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ДІЯЛЬНІСТЬ ГО «ПОСТУП»

ДОСВІД ЛИСТУВАННЯ
З ДЕРЖАВНИМИ ЗАКЛАДАМИ ОСВІТИ
Цим номером завершується тема держустановами, ми сформулювали наступні правила:
якості вищої освіти, ініційована членом
– Додатково по телефону підтверджуйте необГО «Поступ», який викладає в Кореї – хідність відповіді на ваш електронний лист;
Андрієм Рижковим (http://postup.org.ua/sites/default/
– Записуйте П.І.Б відповідальних осіб, з якими
files/page/2012/01/pi000423.pdf).
ви спілкувалися по телефону;
Для того, щоб отримати відповіді та коментарі до статті
– Фіксуйте важливі дати листування та телефонних розмов;
А. Рижкова, довелося зіткнутися з особливостями спілку– Якщо ви щось не зрозуміли або бажаєте уточвання з освітніми установами. Це, зокрема, прес-служба нити, не вагайтесь – запитайте ще раз.
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України,
Пам’ятайте! Завжди існують контролюючі
Центр суспільних зв’язків Київського національного еко- служби, до яких Ви можете поскаржитися особиномічного університету ім. Вадима Гетьмана, прес-центр сто (ст. 24, 28, 29 закону України «Про звернення
Київського національного університету ім. Тараса Шев- громадян») або вплинути на ситуацію за допомоченка. Описаний досвід знадобиться тим, кому дове- гою громадських, юридичних та журналістських
деться контактувати з державними інституціями.
інструментів напрямку «Захист» нашої організації.
Вцілому склалося позитивне враження від спілкуНа завершення, хотілося б висловити свою точку зору
вання з представниками державних закладів освіти. Не на отриманий досвід у національному масштабі. Завдяки
зважаючи на те, що «Поступінформ» не є газетою екс- проведеній роботі ми визначили певні недоліки функціопертів з навчальних систем, на наш громадянський нування закладів освіти, які також притаманні багатьом
запит ми отримали зрозумілі і обґрунтовані відповіді,
держустановам інших напрямків
ЧІ діяльності. «Поступінформ»
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з методів громадянського контролю.
Анатолійовича Бугрова, який за власною ініціативою
Ми впевнені – наші матеріали покращують відкриособисто надав інтерв’ю головному редактору газети тість та доступність держустанов суспільству.
Пелех М.Є. («Поступінформ» №430, №429)
Виходячи з досвіду електронного листування з Михайло Марченко, член ГО «Поступ»
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Якщо уряд і помиляється, то лише за рахунок народу. Василь КРАСНЮК
НАМ ПИШУТЬ

ВІДПОВІДЬ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. В. ГЕТЬМАНА
Проблеми розвитку вищої освіти в Україні, які
розглядаються в даній статті, є дійсно актуальними
і важливими. Досвід організації вищої освіти в
Кореї, про який розповідає автор, є цікавим і можливим для використання в українських ВНЗ. Але це
не означає, що в українських університетах не відбувається ніяких змін, не ведеться робота по запровадженню нових освітніх технологій,

партнерських стосунків між адміністрацією, викладачами і студентами.
В Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана питання підвищення
якості освіти, відповідальності адміністрації, викладачів вирішується шляхом розвитку студентського самоврядування.
(Продовження на стор. 2)
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Новини «Поступу»
До лав «Поступу» вступив Гнєдаш О.М. (рек. М.
Пелех). Станом на 24 травня 2012 р. у ГО «Поступ»
229 осіб.
Громадянські середи
На Громадянській середі, 23 травня, відбулося
обговорення теми «10 років, скільки ще?». В результаті прийнято рішення щодо підготовки тематичної статті в «Поступінформ» щодо етапності та
системи побудови Громадянської держави.
О.М. Гнєдаш оголосив про створення і початок роботи у структурі ГО «Поступ» Аналітичного центру, який
має за мету розробити функціональну модель Громадянської держави. Якщо ви бажаєте ознайомитися або
приєднатися до роботи центру, звертайтеся до Пелех
М.Є., яка запросить вас до тематичної Facebook-групи.
Skype-конференція з регіонального розвитку
Відбулася скайп-конференція з регіонального
розвитку Поступу. Визначили три основних напрямки діяльності:
1. Формування громадянської сили для побудови
Громадянської держави;
2. Робота з вирішення регіональних проблем;
3. Впровадження принципів напряму «ЗАХИСТ» у
регіонах.
У скайп-конференції взяли участь представники
Кіровоградської області (І. Людвічук, не член «Поступу») та Сумської області (С. Шестаченко), а також
Д. Чубко, М.Твердохлеб, І. Мтотузка, В. Шевченко.
Наступна конференція відбудеться 7 червня о
18:30. Усім, хто бажає взяти участь у заході, звертатися до Ігоря Мотузки (Тел.: 050 150 9042, imotuzka@gmail.com).
Громадянська Рада
На засіданні Ради, 23 травня 2012 року, обговорювалися питання функціонування Ради.
На засіданні були присутні представники КМО
ВГО «Громадянська позиція», ГО «Поступ», політичної партії «САМОВРЯДНА УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА»,
ГО «Діловий союз України».

КАЛЕНДАР ПОСТУПІВСЬКИХ
ГРОМАДЯНСЬКИХ СЕРЕД
• Як користуватися механізмом захисту ГО «Поступ»? Про це на робочій нараді 30 травня.
• Продовження обговорення стратегії і тактики
піару ГО «Поступ» заплановано на 6 червня.
• На 13 червня заплановано узгодження Стратегічного,
Тактичного та Організаційного планів роботи ГО «Поступ».
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»)

ВСЕУКРАЇНСЬКА ЩОТИЖНЕВА ГРОМАДЯНСЬКА ГАЗЕТА ГО “ПОСТУП”
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НАМ ПИШУТЬ

ВІДПОВІДЬ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. В. ГЕТЬМАНА
(Початок на стор. 1)

шення практичної складової у навчальному процесі.
Комісія з питань моніторингу навчального процесу: проводить дослідження з метою виявлення проблем та недоліків у навчальному та виховному
процесі; сприяє процесу організації та проведення іспитів, апеляцій з метою забезпечення їх прозорості;
сприяє дотриманню графіку навчального процесу та
послідовності реалізації робочих програм і навчальних планів. За останній час роботи комісією було здійснено наступні заходи: комплексна анкета студента
КНЕУ «Навчання в КНЕУ очима студента» (березень
2010 року); опитування студентів щодо методів проведення лекцій (жовтень 2010 року); анкета «Студентський порадник – переваги і недоліки»; опитування
«Наявність підручників у студентів 1-4 курсів» (березень 2011 року); опитування студентів щодо можливості ефективного вибору навчальних дисциплін
(жовтень 2011 року); анкетування щодо якості роботи
кураторів, старост (двічі протягом навчального року);
опитування студентів щодо якості підготовки до семінарських занять (викладачів і студентів) (грудень
2011 року); аналіз якості заповнення електронних
журналів (протягом навчального року).
За результатами моніторингу члени комісії розробляють пропозиції, які разом із результатами представляють керівництву університету, виступають на
науково - практичних конференціях.

В університеті працює Студентська академічна
рада – провідна студентська самоврядна організація,
яка має в своєму складі такі комісії, як: комісія з питань підвищення якості освіти, комісія з питань моніторингу за навчальним процесом.
Комісія з питань підвищення якості освіти ініціює
заходи, спрямовані на підвищення якості освіти в університеті та запровадження новітніх освітніх технологій; рекомендує запровадження додаткових
навчальних курсів та програм для різнобічного розвитку студентів; розробляє та спільно зі студентським
науковим товариством організовує заходи, спрямовані на посилення студентської науки; організує співпрацю з представниками бізнесу та управлінської
еліти з метою підвищення рівня професійної підготовки студентства.
Ця комісія розробляє пропозиції щодо вдосконалення навчального процесу; бере участь у різних науково-методичних конференціях університету,
зокрема, в конференції «Аудиторна робота викладача
і студента: досвід і напрями вдосконалення», самостійно ініціює науково-практичні конференції, форуми
за участі викладачів, студентів, роботодавців; досліджує досвід провідних ВНЗ світу щодо підвищення якості освітніх послуг; організовує проведення лекцій Проректор з науково-педагогічної роботи
видатними економістами, фахівцями у сфері бізнесу; Оболенська Т.Є.
проводить турніри, конкурси, спрямовані на збільГОРДІСТЬ УКРАЇНИ

Ми продовжуємо рубрику «Гордість України», яка знайомить шановних читачів з особистостями, які заслужили
повагу і визнання на державному рівні. Це люди, які народилися на території України, або приїхали з інших місць
і визнані Україною за свої досягнення у сфері науки, культури, спорту, праці, військових дій. Часових і вікових обмежень не обумовлюємо, головне – зв’язок з Україною. Чекаємо Ваших наступних матеріалів! Пишаймось своїми!
СИМОН НОННА АФАНАСЬЕВНА
Родилась 8 сентября 1928 года.
Работала бобинорезчицей на «Малинской бумажной фабрике» в г. Малине Житомирской области до 73 лет.
Депутат 15 Съезда профсоюзов в 1971 г., депутат Малинского городского совета 18 лет подряд.
Награждена «Орденом Трудового Красного знамени» Указом Президента Верховного
Совета СССР от 20.04.1971 г., «Орденом Ленина» – Указом Президента Верховного
Совета СССР от 19.03.1981 г.
Бабушка жены члена общественной организации «Поступ» Олега Повха.

«ПОСТУП» З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ
з Днем народження і зичить, щоб Ваша харизматичність з віком ставала ще помітнішою!
Зінган Олену Олегівну – 25 травня
Сівача Андрія Віталійовича – 25 травня
Троянову-Малош Наталію Миколаївну – 26 травня
Замурій Любов Григорівну – 27 травня
Балана Олега Васильовича – 28 травня
Сичова Артема Вячеславовича – 28 травня
Коваленка Олександра Костянтиновича – 29 травня
Курила Сергія Івановича – 29 травня
Марченка Михайла Анатолійовича – 29 травня
Сметаненка Андрія Олександровича – 30 травня
Саса Романа Володимировича – 30 травня
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ ВИКОНАВЧОГО
КОМІТЕТУ ГО «ПОСТУП» № 9, ЯКЕ ВІДБУЛОСЬ 14 ТРАВНЯ 2012 РОКУ
На засіданні були присутні 14 членів Виконкому
(при кворумі 9): Замурій Л., Костін І., Кравченко О.,
Лисаченко А., Когут Р., Мотузка І., Нестеренко О.,
Сметаненко А., Солодкий С., Соколов К., Твердохліб М., Ткаченко І., Чубко Д., Шевченко В.
Були відсутніми за об'єктивних обставин: Доненко Т.,
Зінган О., Троянова-Малош Н.
Секретар засідання: Когут Р.
Головуючий: Твердохліб М.
Була присутньою представник Редакції газети «Поступінформ» – Пелех М.
На засіданні Виконкому вирішили:
1. Затвердити розподіл бюджету ГО «Поступ» за квітень 2012 року за стандартною схемою.
2. Рекомендувати на виключення з організації за несплату членських внесків Хараїм Н. М., Олексієнко В. М.
3. Підготувати опитування серед членів організації щодо
залучення поступівців до участі в розвитку порталу. За
підготовку опитування та відповідного оголошення в газету відповідальний – Когут Р. Відповідальний за проведення опитування в цілому – Сметаненко А.
4. На Виконком 28.05.2012 року винести питання
щодо розгляду завдань з тактичного і стратегічного
плану розвитку ГО «Поступ» серед членів Виконкому.
Наступне засідання Виконкому заплановано провести в понеділок, 28 травня 2012.
СИЛЬНА ОСОБИСТІСТЬ –
СИЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ – СИЛЬНА ДЕРЖАВА
– СИЛЬНА УКРАЇНА!

ДО ВІДОМА ЧЛЕНІВ ГО «ПОСТУП»

Список членів «Поступу», які у квтіні 2012 р. зробили додаткові членські внески на розвиток організації (всього 31 особа)

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