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Зі святом дорогі жінки!

   
  8 березня - свято, яке традиційно вважається 
днем жіноцтва. В Україні, 
Росії,  Білорусі та інших республіках пост-
радянського простору це свято
називають днем жіночої солідарності, крім 
того - Міжнародним. 
  Не вдаючись до історії цього дня,  маємо 
наразі те,  що склалось протягом вже не 
одного покоління цілком природно: так чи 
інакше, 8 березня - День Жінки!  
 Від щирого серця хочеться привітати всіх 
наших красунь та розумниць.  Не інакше, 
день Жінки,  має бути особистим свя-
том кожної свідомої людини.  Людини,  
небайдужої до природних цінностей та най-
перших людських пріоритетів.

  Без жінки уявити наш світ неможливо. І 
він, цей світ,  у якому є жінка - прекрасний.  
 Зі святом,  рідні,  кохані,  шановні,  
прекрасні.  Нехай весна живе у Вашому 
серці.  Щодня,  за будь-якої погоди та при 
будь-якому настрої.  А настрій -  нехай Вам 
забезпечують ті,  хто поряд,  хто любить Вас 
і кого любите Ви! 
Бажаємо    Вам,  весняного настрою протя-
гом усього року,  неземної краси,  кохання 
та розуміння до нас -  хоч і сильної,  але  без 
Вас,  доволі слабкої половини людства.

 Дорогі жінки, дівчата! 
Наші рідні і красиві! 
Кращого немає свята, 

Аніж те, що прийшло нині! 

Це для вас сніги розтали, 
Це для вас прийшла весна. 

Ви собою полонили 
Наші душі і серця. 

То ж лишайтесь завжди милі, 
Ніжні, щирі, чарівні, 
І розумні, і вродливі, 
І веселі, і прості!

                                             Роман Попович



–  Студ е н т с ький  е кс пр е с  –2 № 4 (4)
лютий-березень 2013

ВАРТО ЗНАТИ

Кримінальна відповідальність 
за крадіжку.

Крадіжка — це слово знайоме нам з дитин-
ства..
Я вважаю, що буде цікавим для кож-
ного студента коледжу ознайомлення з 
кримінальною відповідальність за крадіжку.
В розділі VI «Злочини проти власності» 
Кримінального кодексу України з ураху-
ванням способу вчинення, мотиву і мети 
відокремлюють такий вид злочинів як ви-
крадення чужого майна (грошей, цінностей), 
тобто: крадіжка (ст. 185 КК), грабіж (ст. 186 
КК), розбій (ст. 187 КК), вимагання (ст. 189 
КК), шахрайство (ст. 190 КК),  Ці злочини ха-
рактеризуються протиправним корисливим 
заволодінням чужим майном, поєднаним з 
вилученням цього майна з володіння влас-
ника.
Крадіжка є різновидом викрадення, 
вирізняючись з-поміж інших видів викра-
дення спосіб вилучення майна — таємністю. 
Таємність як ознака полягає у тому, що осо-
ба, яка вчиняє крадіжку, вважає, що вилучає 
майно непомітно для потерпілого. Істотним 
моментом є саме факт усвідомлення 
таємності злочинцем, навіть коли таку 
крадіжку помічав потерпілий чи інші осо-
би, а злочинець вважав, що діє непомітно 
від них — таке діяння залишатиметься саме 
крадіжкою.
 Важливою і невід’ємною ознакою суб’єкта 
злочину крадіжка є вік осудної особи, яка 
вчинила суспільно небезпечне діяння. Зазна-

чимо, що як теорія кримінального права, так і 
кримінальне законодавство різних правових 
систем, пов’язують із віком суб’єкта злочи-
ну настання кримінальної відповідальності.
Приміром, згідно ст. 18 КК, кримінальній 
відповідальності підлягає особа, що вчини-
ла злочин після досягнення встановленого 
законом віку (14 чи 16 років).
Кримінальний закон не містить спеціальної 
норми, що визначає поняття віку, він тільки 
вказує на вікові межі настання кримінальної 
відповідальності.
В залежності від суми викраденого чужого 
майна розмежовується крадіжка, за вчинення 
якої наступає кримінальна відповідальність, 
від дрібної крадіжки, що передбачає 
адміністративну відповідальність. Податко-
вим кодексомУкраїни змінено порядок роз-
межування крадіжки і дрібної крадіжки.
Відповідно до ст. 51 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення, викраден-
ня чужого майна вважається дрібним, якщо 
вартість такого майна на момент вчинення 
правопорушення не перевищує 0,2 неопода-
тковуваного мінімуму доходів громадян.
Ст. 185 Кримінального кодексу України пе-
редбачена кримінальна відповідальність при 
скоєнні крадіжки майна, у випадках, якщо 
крадіжка майна є не дрібною. Тобто сума 
викраденого майна перевищує 0,2 неопода-
тковуваного мінімуму доходів громадян(для 
довідки: оподаткований мінімум складає 17 
гривень).
Кримінальна відповідальність за скоєний 
злочин призначається судом України згідно 
ст. 185 КК у вигляді: штрафу; громадських 
робіт; виправних робіт; арешту; обмежен-
ня волі;позбавлення волі; позбавлення волі 
з конфіскацією майна. 

              Заступник директора з гуманітарної
освіти та виховної роботи Глевич Т.В.
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Наші чемпіони

   Не так давно в нашому навчальному 
закладі проводились змагання на визначен-
ня найсильніших студентів нашого колед-
жу. Пройшов час, і знову нам приходиться 
це визначати. Але тепер вже на обласному 
рівні! Коледжу  випала честь приймати зма-
гання, організовані депутатами Студенсько-
го Парламенту Буковини – « Козацькі заба-
ви».

    Варто також зазначити що наша команда 
приймала змаганя у статусі минулорічних 
чемпіонів. Тоді змагання проводились на 
базі Чернівецького політехнічного коледжу. 
  У змаганнях брало участь 7 команд 
з таких навчальних закладів Буковини: 
Чернівецький політехнічний коледж, Ко-
ледж ЧНУ, Чернівецький медичний ко-
ледж, Чернівецький педагогічний коледж, 
Чернівецький будівельний коледж, Ко-
ледж дизайну та економіки та Чернівецький 
транспортний коледж.

  Конкурсна програма складалась із 7 ви-
пробувань в яких хлопцям потрібно було по-
казати всю свою силу, міць, спритність а та-
кож знання своєї історії.  Атмосфера зма-
гань була дуже напруженою, кожна коман-
да сподівалась поїхати додому з кубком 
чемпіонів. Напруження зростало з кожною 
хвилиною, вболівальники просто розривали 
повітря своїми оваціями. Змагання розпоча-
лись, і вже з перших хвилин було зрозуміло, 
що перемога так просто не дістанеться 
нікому.

Хлопці вправно та швидко стрибали в 
мішках, спритно віджималися від підлоги, 
показували свою силу у підніманні гирі та 
армреслінгу, тримали на витривалість важкі 
м’ячі, доказували свої знання у конкурсі-
інтелектуалі і звичайно ж виривали перемо-
гу у  перетягуванні канату.
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    Команди змагались на рівних, кожен кон-
курс приносив такі бажані бали які набли-
жали їх все ближче і ближче до перемоги. 
Ніхто не хотів поступатися і змагалися на 
повну. Хочеться ще раз відзначити шалену 
підтримку вболівальників, тому що без них 
не було б такого великого бажання до пере-
моги.

  І ось, після всіх важких конкурсів, при-
йшов час оголосити результати змагань і 
виявити, хто ж все таки заслужив звання 
найсильнішої команди серед навчальних 
закладів Буковини.
  Судді підраховували результати, і витри-
мували інтригу до останньої секунди.

І все ж все ж таки настав момент істини. 
Переможцями змагань, другий рік поспіль, 
стала команда Чернівецького транспортного 
коледжу, у складі якої були: Федорюк Юрій, 
Грушка Михайло, Вервега Юрій, Маковсь-
кий Олександр, Івасюк Юрій, Дроздік Ми-
хайло, Чагін Анатолій та Попович Роман.

 Наші хлопці зробили все можливе, для 
того щоб не засмутити своїх вболівальників, 
і вирвали перемогу у своїх найближ-
чих суперників, команди Чернівецього 
політехнічного коледжу, відірвавшись від 
них на 2 очки.

Тож привітаємо наших переможців, і 
побажаємо їм побільше перемог в майбут-
ньому та досягнення нових вершин.

                                           Роман Попович
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Шевченківські дні в коледжі

     Тарас Григорович Шевченко народив-
ся 9 березня 1814 р. у селі Моринцях Зве-
нигородського повіту Київської губернії у 
родині Григорія Шевченка та Катерини Бой-
ко. Його батьки були кріпаками магната Ва-
силя Енгельгардта. Наступного року роди-
на переїздить до Кирилівки (нині село Шев-
ченкове Звенигородського району).
    З ранніх років Тарас цікавився народ-
ною творчістю, у дяків він навчився чита-
ти і писати, здібності хлопця до малювання 
помітив маляр з села Хлипнівці, але Тарасу 
було вже чотирнадцять років і його зробили 
козачком Енгельгардта.
    У лютому 1837 р. Товариство заохо-
чення художників дозволило Шевченкові 
(неофіційно) відвідувати навчальні класи. У 
квітні 1837 р. Брюллов створює портрет Жу-
ковського, який був розіграний у лотереї за 
2500 карбованців – за ці гроші й було вику-
плено майбутнього Кобзаря з кріпацтва, а 25 
квітня 1838 р. Йому була вручена Жуковсь-
ким відпускна.
    10 березня 1861 р. о 5 годині 30 хви-
лин ранку Тарас Григорович Шевченко по-
мер. Над його домовиною в Академії ми-

стецтв виголошено промови українською, 
російською та польською мовами. 
     Похоронили поета спочатку на Смо-
ленському кладовищі в Петербурзі. Друзі 
Шевченка одразу ж почали клопотати, щоб 
виконати поетів заповіт і поховати його 
на Україні.  26 квітня 1861 р. домовину з 
тілом поета поїздом повезли до Москви. На 
Україну труну везли кіньми. 
    До Києва прах Шевченка привезли 6 
травня увечері, а наступного дня його пере-
несли на пароплав «Кременчуг». 8 травня 
(22 травня за новим стилем) пароплав при-
був до Канева, й тут, на Чернечій горі, Коб-
зар знайшов нарешті свій вічний спочинок. 
Над ним насипали високу могилу, вона ста-
ла священним місцем для українського та 
інших народів світу.
     Твори великого українського пое-
та відомі сьогодні в багатьох країнах світу. 
Їх перекладено мовами понад ста народів, 
вони стали однією із дорогоцінних перлин 
у скарбниці світової культури. Планетар-
на слава народного поета проаналізована в 
працях і оцінках 62 славістів 25 країн світу.
     Виявом палкої любові людей світу  до 
Т.Г. Шевченка є  біля 1000, споруджених 
на його честь, пам'ятників. Вони стоять не 
лише на березі рідного Славутича, а й на 
березі Москви-ріки, Потомаку й Сени. У 
вигляді погруддя на півкруглому постаменті 
в 1881 році встановлено перший пам’ятник 
Кобзарю в Казахстані, на півострові Ман-
гишлак, де поет відбував своє покарання. А 
в Україні перший пам’ятник з’явився  1899 
року у садибі меценатки Христі Алчевської 
у Харкові. 
     В дні святкування Шевченківських дат 
на могилі Т.Г.Шевченка на Тарасовій горі 
у Каневі збираються люди із різних країн 
світу.
                         
                                          Олексій Гаджула
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КРАЩА ПАРА

Привіт дорогі читачі! Я вважаю ні для кого 
не секрет, що нещодавно в нашому коледжі 
на День Закоханих відбувся конкурс «Ро-
мантична Пара 2013»  переможцями яко-
го стали цікаві, енергійні і посправжньому 
закохані  Вова та Аня, яких ми привітаємо в 
«нашій студії»:
А:Всім привіт!
В:Так так вітаю вас !
К:Отож давайте перейдемо до самого 
цікавого!
А:Слухаємо…
К:Скажіть як ви дізналися, що вас вибрали 
на претендентів в цей конкурс?
В:Про конкурс ми дізналися, точніше про 
нашу участь не маючи багато часу в запасі…
А:Нас сповістила організатор і вкладаю-
чи душу ми почали працювати над своїми 
ідеями в першу чергу для участі, адже го-
ловне не перемога…
В:Кандидати були всі гідні і рівні між со-
бою і на репетиціях як і на виступі ми 
підтримували одне одного і бажали всім 
справедливості, за, що і дякуємо нашому 
журі!
К:Перемога для вас була по- справжньому 
важкою?
А:Так, адже на початку нам добряче не 
везло…переживання, а ще й презентація 
з фото не включилась зразу, нитка з голки 
обірвалась на конкурсі «Приший сердечко», 
загалом початок був не вдалий…
В:Але зібравшись разом, помолившись, 
Бог допоміг і переживання та страх минули 
і на нас чекав прямий шлях до перемоги!!!
А:Ось так двоє закоханих і перемогли…

(дивляться посміхаючись одне на одного)

К:Отож дякуємо нашій 
найромантичнішій парі ЧТК і бажаємо 
кохати одне одного завжди, дякую вам 
дорогі читачі, на все добре!

МАСЛЯНА
  З часів Хрещення Русі, на території 
майбутньої України, традиційно 
відзначається низка свят, які зазвичай 
прив’язані до певних релігійних подій, 
зокрема до Великодніх свят, які ста-
ли етнічною візитівкою нашого народу. 
Масляна, Масниця, Запусти, Пущення — 
так у нас на Україні називають останній 
тиждень перед Великим постом.
  Масляна походить від старовинного 
язичницького свята проводів зими, що 
зберігалося після прийняття християн-
ства.  Християнська церква додала Мас-
ницю у свій календар, проте свято так і 
не набуло християнського змісту.
Це перш за все багато ситної їжі, тому 
немає нічого заторного в тому, щоб в 
цей час поласувати, скуштувати самих 
різноманітних страв і не відмовляти собі 
ні в чому. . Головною стравою на масля-
ну є, як відомо, млинці, які печуть кож-
ного дня з понеділка.
Завдання сучасного покоління — 
пам’ятати, зберігати та продовжувати 
традиції наших пращурів, передати на-
щадкам досвід та традиції минулого.

                                        Роман Попович


