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ПРИЄДНУЙСЯ ДО НАШОГО РУХУ
ЗА ГРОМАДЯНСЬКУ ДЕРЖАВУ!

ПОЗИЦІЯ ГО «ПОСТУП»

ПОЗИЦІЯ ГО «ПОСТУП»
стосовно ситуації, що склалася
навколо авіакомпанії «Аеросвіт»
Громадська організація «Поступ» вважає неприпустимим ігнорування інтересів громадян, які користуються чи користувались послугами авіакомпанії
«Аеросвіт». Обов’язковою умовою діяльності будьякого бізнесу повинно бути опікування інтересами і
правами споживачів своїх послуг.
Ми вважаємо, що весь безлад (відміна або затримка рейсів, процедура банкрутства за власною ініціативою, великі борги і т.п.), який відбувається
навколо авіакомпанії «Аеросвіт» є звичайною війною
крупних олігархічних кланів між собою за свою частку
у великому бізнесі у сфері авіаперевезень. А ігнорування інтересів простих громадян при цьому – є
звичною практикою українського олігархічного бізнесу. Тобто, йде спроба напрацьованого перерозпо-

ділу сфер впливу між існуючими власниками авіакомпанії і новими учасниками цього ринку від провладної команди.
Лише побудова в Україні Громадянської держави
дозволить ввести соціальну відповідальність бізнесу
перед громадянами. Повинна працювати формула –
чим більшим капіталом володіє бізнес, тим більшою
повинна бути його соціальна відповідальність.
Олігархічна держава – ворог громадян, ворог сьогодення України!
Громадянська держава – держава громадян, майбутнє України!

Узгоджено у Фейсбук-групі «Поступ-координація»
16 січня 2013 року

ГРОМАДЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ «ПОСТУПУ»
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НОВИНИ ГО «ПОСТУП»
Зі складу ГО «Поступ» вийшла Г.С. Лиманська
(Протокол Ради №01-13 від 14.01.13).
До складу Виконкому ГО «Поступ» увійшла Абаєва Т.Ю.
Станом на 17 січня у лавах ГО «Поступ» 231 особа.

Громадянські середи
На засіданні Громадянської середи, 16 січня, обговорювали роботу внутрішнього кадровго напрямку.
За результатами обговорення дійшли висновку, що
для залучення члена ГО «Поступ» до роботи в організації, необхідно послідовно виконати три кроки:
1. Досягти чіткого розуміння членом організації
мети громадської організації «Поступ» та конкретних методів її досягнення. Розуміння того, що мета
може бути реально досягнута в сучасних умовах.
2. Пробудити у члена ГО «Поступ» віру в те, що саме
команда «Поступу» здатна досягти поставленої мети.
3. Віднайти своє місце в організації при досягненні
мети. Людина повинна зрозуміти для себе, яку конкретну особисту вигоду вона отримає, працюючи в даному напрямку: особистісний ріст, кар'єрний ріст,
фінансові результати, моральне задоволення і т.п.

ТЕМА ДЛЯ ОБГОВОРЕНЬ

ХТО ВОЛОДІЄ ЗНАННЯМ, ТОЙ ВОЛОДІЄ СВІТОМ
Рік, що прийшов, знаменний ще й
тим, що у 2013-му виповнюється 65
років Товариству «Знання»
України. Це всеукраїнська громадська
організація, яка опікується питанням постійного розвитку
того людського вміння, яке створило людську цивілізацію.
Знання – це вміння homo sapiens раціонально пізнавати
навколишній світ, його природу, його закони, накопичувати ці знання, розвивати їх та передавати іншим людям,
поколінням. Естафету цієї цивілізаторської місії товариство «Знання» України відповідально прийняло у своїх попередників – у громадських просвітницьких організацій,
які в Україні існували віками. У традиції українського народу завжди існувала висока повага до знань, до людини
освіченої, до власне навчання та освіти. Кращі представники народу створювали гуртки, осередки, братства, гуртуючи однодумців для активного поширення знань, для
просвітницьких цілей. Серед них – Львівське товариство,
що було створене ще у 1439 році. Більше відоме з історії
широкому загалу – Кирило-Мефодіївське братство, та багато інших, які створювались ентузіастами знань по всій
країні. Такі організації ставали не лише осередками просвітництва, але й каталізаторами національно-визвольної
боротьби, сприяли пробудженню громадської активності
населення, ставали школами розбудови основ громадянського суспільства, центрами виховання нової інтелігенції
та інтелектуальної еліти нації.
Значення такої відданої громадської діяльності за всі
часи важко переоцінити. Але можна бути впевненим, що
свій значний внесок діяльністю кращих представників
нашого народу на ниві просвітництва та розвитку знання
було внесено і в розбудову державної незалежності
України. Серед засновників саме Товариства «Знання»
такі славетні імена, як академіки С.І. Вавілов, О.В. Палладін, В.П. Комісаренко, П.Г. Тичина, О.Є. Корнійчук,

М.М. Боголюбов, Г.О. Костюк та інші. Достойні представники вітчизняної науки або працювали безпосередньо в осередках Товариства, або тісно з ними
співпрацювали як лектори та несли світло знань народу.
Накопичений безцінний досвід роботи та високий
авторитет товариства «Знання» України в сучасних
умовах робить його незамінним чинником подальшого розвитку суспільства на шляху швидкоплинного
прогресу. Розвиток країни в гостро-конкурентних
умовах постіндустріальної епохи можливий лише за
умов швидкого опанування усіма новими надбаннями
світової науки та культури. І тоді, коли офіційна освіта
викладає знання за затвердженими тогорічними планами (які, до того ж, ще й писались не один рік), щоб
бути по справжньому на вістрі прогресу, потрібно застосовувати більш швидкі та оперативні дії для забезпечення конкурентоспроможності як окремого
індивіда, так і країни в цілому. Тут у нагоді кожній людині можуть стати постійно діючі навчальні курси при
Товаристві, цикли лекцій на актуальні теми, семінари
та круглі столи, де можна зустрітися з кращими вченими, експертами та фахівцями з будь-якої галузі.
Слідуючи впритул сучасним інформаційним тенденціям, товариство «Знання» України розгорнуло активну
діяльність у соціальних мережах інтернету, запускає
проект щодо створення системи дистанційної освіти
через мережу, веде моніторинг новітніх наукових досліджень, популяризує сучасну науку серед молоді, гуртує навколо себе тих, хто розуміє безцінність знання.
Бо саме воно – вірне, точне, наукове знання – дає людині наснагу, впевненість у своїх діях, вказує найкоротший шлях до мети та найвірніші засоби її досягнення.
Адже хто володіє знанням, той володіє світом.

Леоднід Грушевий, член ГО «Поступ»

Поступівська Skype-конференція
У четвер, 17 січня, було проведено чергову скайпконференцію щодо питань діяльності напрямку «Кадри»
(внутрішня робота) ГО «Поступ». У конференції взяли
участь представники таких напрямків: «Ідеологія», «Позиція Поступу», «Регіональний розвиток», «Виїзний
офіс», «Поступінформ», «Захист», «Кадри» (внутрішні та
зовнішні). Обговорювались принципи пошуку поступівцями свого місця в діяльності організації: мотиви і способи самореалізації, особиста зацікавленість.
З метою початку роботи щодо залучення всіх членів ГО «Поступ» до діяльності в організації, вирішено
вивчити можливі варіанти відмови від такої роботи. З
цією метою всім напрямкам діяльності ГО «Поступ» запропоновано знайти серед членів організації мінімум
по одній людині, яка вмотивовано відмовиться від участі в роботі. При цьому, мотив відмови «за відсутності
часу» буде означати, що відповідь не мотивована.
Наступна скайп-конференція відбудеться 24
січня 2013 року о 19:00. За інформацією звертайтесь до координатора напрямку «Кадри» (внутрішня
робота) Ігоря Костіна (067 935 8716). Запрошуємо
усіх бажаючих до участі в роботі скайп-конференції.

КАЛЕНДАР ПОСТУПІВСЬКИХ
ГРОМАДЯНСЬКИХ СЕРЕД
• Робочу нараду щодо розвитку газети «Поступінформ» заплановано на 23 січня. Координатор – головний редактор «Поступінформу» Марія Пелех.
• «ЗАХИСТ» громадяньких та конституційних
прав членів ГО «Поступ». 30 січня. Координатор напрямку Анна Лисаченко.
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: м. Київ, вул. Велика Васильківська,
буд.57/3 (біля ст. м. «Олімпійська»),
товариство «Знання» України, кімн. 317 або 318.

ВСЕУКРАЇНСЬКА ЩОТИЖНЕВА ГРОМАДЯНСЬКА ГАЗЕТА ГО “ПОСТУП”
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ЗНАННЯ – СИЛА

ДРУЖНЄ ПРИВІТАННЯ ТОВАРИСТВУ «ЗНАННЯ» УКРАЇНИ,
ЯКЕ ВЖЕ 65 РОКІВ СІЄ РОЗУМНЕ ДОБРЕ І ВІЧНЕ В УКРАЇНІ
«Ученье – свет, а неученых – тьма», (з репертуару А. Райкіна)
Шановні друзі – наші читачі!
Ось Ви, конкретно Ви, коли-небудь замислювались над тим, як Ви
мислите, думаєте? Так, так – саме
не про ЩО, а ЯК?
Переконаний, більшість знизить
плечима. Хтозна? Думаю і все…
В той же час, ефективне мислення (думати, щоб
щось путнє придумати) вимагає певного вміння та
практичних навичок.
Декому це дано від народження і він все життя дивується,
як це інші не розуміють простих, здавалось би, речей.
У пересічних людей можна виділити дві форми
мислення:
- ні про що: так, потік малоструктурованої свідомості коли «мисль растєкаєтся по дрєву», «что віжу –
то і пою», подумки, звичайно;
- про щось конкретне: намагаючись це щось проаналізувати, зрозуміти, зробити якісь висновки, щоб
потім послуговуватися ними у своїх діях.
Про першу форму мислення говорити нічого, зупинимось на другій, більш творчій та конструктивній
і тому, більш поширеній.
Така форма мислення для багатьох: журналістів, політологів, політтехнологів, не кажучи вже про митців чи
просто інженерів, є одним з основних інструментів для
заробляння «куска хліба» та й, взагалі, засобом самовираження та самоствердження в цьому житті.
Це всім вдається дуже по-різному, з дуже великим
діапазоном рівня успішності, але практично всі впевнені: що-що, а думати вони добре вміють. Мовляв,
сприймаємо інформацію, «перетравлюємо» її , перетворюючи в знання та засвоюємо їх, стаючи все більш
освіченими.
На жаль, не все так. Згадаємо, що є сім контрольних
запитань для пізнання будь-чого. Це: що, де, коли,
скільки, хто, навіщо, як? Відповідь на будь-які запитання
з перших шести – лише інформація різних ступенів повноти. І тільки давши відповідь на всі сім запитань, ми
перетворює її справді в знання. Знання – річ ІНСТРУМЕНТАЛЬНА, бо дає відповідь на запитання: «Як?».
Без відповіді на це запитання інформація лише поповнює «склади» інформації і не перетворюється на ефективні знання – інструменти для покращення нашого життя.
Більше того, багато з нас вважають, що мислять
вони системно, бо мають аналітичний склад розуму.

На жаль, це не завжди так.
І не треба тут ображатись чи обурюватись, варто
поглянути навколо на результати їх колективного «думання», а відтак і роботи.
Вважається, що варто, навіть не враховувати, а просто проаналізувати кілька різних факторів, і цей опус автоматично стає продуктом «системного підходу» та
результатом «системного мислення». Виразами на
кшталт «системний підхід» та «системний аналіз» рясніють багато наукових та публіцистичних статтей, а
також численні виступи чиновників та політиків. В той же
час, чогось мені здається, що більшість людей, які про
це говорять, погано розуміють про що йдеться.
В природі все, включаючи людину та людські
спільноти, як то, громади, народи, держави, – є ні
чим іншим, як системами. Російський академік Семенов сказав, що природа не знає, що ми, люди, поділили її на науки, а вимагає комплексного,
системного вивчення, тому що вона цілісна.
Всі системи (машини, люди, держави) з системних позицій однакові. Існують та розвиваються за
спільними законами і для їх адекватного розуміння (а
тим більше вдосконалення) необхідно обов’язково
розглядати кожну систему з п’яти точок зору:
- систему елементів (болтів, коліс, верстатів, цехів,
міст, регіонів, людей і багато іншого);
- систему функцій (дій, які ці елементи виконують,
при цьому як корисних, так і шкідливих);
- систему потоків перетворення (речовини, енергії
та інформації тощо, до речі, гроші – теж інформація);
- систему вартостей (все має свою вартість);
- систему протиріч, невідповідностей та абсурдів.
Більше нічого в будь-якій системі н е м а є !
Врахувавши всі п’ять аспектів об’єкта, що розглядається, справді можна говорити про системний підхід та системне мислення.
Висновки та твердження, зроблені на підставі такого аналізу практично неможливо на раціональному
логічному рівні заперечити. В цьому і є реальна сила
знань – сила правильного мислення та справді системних підходів, які дають «залізні» факти для прийняття ефективних рішень.
Щиро, по-дружньому вітаючи активістів Товариства «Знання» України з ювілейною датою,
ГО «Поступ» засвідчує свою активну підтримку
їх благородній діяльності і бажає подальших ус-

ГО «ПОСТУП» З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ
з Днем народження і зичить, щоб пан Успіх та
пані Удача дивились з дзеркала на Вас щодня!
Плосконосова Ігоря Івановича – 21 січня
Довгого Володимира Петровича – 22 січня
Бажаємо усім читачам «Поступінформу»,
які хворіють або вирішують складні життєві
ситуації, успішно подолати усі перепони!
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ ВИКОНАВЧОГО
КОМІТЕТУ ГО «ПОСТУП» № 1, ЯКЕ ВІДБУЛОСЬ 14 СІЧНЯ 2013 РОКУ
На засіданні були присутніми 15 членів Виконкому (при
кворумі 9): Доненко Т.М., Замурій Л.Г., Зінган О.О.,
Когут Р.Я., Костін І.О., Краченко О.Г., Мотузка І.В.,
Нестеренко О.А., Соколов К.А., Солодкий С.М., Стеценко С.О., Ткаченко І.В., Твердохліб М.М., Троянова-Малош Н.М., Чубко Д.Г.
Були відсутніми за об’єктивних обставин: Лисаченко А.В., Шевченко В.А .
На засіданні були присутні члени ГО «Поступ»: Абаєва Т.Ю.,
Поліщук В.І., Пелех. М.Є. (від Редакції).
Секретар засідання: Мотузка І.В.
Головуючий: Твердохліб М.М.
На засіданні Виконкому вирішено:
1. Прийняти Абаєву Тетяну Юріївну в члени Виконкому з 14.01.2013 року.
2. Взяти до уваги кадрове питання стосовно О. Зінган.
3. Зобов’язати координаторів напрямків забезпечити присутність представників напрямків на регулярній Скайп-конференції.
Наступне засідання Виконкому заплановано провести у понеділок, 28 січня 2013 року.
СИЛЬНА ГРОМАДЯНСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ –
СИЛЬНА ГРОМАДЯНСЬКА ДЕРЖАВА –
СИЛЬНА ГРОМАДЯНСЬКА УКРАЇНА!

піхів в нашій спільній справі – пошуку ефективної відповіді на головне запитання: «Як нам
зробити життя людей в Україні кращим?»
Бо ж, справді: ЗНАНЯ – це СИЛА!
Олександр Гнєдаш, член ГО «Поступ»,
керівник Аналітичного центру
«Громадянська Україна»

Почему на бюллетенях для голосования не пишут
ТВОРЧІСТЬ ПОСТУПІВЦІВ
слово «Лотерея»? А может лучше писать «Игра только
Надеяться на то, что политики сделают вашу жизнь для олигархов»?
Вы когда-нибудь видели депу- лучше, то же самое что поверить, будто депутаты
тата, способного жертвовать лич- Верховной рады облачились в смокинги, цилиндры
Если вы увидели политика в общественном транными интересами во имя народа? Я видел лишь и хорошие манеры.
спорте, значит, где-то рядом должны быть видеокадепутатов, не появляющихся в Верховной Раде
меры и журналисты.
Сегодня я видел народного избранника, которого от
для решения государственных вопросов. Видимо именно это они делают во имя людей – народа ограждала охрана. Может в следующий раз про- Михаил Марченко, член ГО «Поступ»
голосовать за того, кто будет честно плевать мне в лицо?
чтобы не навредить.

ЮМОР И САТИРА

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