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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ ИЛИ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА СОЦИУМ
Для многих из нас социальные сети
– это неотъемлемая часть жизни.
Утром мы уже присутствуем в них, а
вечером мы ещё в них! С прогрессом
и развитием технологий сети Интернет приходит и бурное развитие социальных сетей. Стоит только вспомнить, как бум
пришелся на Odnoklassniki, потом Vkontakte, а теперь
уже Facebook, Twitter. И уже другие сети достучались к
современному украинцу. И мало, наверное, сегодня
можно встретить людей, чья анкета не присутствовала
бы в одной из упомянутых мной сетей. Даже скажу
более того, найдутся и те любители «повисеть» в социуме, у кого есть анкета в каждой из этих социальных
сетей. Да, это так. Популярность и востребованность
сетей растёт. И думаю, что никто не сможет чётко предугадать, сколько социальных сетей будет лет так через
десять или двадцать, и сколько времени в них будет
проводить человечество, и устанут ли люди от так называемого «висения в социуме».
Так что же всё-таки заставляет человека тратить так
много своего драгоценного времени на какие-то сети?
Думаю, что СКОРОСТЬ ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ, ДОСТУПНОСЬ К КРУГУ БЛИЗКИХ, ЗНАКОМЫХ ЕМУ ЛЮДЕЙ
В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ ПЛАНЕТЫ и есть ответ на данный вопрос. И именно информация и скорость процесса обмена является магнитом человеческого внимания. Но

возникает и другой вопрос, а зачем это нужно тому, кто
организовал и запустил данный механизм? Все мы давно
знаем о том, что кто владеет информацией в большем
объёме, тот владеет миром, поэтому тот, кто внедрил
конкретную социальную сеть и есть так называемый
«владелец конкретного мира»! На сегодняшний день
только Facebook владeет информацией о более чем 750
миллионов уникальных пользователей всего земного
шара, а это значит, что Facebook владеет биографией,
увлечениями и потребностями самых рядовых и обычных граждан. Если взять данное выражение за основу и
добавить ещё значение влиятельности и воздействия на
информацию, тогда получается, что можно не только
владеть миром, а ещё и управлять им!
Ну а теперь мне хочется отметить, что так можно
же быть не только управляемыми, но и самим управлять многочисленными массами людей путём распространения идеологии общественной организации
«ПОСТУП» и информирования об этом социума. Главное – хорошо всё обдумать, подготовить и, конечно
же, собрать команду людей, желающих доносить
нашу идеологию окружающим их людям. А результат
обязательно будет. И этот результат – построение
Гражданского государства!

Олег Балан,
член Информационного Совета «Поступа»

Любов до Батьківщини – перша чеснота цивілізованої людини. Наполеон I
НАШІ ІНТЕРВ’Ю

«НАЙГОЛОВНІШЕ – НЕ РЕЙТИНГИ,
А ЯКІСТЬ ОСВІТИ», — В. А. БУГРОВ
У відповідь на звернення редакції
щодо коментарів до статті члена «Поступу» Андрія Рижкова «Как создать
отечественный Кембридж? Или чему можно поучиться у
корейцев?», опублікованій у 423-му номері «Поступінформу», відбулась зустріч в.о. редактора «Поступінформу» Марії Пелех з проректором з
науково-педагогічної роботи (навчальна робота) Київського національного університету ім. Т. Шевченка, кандидатом філософських наук, доцентом Володимиром
Анатолійовичем Бугровим.
(Продовження. Початок читайте у
429-му номері «Поступінформу»)
— В чому ж Ви бачите вихід із
ситуації – підвищувати вартість
навчання? Бо 20% – справді недостатньо на розвиток МТБ, та
й навчання вже не дешеве?
— Ні, не підвищувати. А саме, як заплановано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту
України – реформувати галузь. На сьогодні, лише 2,5%
ВВП в Україні виділяється на освіту. А кількість вузів, навіть порівняно з радянських періодом, у кожному населе-

ному пункті в рази зросла. Тому відбувається розпорошення коштів.
Один з виходів – на основі об’єднання вузів створювати потужні центри колективного користування
обладнанням. Це міжнародні тенденції, світовий досвід. І обладнанням в таких центрах студентам і аспірантам можна користуватись цілодобово.
— Які механізми боротьби з корупцією та «халтурою» у лавах викладачів? З чим це пов’язано?
Давайте розділимо ці теми. Як одна, так і інша –
складна. Розглядаючи другу, спочатку потрібно визначити – хто ж вважається освіченою людиною в
Україні. Раніше, це були спеціалісти, що мали державний диплом про вищу освіту. Зараз ми маємо біля
900 ВНЗ різного рівня акредитації, підпорядкування,
які також вроді би видають дипломи про вищу освіту.
Є вимоги для ВНЗ щодо забезпеченості кадрами. У
багатьох з них – кого вивчили, того й взяли до себе на
роботу. А це шлях до виродження, бо науковець повинен
спілкуватися в науковому товаристві, постійно підтримувати і вдосконалювати свій рівень, розвиватися як фахівець і дослідник, брати участь у конференціях,
публікувати наукові статті тощо. Усе це зазначається у
контракті. У КНУ поряд з цим переліком є ще знання іноземної мови, яке приймається комісією при Інституті фі-

ГРОМАДЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ «ПОСТУПУ»

WWW.POSTUP.ORG.UA

Новини «Поступу»
Громадянська Рада
На засіданні Громадянської Ради, що відбулося
29 лютого 2012 року, було заслухано пропозицію
представника громади Андріївського узвозу м. Києва
щодо участі членів Громадянської Ради у форумі
«Андріївський узвіз після реконструкції». Також вирішено запрошувати на засідання Ради представників місцевих районних об’єднань громадян.
Були присутні представники організацій-членів
Ради: ГО «Поступ», КМО ВГО «Громадянська позиція», ГО «Діловий союз України», ВГО «Асоціація
членів громадських рад України», КМО «Мерітократична партія України». Гості: ВГО «Общевоинский
союз Украины», представник громади Андріївського
узвозу м. Києва.

КАЛЕНДАР ПОСТУПІВСЬКИХ
ГРОМАДЯНСЬКИХ СЕРЕД
• «Чим я можу бути корисним ГО «Поступ»?» –
ми часто чуємо від різних людей. 7 березня ми вирішили дати відповіді на це запитання.
Дати та теми наступних Громадянських серед
буде визначено пізніше.
Громадянські середи, які проводить ГО
«Поступ», відкриті для усіх, кому не байдужа
доля України. Приходьте та приводьте друзів і знайомих!

Наші зустрічі відбуваються щосереди о 19:00
за адресою: Київ, вул. Велика Васильківська
(колишня Червоноармійська), буд.57/3,
товариство «Знання України», кімн. 317 або 318
(біля ст. м. «Олімпійська»)
лології. Це дає нам можливість, наприклад, на багатьох
факультетах читати фахові предмети іноземною мовою.
— А як же ж з прикладом зі статті, що історію
корейської мови викладав фахівець з української?
— Як на мене, це якесь непорозуміння. Бо історію
мови читає саме кафедра відповідної мови, на одній
з яких автор зазначеної статті працював теж. І в Кореї
він зараз викладає не українську мову, а російську.
Можливо тут є якийсь людський фактор, індивідуальні
моменти чи якась образа.
Щодо корупції, то кожен окремий факт ми розглядаємо серйозно. Реагуємо і на публікації в пресі щодо
таких фактів, і зустрічаємось з цих приводів з представниками прокуратури. Але усі випадки слід перевіряти. Бо задекларована корупція не завжди
виявляється такою. Наприклад, приходить з претензіями батько і обурюється, що в його сина вимагають
хабар за іспити. Поспілкувавшись з такими дітьмистудентами, з’ясовуємо, що їм необхідні були гроші
на клуби, розваги чи погашення якихось боргів, а мотивували вони батькам тим, що треба заплатити за
іспит. Це ж простіше.
(Продовження на стор. 2)
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«НАЙГОЛОВНІШЕ – НЕ РЕЙТИНГИ, А ЯКІСТЬ ОСВІТИ», — В. А. БУГРОВ
(Початок на стор. 1)
До речі, на сайті університету ми оприлюднюємо Звіт
ректора про роботу вузу, де вказується і на критичні моменти. Це також один з проявів відкритості і боротьби
з негативними явищами, що практикується у всьому
світі, в Україні така практика КНУ чи не єдина.
— Які напрацювання ВНЗ-ів Азії та Заходу
взяті до уваги та можуть бути використані в
КНУ ім. Т. Шевченка?
— Щороку ми підписуємо низку різних навчальних
програм. Нам потрібно і розвиватись, але в даних
умовах хоча б рухатись вперед і відповідати на виклики часу. Зараз ми переглядаємо дисципліни і спеціалізації по всіх кафедрах на предмет їх доцільності,
в результаті чого не актуальні навіть скасовуються.
Щодо запозичення досвіду інших, то в системі КНУ
працює 46 викладачів з інших країн і не лише, як носії
мови (таких 26), але й як фахівці конкретних дисциплін, які також цікавлять нас як представники інших
освітніх традицій. Стосовно ж напрацювань, то ми
справді користуємось і рейтинговою системою навчання, і більше уваги зараз віддаємо інформаційнокомунікативним технологіям, як і весь світ. Але поряд
з цим вважаємо, що індивідуальні зустрічі і роботу
студента безпосередньо з викладачем ніякими технологіями не заміниш.
— У статті описано досвід анонімного оцінювання викладачів студентами.
— У нас також є різні форми оцінювання. Щороку
ми визначаємо найкращого викладача, бо визначати
найгіршого – не етично. Але сказати, що студентові
хтось чи щось не подобається – не означає об’єк-

посад передбачає право фінансового підпису.
З викладеним в статті А. Рижкова щодо поведінки
проректорів і функціонерів дозволю собі не погодитись. Бо до мене на прийом може попасти кожен: і
студенти, і батьки, і викладачі (від автора – ми зустрічалися з В.А. в час його обідньої перерви з 13-ї до
14-ї, і для цього він теж відмінив ряд зустрічей). Звичайно, не все так гладко і ідеально, але й зазначені
випадки мені невідомі. За кожну людину відповісти
неможливо, але нещодавно ми створити групу з соціологів, маркетологів та інших майбутніх фахівців, які
проводять внутрішній моніторинг різних служб закладу на предмет відкривання дверей з посмішкою
чи без, з таким виглядом обличчя, як зазначалось, чи
іншим, тощо.
— Яким чином, на Ваш погляд, можна повернути перспективних педагогів, які виїхали за кордон? Чи робить якісь кроки з цього приводу КНУ?
— Відтік кадрів – це природній процес. Але для його
запобігання у КНУ ім. Т. Шевченка є, наприклад, програма забезпечення викладачів житлом, наші викладачі,
відповідно до Указу Президента, отримують подвійні
оклади – а це хороший фінансовий мотиватор.
Але рішення з того чи іншого питання кожен приймає індивідуально. І для виїзду чи не виїзду за кордон
в кожного свої підстави: фінансові, родинні, патріотичні тощо.
— Дякую, Володимире Анатолійовичу, за
змістовну розмову і вичерпні відповіді. Читайте наступні номери «Поступінформу»!

тивність. Наприклад, більшість студентів поставлять
найвищі бали тим викладачам, у яких легше здати іспити, а вимогливі і принципові отримають негативні
оцінки. Хоч з часом, саме їм студенти завдячують за
якісні знання. На жаль, з дисциплін, які даються на
вибір студентам, майже 90% обирають ті, де оцінку
можна отримати «на шару». Це наша ментальність. А
тому описані в статті опитування можна проводити
поки лише в якості експерименту.
Якщо студенти у наших анкетах відзначають незадоволеність тими чи іншими лекціями, то обов’язково
починаємо ретельно розбиратись що саме там відбувається і з чиєї вини – викладачів чи студентів.
— Яким чином захищаються права викладачів у випадку свавілля керівництва ВНЗ-у?
— Звичайно, усіма доступними і законним шляхами. Профспілка – один з таких шляхів. Наприклад,
я не можу підписати жодного наказу щодо організації навчального процесу, якщо це зачіпає права викладачів, без погодження з профспілкою, а також без
погодження з вищим органом студентського самоврядування. Крім цього, будь-який викладач може піти
на прийом до ректора чи будь-кого з проректорів.
— Чи насправді в українських вузах, зокрема
і в КНУ, так багато проректорів, тобто працівників вищих керівних посад?
— У всіх вузах по-різному, буває 10-12. В нашому університеті таких посад сім: ректор, перший проректор,
4 проектори з науково-педагогічної роботи за різними
напрямками і проректор з адміністративно-госпоВід реакції. В наступних номерах ми планеємо
дарської роботи. Це абсолютно різні ділянки роботи і публікувати коментарі та відгуки на теми проблемасуміщати функціонально їх доволі складно. У деяких єв- тики у галузі вищої освіти в Україні, яка вже отримала
ропейських вузах таких посад є якраз по 12. Кожна з резонанс у нашій газеті.
ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ

ПОРАДИ ПРИ ВИБОРІ ЛІКІВ
Якість послуг, які пропонує медична та фармацевтична індустрія у
нашій державі бажає бути кращою.
Уряд визнав, що на сьогодні в Україні
немає чіткої програми щодо збереження здоров’я нації. Недостатньо
приділяється уваги забезпеченню населення якісними
лікарськими засобами та супутніми до них товарами.
Держава вкотре обіцяє виділити достатньо коштів
для розвитку вітчизняного фармацевтичного виробництва. Про те, що вітчизняна фармацевтична галузь
може гідно функціонувати і не поступатись за якістю
лікарських препаратів імпортним аналогам, свідчить
робота наших підприємств. Є пропозиція Уряду збільшити потужності вітчизняних фармацевтичних підприємств. Будемо сподіватись. Це той мінімум, який
повинна забезпечити держава для громадян.
Але ми знаємо і бачимо як наша влада виконує свої
обіцянки, тому не треба забувати, що ми самі несемо
відповідальність за своє здоров’я.
Як фахівець, хочу звернути увагу на деякі речі, які б
стали корисними кожному при застосуванні лікарських
засобів. Пам’ятайте, що лікарський засіб має первинну
і може мати вторинну упаковку. Якщо в руки береться

флакон, блістер, пакетик – це первинна упаковка. Ось
тут обов’язково потрібна інструкція до застосування. В
інструкції у верхньому правому кутку вказано номер
реєстраційного посвідчення або ж свідоцтва про реєстрацію (для імунобіологічних препаратів), затвердженого наказом МОЗ України. Інші посвідчення
(свідоцтва) в Україні не дійсні. Зверніть увагу, що лікарський засіб в Україні отримує реєстрацію терміном
на 5 років. Він може бути якісним, з відповідним терміном придатності, але після закінчення реєстрації його
не мають права реалізовувати. Препарат повинен
пройти перереєстрацію. Далі ретельно прочитайте показання до застосування та протипоказання.
Досить важливим є дотримання умов зберігання
лікарського засобу. Під дією світла, вологи, температури, радіоактивного випромінювання змінюються
фізико-хімічні властивості препарату. Це перетворює
його на отруту. Загальні та специфічні умови зберігання вказані виробником на етикетці, якщо це первинна упаковка, і на коробці, якщо це вторинна
упаковка. Звертайте увагу на те, звідки Вам подають
лікарський засіб (полиця, шафа, холодильник з відповідним температурним режимом тощо).
На замітку: холод – це діапазон температур від

+2°С до +8°С, прохолодне місце – +8°С - +15°С і кімнатна температура – +15°С - +25°С. Захист від світла
забезпечує тара з темного скла або вторинна упаковка. Остерігайтесь зберігати лікарські засоби в домашніх умовах поблизу побутової техніки,
нагрівальних приладів.
Якщо з’явились сумніви щодо якості препарату (порушена цілісність, упаковка зім’ята або ж забруднена ) –
вимагайте сертифікат. Для лікарських засобів видається
сертифікат якості, для імунобіологічних препаратів – сертифікат відповідності і для виробів медичного призначення та біологічно-активних добавок – гігієнічний
висновок. Сертифікат містить дані лабораторного дослідження у вигляді двох колонок: показники (норма) і
результати аналізу (фактичні дані). Їх потрібно порівняти.
Нехай прості, але уважні та послідовні дії допоможуть Вам зберегти здоров’я! Буду рада відповісти на
запитання. До зустрічі в наступних номерах.
Збережемо здоров’я – збережемо націю. Будьте
здоровими!

Світлана Сауляк, член Громадської ради при
МОЗ України від ГО «Поступ»

ЯКЩО ПІСЛЯ ПРОЧИТАНОГО ВАМ ЩОСЬ СПОДОБАЛОСЬ, РОЗКАЖІТЬ ПРО ЦЕ ДРУЗЯМ; ЯКЩО НІ – ПОВІДОМТЕ НАС!
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