанні дізнатися більше. Якщо ви займаєтеся науковою 
діяльністю, то помітно зросте пристрасть до практичних дослідів і експериментів. У першій 
половині місяця ви також зможете налагодити взаємовідносини зі своїми друзями. Цей 
відмінний час для того, щоб помиритися з тими, з ким ви посварилися із-за дрібниці. Перша 
половина листопада принесе типовим Стрільцям багато нових планів. А ось в другій 
половині місяця обов'язково знайдіть час для відпочинку. Пам'ятайте, що чим краще ви 


