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Новости «Поступа»
• 12 июля 2006 года (среда, 19:00) в офисе органи
зации cостоится обсуждение темы “Использование
бренда “ПОСТУП” в коммерческих целях”.
• 19 июля в среду презентация пилотного проекта
«Психологический центр ОО «Поступ» и проведение
круглого стола на тему "Манипуляция сознанием чело
века". Организаторы проекта: Воронцова Н.В., Серги
енко Н.А., Кравченя М.Н., Слюсаренко А., Саинчук И.

Громадська організація «Поступ»
з найкращими побажаннями вітає
з днем народження
Гончарука Олега Станіславовича (6 липня)
Зозулю Олену Олександрівну (8 липня)
Євстаф'єву Олену Валеріївну (12 липня)
Семенова Віталія Олександровича (12 липня)
Гражданский интернетMПОРТАЛ ПОСТУПА –
это новые информационные возможности орM
ганизации. Кому не безразлична его судьба,
приходите по вторникам (19M00) в офис.
Чтобы сделать "Поступинформ" массовым
и влиятельным изданием необходима ВаM
ша поддержка. Ждем Вас на собраниях реM
дакции каждый четверг в 19:00 в офисе.
Предлагается:

Последняя проверка вождя – те убеждения, что он оставляет в других людях после
себя... Одаренный вождь оставит после себя такое положение дел, с которым
успешно справятся люди, менее одаренные. (Г. Липпмэн)

«Я НЕ ЗНАЮ, Я ТАКІ ПИТАННЯ НЕ ВИРІШУЮ...
ЗВЕРТАЙТЕСЯ ДО КОГОСЬ ІНШОГО...»
"Я не знаю, я такі питання не вирішую...
звертайтеся до когось іншого..."
Саме таку відповідь часто отримують наші громадя
ни, звертаючись до чиновників із своїми бідами.
Відмова посадовця однієї інстанції змушує іти до ви
щої. І так, доки бюрократичне павутиння остаточно
не заплутає руки та ноги свідомого громадянина.
Мабуть це так би і стало нормою нашого життя, як
би мова не йшла про активну життєву та грома
дянську позицію поступовця з його прагненням
встановити диктатуру закону.
Отримавши таку типову відповідь чиновника, відмінни
ця Київського національного університету імені Тараса
Шевченка та член Виконкому "Поступу" Ірина Ткачен
ко була приречена пройти довгий шлях дрібних фа
культетських посадовців, які лише розводили руками.
З першого курсу навчання лише на "відмінно", безсонні
ночі, нелегкі роки, проведені у важкій справі гризіння на
укового "граніту" – саме такі праведні дії привели її до
заслуженого результату – Диплому бакалавра з відзна

кою. Зібравшись із силами, Ірина провела так само чес
но і відповідально свій останній рік навчання – 5 курс.
Отримавши відмінні рецензії на свою дипломну ро
боту, Ірина зайшла до останньої в своєму студентсь
кому житті аудиторії – на захист дипломної роботи.
Свято! Одногрупниці констатували: "п'ять років на
вчання і жодного недопуску, жодної перездачі."
Проте відкрила двері вже інша Ірина. Перед її мок
рими очима щойно втратила цінність уся її робота,
результати багаторічної наполегливої праці, а шлях
до престижної аспірантури вмить закрився, – всупе
реч попереднім відгукам наукового керівника та ре
цензіям комісія занижує важливу оцінку на бал.
Розчарування, розпач, крах життєвих планів довго во
див студентку по приймальням, кабінетам. Перед Іри
ною лежав довгий шлях від завкафедри до декана –
Директора Інституту філології при університеті довжи
ною не в один день. Та лише приймальні ставали шир
шими, двері – дубовими, ручки золотистими, а зачи
нялися вони все так же безнадійно: "Я не знаю, я такі

Отдых в Крыму, г. Евпатория (пригород). Пансионат, полное 3ра
зовое питание, "всё включено". Все удобства в каждой комнате; 2,
3 местные комнаты с санузлами. Цены: поступовцам 90грн./сутки
с человека, непоступовцам 100грн./сутки с человека.
Поездки по заездам: 519 августа – осталось 12 мест; 1929 августа
– осталось 30 мест. Большой выбор мест на сентябрь (со скидкой)
Контактные телефоны: 8(044)332M76M53, 8(066)399M48M04
Ткаченко Ирина

БлицMопрос
Ваше мнение по поводу Главной цеM
ли организации?
Колесник Наталья: Положительное от
ношение. Самое главное, чтобы было же
лание и команда единомышленников для
реализации запланированного.
Кравчук Руслан: Ко всему заявленному морально готов.
Иванова Татьяна: Я, в целом, со всем согласна, но по
меняла бы немного саму формулировку.
Мовчан Руслан: В принципе все позитивно, подход
очень правильный.
Алехин Олег: Я поддерживаю активную деятельность
организации.
Косарев Виктор: Для меня не до конца понятна и осо
знаваема диктатура закона, а именно, формулировка
данного словосочетания.
Активная жизненная и гражданская позиция – те люди, с
которыми мы идем к достижению наших целей, должны
обладать данными качествами.
Гражданское движение – к этому пункту у меня очень по
ложительное отношение. Из гражданских ячеек, в итоге,
формируется общество и государство.
Геращенко Андрей: Главная цель, при определенной
доработке, может перерасти в национальную идею, кото
рой сейчас в стране нет и, по моему мнению, не один из
нынешних политических лидеров ее не сформулировал.
Подготовил член Исполкома ОО «Поступ»
Олег Повх
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питання не вирішую... звертайтеся до когось іншого..."
Почувши знайому фразу вже від Директора Інститу
ту філології, Ірина згадала забуте студентське гасло,
що лейтмотивом відгукувалося в її студентській
пам'яті: "університет для студентів, а не студенти
для нього". Черга була йти до його автора – ака
деміка і ректора університету пана В.В. Скопенка.
Якщо вже ні, – то до Міністра освіти.
"Чи правда, що увесь великий університет, перший
вуз країни, із усіма його професорами, кафедрами,
бібліотеками належить нам, студентам?"

Правда!
"Алло, Григорію Фоковичу! Розберіться все ж таки,
будьласка! Ми ж повинні стати на бік студента. Якщо
студентка звертається, значить є що сказати: треба
прислухатися!" – прозвучав голос ректора у старій слу
хавці Директора Інституту філології. Увесь підрозділ
Київського університету ніби ожив: почали телефонува
ти секретарі, заходили заступники, лаборанти принесли
з архіву дипломну роботу Ірини Ткаченко. Тепер її чита
ла сама завідуюча кафедри, а в приймальній директора
знайшли написану ще вчора апеляцію... П'ЯТЬ!!!
Добравшись до вершини величезної структури, прой
шовши усі інстанції, маленька, але свідома людинка,
відповідальний громадянин своєї країни знайшовтаки
правду, але там, на горі. Кабінет ректора дуже просто

рий, але чи готовий він щодня приймати всіх, хто шу
кає правди, чи потрібно бути щасливцем, щоб досту
катися до небес? І якщо ми на самій вершині знайш
ли людину, спроможну до вільного, незалежного і
прозорого рішення, то чому уся система виявилася до
цього не здатною? Отже, дерево організації здорове –
може нести здорові плоди, але чому при здоровій
кроні воно має гниле коріння, чому лише ректор
пам'ятає задекларований ним принцип "університет
для студентів, а не студенти для університету"?
Та чи можемо ми нарікати на ректора за те, що система,
якою він керує, грубо порушує задекларовані ним самим
принципи демократії, справедливості і порозуміння? По
бачивши недопрацювання своїх підлеглих, пан ректор
мудро й ефективно їх вирішив та подав приклад компе
тентності, отже щиро прагне і всіляко намагається ре
формувати підвідомчу систему. Проте чи під силу одній,
хоча і свідомій, людині побудувати міцну структуру?
Сильна організація починається насамперед із сильної
особистості – декана, викладача, і, найголовніше –
студента. Але якщо праведні поривання лідера, нехай
навіть академіка, не матимуть зворотної віддачі від ко
лективу, в такому разі “одним у полі воїном” він не
стане. Лише спираючись на активну громадянську по
зицію студентства, справжнього господаря універси
тету, ректор зможе побудувати сильну організацію,
що діє на принципах демократії та правової рівності. І

СТАТИСТИКА ПОСЕЩЕНИЯ ОБЩЕГО
СОБРАНИЯ ОО «ПОСТУП»

наша історія довела – в університеті є демократичний
ректор, а відтак, знайдуться люди, що підхоплять йо
го хвилю демократичних перетворень.
Громадська організація "Поступ" вже сьогодні об'єднує
громадян на принципах заохочення лідерства, демокра
тичного централізму та прагматичності й здатна ініціюва
ти об'єднання прогресивних громадян, що бажають ба
чити студентську спільноту демократичною, самоусвідо
млюючу свій унікальний соціальний статус. Громадська
організація "Поступ" готова до розробки спільної програ
ми, вже сьогодні ми простягаємо руку плідної співпраці
до людей, що розподіляють наші переконання про не
обхідність демократичних перетворень, відродження мо
ральних та патріотичних цінностей в українському
суспільстві, становлення сильного громадянського
суспільства, суворої диктатури закону. Отже, чекаємо на
Вас, ми будемо раді створювати нове суспільство разом!

playeeer@gala.net

Предлагается:
– отдых на Арабатской стрелке (Азовское море)
– прямая продажа путевок без посредников по ценам:
– поступовцам – 30 грн в сутки с человека;
– человек не член организации «Поступ» по
рекомендации члена организации – 35 грн в сутки с
человека;
– питание дополнительно по желанию на базе;
– условия: деревянные домики, комната с отдельным
выходом на 23 человека, удобства на улице;
– рядом есть соляное озеро, горячие источники,
страусиная ферма;
– на сегодняшний день забронировали места 24 человека;
Контактные телефоны: 8(044)332M76M53,
8(066)399M48M04 Ткаченко Ирина

Прошло три недели после общего собрания, подве
дены уже все итоги. Несомненно, они положитель
ные. "Поступ" перешел в новую фазу развития, орга
низация обрела идеологию: из "клуба по интересам"
начала превращаться в инструмент преобразования
нашего общества. Также была дана высокая оценка
деятельности организации и перспектив ее развития
приглашенными на собрание гостями и многое дру
гое, о чем уже было сказано, в том числе и на стра
ницах нашей газеты. Наверное, картина была бы не
совсем полной, если бы мы не проинформировали
поступовцев о присутствии на Общем собрании.
Как уже сообщалось, 122 поступовца присутствовали на
собрании лично, причем 4 из них для этого приехали из
Винницы и один из Львова. 47 поступовцев делегирова
ли свои полномочия по доверенности, в том числе ода
была передана из Германии. Если сопоставить цифры,
то несложно определить, что 28 членов организации на
собрании не присутствовали и доверенности передать
не смогли. Их пояснения приводятся в таблице.
Не хотелось бы давать оценку каждому конкретному
факту, так как она может оказаться субъективной,
каждый сделает ее самостоятельно. Форсмажор, к
сожалению, имеет место в нашей непростой жизни,
и на это тоже нельзя не обращать внимания. Но ес
ли достижению поставленных целей нам будет ме
шать дождь, то возникает вопрос, зачем и для чего
мы вообще создали организацию.

Член совета ОО «ПОСТУП»
О.А. Нестеренко
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