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           Привітання 

Студентський парламент відділення “Правознавство” 

 щиро вітає з Днем народження 

Мойсієнко Марія Іванівна—11 квітня 

Іванова Ірина Дмитрівна—12 квітня 

Смірнова Валентина Олександрівна—18 квітня 

Шевчук Вікторія Леонідівна—30 квітня 

Прийміть наші найщиріші вітання! Від 

усього серця бажаємо Вам міцного здоров’я 

та життєвої наснаги, професійних успіхів та 

особистих творчих досягнень, сімейного 

щастя, злагоди та добробуту у Вашій оселі! 

Нехай здійсняться усі заповітні мрії, а будь-

які повороти долі завжди відкривають лише 

нові обрії майбутніх перспектив! Щастя Вам, 

радості, добра і благополуччя!                   

З повагою,  

редакційна колегія газети. 

Знання закону 

заслуговує найвищої     

шани.                     

                    Ульпіан 

Pro bono 
12.04.2011 

№ III 
(На благо) 

У цьому номері: 

Наукова сторінка    2-3 

Цікаво знати              3 

День гумору            4-5 

Події                           5 

День ракетно-  

космічної галузі         6 

Гороскоп                 7-8 

Анонс                         8 

            Лірика душі 

 

Блискоче ніч перлиною Растреллі.  

З гори збігає Боричів узвіз.  

І солов'ї, пташині менестрелі,  

всю ніч доводять яблуні до сліз.  

Цвіте весна садами молодими,  

шумлять вітри, як гості з іменин.  

В таке цвітіння, князю 

Володимире,  

тобі неважко бути кам'яним? 

Ліна Костенко 

          Оголошення 

З 18 квітня в нашому коледжі буде проходити Тиждень юридичних 

дисциплін. У програмі Тижня: конкурси, газети, відкриті семінари, 

круглі столи, лекції та інші цікаві заходи. Запрошуємо всіх охочих 

взяти участь. 

Методична комісія  

юридичних дисциплін 
www.sunhome.ru 

www.zz.te.ua 

      Оголошення 

В коледжі діє юридична клініка 

“Bona fides”.  

Бажаючим отримати юридичну  

консультацію прохання звертатися в 

216 кабінет щосереди з 13:00-15:00. 

http://www.sunhome.ru
http://www.zz.te.ua
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Принципи побудови системи трудового виховання Антона Семеновича Макаренка 

Шановні студенти та викладачі! У березні виповнилася чергова річниця від дня народження Великого Педагога Антона 

Макаренка. Він був глибоко творчою людиною, він шукав нові засоби і форми виховання особистості, зокрема трудового виховання. 

Наукові положення і поняття, створені А.С. Макаренком, не тільки не застаріли, а й зберігають свою актуальність. 

В основу своєї педагогічної діяльності Антон Семенович поклав положенння з 

таких складних проблем педагогіки, як взаємини колективу й індивіда, 

питания трудового виховання, виховання патріотизму, почуття честі й 

обов'язку, проблеми сімейного виховання тощо. 

На відміну від більшості педагогів, які майже всю увагу концентрували на 

питаннях освіти та навчання, А.С. Макаренко обрав для своєї діяльності найменш 

досліджений розділ педагогіки - теорію виховання. Вважаючи школу 

могутнім вирішальним засобом навчально-виховного процесу, педагог-

новатор у той же час доводив, що «виховна робота є в певному випадку 

окрема галузь, відмінна від методики виховання». 

Одним з основних напрямів педагогічної системи А.С. Макаренка є виховання 

в праці. У «Лекціях про виховання дітей» він підкреслює, що «. . .у виховнії  

роботі праця мусить бути одним з основних елементів». Видатний педагог 

створив нову для свого часу систему трудового виховання молоді, з її змістом, 

формами, принципами. 

Система трудового виховання А.С. Макаренка є логічним продовженням і 

закономірним розвитком народного досвіду трудового виховання молоді. 

Аналізуючи творчі роботи українського педагога, можна виділити основні 

принципи побудови системи трудового виховання дітей та молоді, на які 

спирався в своїй  діяльності Антон Семенович Макаренко. 

Перший принцип — нерозривність трудового виховання з освітою та загальним 

розвитком дитини. А.С. Макаренко захищав положения про поєднання 

трудового навчання з освітою та вихованням особистості і заперечував віру в 

працю як універсальний засіб виховання. Праця, писав Макаренко, «без освіти, 

що йде поряд, без політичного і суспільного виховання, що йдуть поряд, не 

приносить виховної користі, виявляється нейтральним процессом». Він не 

уявляв собі трудового виховання без всебічного навчання.   

Наступний принцип побудови системи трудового виховання дітей та молоді- це диференціація та індивідуалізація праці. 

Диференціація та індивідуалізація виховного процесу є одним з принципів національного виховання в наш час. 

Взагалі, диференціація та індивідуалізація виховного процесу - це «врахування у виховній роботі рівня фізичного, 

психічного, соціального, духовного, інтелектуального розвитку вихованців, стимулювання активності, розкриття творчої 

індивідуальності кожного». 

В основу третього принципу покладено положения про те, що трудове виховання повинно бути направлене на виховання 

майбутнього життєвого рівня, добробуту людини. 

Працювати, обравши справу до вподоби, для людини такий же природний стан, як жити й дихати. I одна з найголовтших 

якостей, яку ми повинні  виховувати в дітях, - це любов до праці, готовність працювати в будь-якій сфері суспільного 

виробництва. Праця повинна стати життєвою потребою майбутнього громадянина. 

Щоб людина по-справжньому полюбила працю, перш за все необхідно виробити в неї серйозний погляд на життя. 

Ще одне основне правило побудови системи трудового виховання А.С. Макаренка - праця повинна бути колективною. На 

основі тривалих спостережень А.С. Макаренко підмітив цікаву деталь: на ефективність трудової діяльності школярів великий вплив 

має колектив, колективний характер праці.  Отже, А.С. Макаренко був прихильником колективного методу виховання. Він 

стверджував, що саме колектив може виховати особистість з її загальнолюдськими якостями та індивідуальними здібностями. 

Наступний принцип: праця повинна бути творчою. На думку Макаренка праця повинна бути творчою і в робочому, і в 

виробничому, і в політичному, і в моральному відношеннях. Праця повинна бути суспільно-корисною та продуктивною. Це 

наступний принцип побудови системи трудового виховання молоді видатного педагога.  

Можна виділити ще таке основне положения побудови системи трудового виховання молоді, як естетика праці. Сьогодні 

суспільству як ніколи потрібні люди, здатні творити красу і вносити її безпосередньо у сферу людських стосунків, побут, 

виробництво. Тільки естетично вихована людина може побудувати життя на основі законів краси. 

Розглянуті принципи побудови системи трудового виховання А.С. Макаренка не втратили своєї актуальності і в наш час, 

оскільки зростання трудового виховання підростаючого покоління в сучасних умовах пов'язане із загальним розвитком 

суспільства, а також із змінами, що проходять у нашій країні останнім часом: демократизацію й гуманізацією життя. Суспільству 

потрібні мобільні й ініціативні, відповідальні й самостійні, дисципліновані й творчі працівники -господарі сучасного суспільного виробництва. 

Підготувати їх можна тільки при максимальному врахуванні бази розвитку, сил, закладених у кожній людині, етапів формування и 

загальних та індивідуальних особливостей. 

 

Початок. Продовження на стор. 3 

Антон Семенович Макаренко 
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Продовження. Початок на стор. 2 

Цитатиі вирази А. С. Макаренка 

 

 

  

«Отказаться от риска — значит  

                    отказаться от творчества». 

 «Воспитатель должен себя так вести, что6ы 

каждое движение его воспитывало, и всегда 

должен знать чего он хочет в данный момент 

и чего он не хочет. Если воспитатель не знает 

этого, кого он может воспитывать?» «Книги — это переплетенные люди». 

«Если с человека не потребовать многого, 
то от него и не получишь многого». 

«Научить человека быть счастливым — 

нельзя, но воспитать его так, чтобы он 

был счастливым, можно». 

«Сколько бы ни создавали правильных 

представлений о том, что нужно делать, но 

если вы не воспитываете привычки 

преодолевать длительные трудности, я имею 

право сказать, что вы ничего не воспитали». 

«Наши дети — это наша старость». 

«Жизнь есть не только подготовка к завтрашнему 
дню, но и непосредственная живая  

радость». 

«Воспитание происходит всегда,  

даже тогда, когда вас нет дома». 

 

    

Цікаві факти про овочі 

Ріпу колись сіяли з рота. Справа в тому, що у ріпи дуже дрібне 

насіння: в 1 кг його більше мільйона, і вручну так просто не 

розкинути. Однак і плювати – справа не проста, тому кращі 

«плювальники» цінувалися і шанувалися в народі. 

Відваром буряка в давнину користувалися як дезинфікуючим 

засобом, і, природно, їли і вареним, і сирим. А потрапив він до нас 

з Візантії. 

Картопля з’явилася в Європі в середині XVII століття як 

декоративна рослина. Розповідають, що якийсь адмірал привіз цю 

рослину до Англії і, коли її виростили, пригостив друзів її стеблами 

і листям, підсмаженими в маслі. Гості довго плювалися. У XVIII 

столітті в Росії при дворі це блюдо подавалося як десерт. Перед 

вживанням її варили і густо посипали цукром. 

Горошок був першим овочем, закритим у консервну банку.  

Огірок на початку XVIII століття в Англії був великою рідкістю, а лікарі змагалися у пошуках негативних його якостей. Одні 

вважали його просто отруйним, інші – «охолоджуючим» і таким, що викликає простуду. 

Помідор дійсно вважався отруйним. Наприклад, у книзі «Повний посібник по садівництву», яка видана в Данії у 1774 р., 

писалося: «Плоди ці украй шкідливі, оскільки зводять з розуму тих, хто їх поїдає». На Русі помідори довго називали 

«скаженими ягодами». 

Морква з 1991 р. в Європі вважається фруктом. У межах ЄЕС більше ніхто не сміє називати її овочем чи коренеплодом. 

Португальцям це дозволяє продовжувати виготовлення і експорт морквяного варення, бо, за європейськими стандартами, 

варення робиться тільки з фруктів. 

Фахівці до цих пір не вирішили, овочем чи фруктом є ананас. За часів Катерини II вельможі-гурмани широко використовували 

його в застіллях, хоча і незвичним для нас чином. Так, граф Олександр Строганов подавав ананас в оцті, а у графа 

Завадовського його шинкували, як капусту, зберігали у діжках і варили з цього борщ. 

Одним з найцікавіших овочів є арктичний хрін. Його можна зустріти в далекій Гренландії. Він цвіте навіть тоді, коли настають 

сильні морози. 

Матеріа підготувала Гуцол Тетяна, гр. 39ю  

http://mehanik.net.ua 

Матеріал підготувала Матеєнко Ірина, гр. 39ю   

http://mehanik.net.ua
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День гумору 

1 квітня - цей день не внесений ні в які календарі знаменних дат і всенародних свят, але його цілком можна віднести до 

міжнародних, оскільки він з однаковим успіхом відзначається в Україні, Росії, Німеччині, Англії, Франції, в Скандинавії, і навіть 

на Сході. В одних країнах 1 квітня називають Днем сміху, в інших - Днем 

дурня. У цей день кожний готовий пожартувати над іншими, ніхто не 

застрахований від розиграшів і навіть самі серйозні та похмурі люди 

мимоволі посміхаються. 

Важко сказати, звідки походить це свято. І взагалі, як багато хто вже 

встиг помітити, у всенародно улюблених свят є одна спільна риса – ніхто 

достовірно не знає, коли і чому вони виникли. Звичай веселитися, жартувати 

й обманювати один одного саме 1 квітня існує в дуже багатьох країнах. Про 

виникнення першоквітневої традиції існує чимало різних гіпотез, що 

сходяться в одному: коріння її глибоко йдуть у середньовічну європейську 

карнавально-балаганну культуру. По суті справи, це один із самих стійких 

елементів язичества, що осів в християнській свідомості.  

Найпоширеніша теорія говорить, що все було так. До 1582 року у 

Франції (яка в ту пору жила по Юліанському календарі) Новий рік відзначали 

навесні - з 25 березня по 1 квітня. Потім влада вирішила ввести новий 

календар - Григоріанський, і новорічні свята перенесли на звичний для нас 

час - 1 січня. Однак, через погано розвинені комунікації, звістка про це 

дійшла не до всіх, і багато хто продовжував через незнання, або з упертості, 

відзначати Новий рік як і раніше. Освічені громадяни завели звичай 

знущатися з невігласів: самим популярним жартом було непомітно причепити до спини бідолахи паперову рибину й дражнити 

його             Poisson d’ Avril (”квітнева риба‖). Також існувала забавна традиція (вона жива й понині!) посилати довірливого 

простака куди-небудь із безглуздим дорученням. Однак, якщо вважати, що ―свято дурнів‖ зародилося саме так, то незрозуміло, 

чому воно здобуло собі популярність у всій Європі. Деякі протестантські 

країни, такі як Англія, Шотландія й Німеччина, взагалі прийняли 

Григоріанський календар тільки в ХІХ столітті. Але на той час вони вже 

давно відзначали щорічний день дурня. Не міг же привід для свята 

з’явитися в них пізніше, ніж саме свято! 

Очевидно, що в 1 квітня більше глибоких корінь, адже подібні свята 

існували й набагато раніше - наприклад, в Античності та Середньовіччі. 

У Стародавньому Римі в середині лютого (а зовсім не на початку квітня) 

відзначалося свято дурних. Історик Апулей вважав, що в Стародавньому 

Римі першоквітневий обман був пов’язаний зі святом на честь божества 

Сміху. Інші стверджують, що це свято зародилося ще в Стародавній 

Індії, де 31 березня відзначали свято жартів. Також є припущення, що 1-

го ж квітня в стародавньому світі жартували тільки ірландці, та й то на 

честь Нового року. Ісландські саги говорять, що звичай обманювати 1 

квітня був введений богами на згадку про Скадею, дочку Тіасса. Також 

відомо, що за старих часів у кельтів було свято на честь бога сміху. Всі 

ці звичаї можна вважати ранніми предками першоквітневого свята 

жартів. У британському фольклорі походження 1 квітня пов’язують із 

Готамом (Gotham) - легендарним Містом Дурнів, розташованим десь у Ноттінгемширі. По переказах, за давніх часів в Англії 

існував такий звичай: якщо король проїжджав по якій-небудь дорозі країни, вона ставала державною власністю. Жителі міста 

Готама хитрістю зробили так, щоб король відмовився від відвідування їхнього міста. Після того, як монарх довідався про витівку, 

він розсердився і повелів покарати підступних підданих. Однак, в’їхавши в Готам, королівські посланці побачили, що жителі 

його займаються якимись дуже дивними для нормальної людини справами: хто 

намагається заточити птаха в загоні без даху, а хто палить рибу в ріці. 

Збентежені гінці доповіли про побачене королю, і той вирішив ідіотів не 

карати. Що з них взяти, в кінці кінців! У Британії тому вважають, що свято 

дурнів засноване на честь саме цієї події, що зайвий раз доводить - обдурення 

влади за всіх часів вважалося в народі похвальним заняттям. 

Є також міфічне припущення, по якому це свято з’явилося завдяки 

неаполітанському королеві Монтерею, якому на честь свята з нагоди 

припинення землетрусу принесли рибу. Через рік цар зажадав точно таку ж. 

Такої ж не знайшли, але кухар приготував іншу, що дуже нагадувала потрібну. 

І хоча король розпізнав підміну, він не розгнівався, а навіть розвеселився. З тих 

пір і узвичаїлися першоквітневі розіграші.  Прямим прототипом сучасного 1 

квітня можна також вважати середньовічне свято Festus Fatuorum (”Бенкет 

Дурнів‖). Відзначали Festus в основному у Франції, а головною темою його 

було обрання шутейного папи та глузування над церковними ритуалами. 

Незважаючи на протидію церкви, фестиваль протримався аж до XVI століття. 

Після цього єдиною можливістю подурачитися досхочу залишився карнавал. 

Початок. Продовження на сторінці 5. 

 www.badi.ru 

www.vsim.ua 

http://www.badi.ru
http://www.vsim.ua
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Продовження. Початок на сторінці4. 

Відповідно до іншої, більше наукової версії, день сміху започаткувався від давнього свята 

весняного рівнодення (такий собі Хеллоуін навпаки). Під час зміни сезонів всі закони, як 

природні, так і соціальні, на якийсь час ніби втрачали силу. Нормальна, розважлива 

поведінка перемінялася повною своєю протилежністю: народ галасливо бенкетував і 

дозволяв собі всякі жарти над владою, за які іншим часом міг запросто позбутися життя. До 

речі, звичай прикрашати спину ―дурня‖ паперовою рибою деякі культурологи пояснюють 

просто: саме з настанням весни у водоймах Франції з’являлося багато молодої риби, 

настільки недосвідченої, що піймати її було дуже просто. Цей  дурний жарт назвали Poisson 

d’Avril. Згодом так стали називати тих, хто став жертвою першоквітневих жартівників. 

Коли й ким це свято було завезено в Росію - точно не відомо, але в роботах багатьох 

письменників і поетів кінця XVII століття присутні рядки про першоквітневі розиграші. 

Наприклад, Олександр Пушкін написав: 

Брови царь нахмуря, говорил вчера: 

            ―Повалила буря памятник Петра.‖ 

            Тот перепугался: ―Я не знал! Ужель?‖ 

            Царь расхохотался: ―Первый, брат, апрель…‖ 

В Росії першоквітневі розіграші затвердилися 

після того, як один раз жителі Петербурга рано-

вранці були підняті з постель тривожним 

сполохом, звичайно попереджуючим про 

пожежу. Це було 1 квітня, і тривога була 

жартівливою. Відомо також, що в царювання 

Петра I трупа німецьких акторів обдурила в цей 

день і публіку, й правителя, виставивши на сцені замість п’єси транспарант із 

написом ―Перше квітня‖. Петро не розсердився і лише сказав, виходячи з театру: 

―Вольності комедіантів‖.  

У нашій країні більше 70% людей щороку збираються розіграти кого-небудь 

із своїх знайомих. Тому будьте обережні, запасіться відчуттям гумору, набором 

свіжих жартів і забавних віршів, на жарти не ображайтеся, а відповідайте ними ж. 

Загалом, веселіться, тому що сміх, як відомо, продовжує життя . 

 

Матеріал підготувала Мельник Юля, гр. 44ю  

        

   

Інститут кримінально-виконавчої служби 

 

  За розпорядженням Кабінету Міністрів України в Києві було 

створено новий ВНЗ IV рівня акредитації – Інститут кримінально-

виконавчої служби. Відповідне розпорядження було прийняте 17 

березня 2011 року. За словами міністра юстиції О. Лавриновича    

рішення було ухвалене з метою забезпечення потреб Державної 

кримінально-виконавчої служби України у фахівцях з вищою 

освітою. Інститут готуватиме фахівців освітньо-кваліфікаційних 

рівнів "бакалавр", "спеціаліст" та "магістр". 

 На базі інституту буде організовано підготовку, 

перепідготовку та 

підвищення 

кваліфікації кадрів з 

урахуванням 

специфіки їхньої 

служби та роботи у закладах та установах кримінально-виконавчої служби. 

Крім того, передбачається започаткування на базі навчального закладу системи 

наукових досліджень з проблем служби, а також підготовки наукових та 

науково-педагогічних кадрів. 

 Інститут функціонуватиме у складі Національної академії внутрішніх 

справ. Утворення навчального закладу не потребуватиме додаткового 

фінансування з Державного бюджету України, оскільки здійснюватиметься у 

межах коштів, передбачених у Державному бюджеті для Державної 

пенітенціарної служби на відповідні цілі. 

 

Матеріал підготувала Федорук Катя, гр. 39ю 

http://news.liga.net/ 

http://www.minjust.gov.ua/ 

www.chervone.com 

www.vkurse.zp.ua 

http://news.liga.net/
http://www.minjust.gov.ua/
http://www.chervone.com
http://www.vkurse.zp.ua
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Куплю/продам зірку 

Міжнародне космічне право - це нова галузь міжнародного права. Як поняття, вона являє собою сукупність міжнародних 

принципів і норм, що встановлюють правовий регіон космічного простору, включаючи небесні тіла, і регулюють права й обов'язки 

суб'єктів міжнародного права у процесі космічної діяльності. 

В 1967 р. у рамках ООН був підписаний Договір про принципи діяльності держав з дослідження і використання космічного 

простору, включаючи Місяць та інші небесні тіла. Цей Договір  є одним із основних документів у сфері правової регламентації 

використання космічного простору, бо він не тільки визначив його режим, але й сформував права та обов'язки держав у будь-якій 

діяльності, що пов'язана з дослідженням і використанням Космосу.

  

Це був вступ. Тепер перейдемо до справи. Так ось, одного 

вечора Ви зі своєю коханою дівчиною блукаєте містом, милуєтесь 

зірками і вірите, що одна з них належить тільки вам... Стоп. А чи 

можна справді купити зірку? 

Першим над цим питанням замислився  Денніс Хоуп. 

Саме він знайшов лазівку у міжнародному законодавстві. Хоча 

воно й говорить, що жодна людина не може володіти небесними 

тілами, проте хіба не можна володіти іменем зірки? То й була 

створена міжнародна організація Іnternational Star Catalogue 

"SPACE-EARTH", яка видає сертифікат на право власності іменем 

зірки. Що Вам потрібно, щоб придбати зірку? Ви маєте знати 

ініціали людини, якій робите подарунок, та мати мінімум п'ятдесят 

євро в кишені. Саме стільки коштує зірка 15 величини, тобто 

найменша, яку побачите тільки через потужний телескоп. Чим менша величина зірки, тим вона яскравіша та дорожча. До речі, зірки 

6 — 10 величини, які можна побачити неозброєним оком, або  названі в честь великих людей, або вже розкуплені заможними 

землянами. :) Крім того, присвоїти зірці чиєсь ім'я можна лише після ста років по смерті людини. 

Вернімось до теми. Крім вартості реєстрації зірки за величиною у міжнародному зоряному каталозі International Star 

Catalogue "SPACE-EARTH", ви маєте ще сплатити вартість оформлення сертифікату та вартість доставки (якщо отримувач 

подарунку проживає за межами Києва), бо подарункові комплекти важать від півтора до трьох кілограмів. Сертифікат Ви отримаєте 

впродовж одного-трьох днів. 

Що стосується офіційної науки, то астрологи вважають такий вид подарунка шахрайством, бо ці вчені люди продовжують 

користуватися офіційним порядковим номером зірки, та нехтують користуватися іменем дорогої комусь людини. 

А як бути з Місяцем? Виявляється, що кожній країні виділено окрему територію супутника, для України — це ділянки з 

координатами 20-24° південної широти і 30-34° західної довготи, на північному сході Моря Вологості. Незалежно від того, в якій 

країні зроблена покупка, право власності закріплюється в єдиній базі даних — Міжнародному реєстрі власників позаземної 

нерухомості. Для покупки треба повідомити ім’я, прізвище і дату народження «місяцевласника». Після оплати приходить пакет 

документів: свідоцтво про право власності, карта і... Конституція Місяця. За додаткову плату можете отримати фото своєї 

ділянки і космічний паспорт, який видається на 25 років і діє лише за межами Землі. 

І наостанок найприємніше. Нові дослідження показують, що на Урані та Нептуні можуть знаходитись цілі «айсберги» із 

розплавленого дорогоцінного каміння. :) 

Детальнішу інформацію шукайте на сайтах http://gazeta.ua/articles/life/283812, http://mistovechirne.in.ua/index.php/content/archive/256-

2009-06-11-11-33-17. 

Матеріал підготувала Григорчук Олена, гр. 41ю  

www.ukrainemade.com 

 

 

Жінка веде корову вулицею 

маленького містечка. Підходить 

міліціонер: «Ви знаєте, що тротуар 

призначений для пішоходів, а не для 

тварин? 

-Звичайно, а Ви хочете сказати, щоб 

моя корова їхала на велосипеді?» 

Постарівший юрист передав свою справу синові. 

-Батьку! – радісно крикнув наступник з порога, повернувшись після 

першого дня самостійної діяльності. 

-Справу, яку ти «пестував» двадцять років, я владнав за один день! 

-Дурню, чому ти радієш? – засмучено похитнув головою батько. – Я 

двадцять років годував сім’ю за рахунок цієї тяжби, а ти за один день 

все знівечив. (Самостійніст дітей – ще не гарантія успіху судової 

справи. Висновок адвоката). 

http://gazeta.ua/articles/life/283812
http://www.ukrainemade.com
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       Гороскоп 

Овен (21.03 - 20.04)  

У квітні Овни отримають відповіді на давно назрілі питання. Те, що довго було для вас загадкою, нарешті, 

проясниться, причому не без допомоги друзів. Ваш організм не залізний, хоча роботи буде багато, сильно 

не перенапружуйтесь. Намагайтесь впоратися із справами в робочий час, щоб встигнути добре відпочити, 

виспатися. Якщо ви все ще не знайшли своє кохання – не засмучуйтеся, скоро все зміниться. 

 

Телець (21.04 - 21.05)  

Тельцям в квітні варто проявити розсудливість. Саме його вам може не вистачити, щоб досягти 

поставленої мети в кар’єрі. Та й в коханні раціональність не буде зайвою, подумайте, що для вас 

важливіше: міцні стосунки чи швидкоплинна пристрасть. У фінансових справах уважніше прислухайтеся 

до інтуїції – не виключено, що ваша прозорливість допоможе вам заробити пристойну суму грошей. 

 

Близнюки (22.05 - 21.06)  

Близнюки можуть розраховувати в квітні на підтримку рідних і друзів. А ось з колегами краще уникати 

тісних контактів, спілкуйтеся лише в міру необхідності. Початок місяця – хороший період для 

поліпшення фінансового положення за рахунок додаткових прибутків. Вам варто частіше ходити на 

побачення. Не тільки не відмовляйтеся від запрошень, але і самі проявляйте ініціативу. 

 

Рак (22.06 - 23.07) 

Раки в квітні мають бути готові до будь-яких несподіванок. У кар’єрі вам ще далеко до вершини, 

прагніть далі, інколи потрібно йти напролом, щоб досягти наміченої мети. Естетичне задоволення ви 

зможете отримати від музики або читання. У вашій сім’ї можуть виникнути суперечки, розбіжності 

думок інколи будуть дуже серйозні, але ваш партнер – це ваше єдине справжнє кохання, за щастя варто 

боротися.  

Лев (24.07 - 23.08)  

У квітні Леви зможуть розслабитися і насолодитися плодами своєї праці. Подумайте про те, що життя 

складається не з одних проблем і турбот, якісь справи можна сміливо відкласти на потім і зайнятися, 

нарешті, собою. Середина місяця сприятлива для далеких поїздок, в цей час добре відвідати своїх рідних. 

А ось в кінці квітня вам доведеться прийняти гостей у себе удома. У любовних стосунках вас, цілком 

ймовірно, чекає несподіване освідчення – про свої відчуття вам повідає той, від кого ви цього ніяк не 

чекали.  

Діва (24.08 - 23.09) 

У квітні вам не варто проявляти зайву цікавість і сунути ніс в чужі справи, навіть, якщо вами рухають 

благі наміри, оскільки всім відомо, куди ними вимощена дорога. У особистому житті можливі проблеми, 

вірогідний навіть розрив стосунків на деякий час. Але до кінця місяця все вляжеться. Якщо ви ще не 

зустріли свою другу половину, то навряд чи це станеться зараз, ваше взаєморозуміння з протилежною 

статтю не на вищому рівні.  

 

Терези  (24.09 - 23.10)  

У квітні Терезам потрібно бути уважнішими до деталей, звертати увагу на будь-які дрібниці, адже інколи 

саме від дрібниць залежить успіх всієї справи. Краще організовуйте свій робочий час, щоб більше встигати 

– не варто займатися сторонніми речами в офісі, аби не викликати гнів начальства і незадоволення 

підлеглих. Кінець місяця сприятливий для подорожей, а так само для переїзду на нове місце проживання. 

 

Скорпіон (24.10 - 22.11)  

Скорпіони можуть святкувати – все йде так, як вам хочеться. Ви займете активну життєву позицію, і 

будь-яку подію зможете направити собі на благо. Деякі проблеми можуть виникнути лише в 

грошовому плані – вам, цілком можливо, доведеться витратити деяку суму на оформлення документів, 

оплату боргів або держмита. Тим, у кого вже давно є кохана людина, варто задуматися про тісніше 

зближення. 

 

Стрілець (23.11 - 21.12) 

Перепади в настрої і самопочутті зроблять квітень не найлегшим місяцем для вас. Ваш енергетичний 

потенціал недостатньо високий, щоб зробити все, що ви задумали, без ризику для здоров’я. Врахуйте цю 

обставину при плануванні переговорів, відряджень і зустрічей з клієнтами. У особистому житті 

намічається активний рух, ви прокинетеся від зимівлі і або зустрінете нове кохання, або розпалите 

сильніше старе. 
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Продовження. Початок на сторінці 7. 

Козеріг (22.12 - 20.01) 

Завжди залишатися на висоті в квітні вам допоможе упевненість в собі. Крім того, вам доведеться 

всетаки розпрощатися з ідеями, що зжили себе, і почати нові проекти, які дуже скоро дадуть добрий 

результат. Ваше фінансове положення буде не зовсім стабільним, в основному за рахунок старань 

домочадців. У багатьох Козерогів активізуються зв’язки із знайомими з інших регіонів і країн. 

Скористайтеся цим, щоб розширити свій кругозір, можна і напроситися в гості 

 

Водолій (21.01 - 19.02)  

Не дозволяйте весняній депресії взяти верх над собою і зіпсувати життя вам і вашим близьким. Робіть 

все, щоб підбадьоритися. Покажіть свої лідерські якості, і ви зможете здійснити давно задуману справу, 

наприклад, почати будівництво будинку або всі разом відправитися в кругосвітню подорож. Що 

стосується кохання, то воно буде не стільки пристрасним, скільки ніжним і стабільним. Самотнім 

Водоліям не варто робити жодних кроків для пошуку другої половини, доля сама знайде вас. 

 

Риби (20.02 - 20.03) 

Особливе задоволення в квітні Риби отримають від спілкування з друзями. Саме з їх допомогою ви 

зможете не лише розслабитися і весело провести час, але і впораєтеся з будь-якими неприємностями. 

Лише не прагніть заводити нових приятелів, довіряйте лише перевіреним людям. Квітень – поганий час 

для експериментів. У коханні зберігайте прихильність до своєї другої половини, а якщо такої досі немає 

– спокійно чекайте зустрічі з нею. 

Матеріал підготувала Копитко Кіра, гр. 42ю 

http://superova.com 

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 

Номер підготували: 

Редактор—Бартко Василь 
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