
саме дарування. Особа донора повинна буги особливо попи»мована„ро ризику та наслјдки, можна як у найближчому майбутньомуi в ItepcnekTHBi. Також донор повинен бути
мохтив' терапевтичнј або 

заходи, якими BiH повиннийперейматися взяття у нього органа. I, звичайно, не треба психјчно тиснутивисувати умови щодо вибору донора. Це повинна бути згода обох cTopiH.От же, проблема трансплантацй повинна завжди 
у етичномуkkTOPi «tnage», а саме: захисту житгя донора та рециптпа, закистуiRHTHHOCTi згоди. А також до етичних проблем

додасться проблема переходу трансплантуванная на методистимулювання, але у межах ринку.
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«СУСШЛЬСТВО 2.0»
ЯК СОЩОКУЛЬТУРНА ПАРАДИГМА СУЧАСНОСП

У cmammi запропонована модель перјоДизачп гсторичних епох з
канамм та векторам розповсюд.ж•ення гнформачп. (%грунтована
.«эчиннјсть вш)йення Другог хвилј розвитку мере.ж•ј 'шпернет (пов'язано/ з
'ФШВннх.и технологп «Web 2.()») у самост\йну епоху, яку пропонусться
«т.ачити «сусп[льство 2.()», та необхЈДтсть побудови концептуатьној

рац'онатьноспп та ЈДентичноспп епохи.

the arncIe Те model ofperiodization о/ historical epochs оп the basis о/ а

еАаме\ vecgor 0f di3trib"Iion о/ information is ogered. The competence of

ош Те gec.tmd wave ofhternet аз а separate еросћ called «societv 2. апа

fhe весеяио о/ е.опмгиспоп о/ сопсерп«п model о/ rationahty and identity о/

ерос* и vounded

- ХЛ стор'ччя справедливо вважаегься нер;одом епох

ттрннгшпово новош типу. ике позначають мережеве,

сустльство, сустльство знань iH.



Траа•пјйно вважаеться, шо до цього типу

р«звитком комп'ютррних i мережних що забезпечили

передачу даних. Однак можна стверджувати, що справжня

революцт не але почалася лише роюв

появою ново\ методики проектування IHTepHeT•pecypciB, що отримата
«web 2.0».

з концетјею М.Маклюена [2], 3Mi„a

енох обумовлюсться 3MiH0T0 cnoc06iB яку BiH називи

В со[јатьно,•

в М. Маклюен в людства

чотири епохи: епоху «дописьмового варварства» (канал

мова), епоху письмовоТ (тексти, закодова}ј
письменами), епоху друкарства тексти) i епоху електронних

3ac06iB зв'язку. Маклюен сформулював свою у 60-роках ХХ

коли комп'ютерна TexHika ще не стала головним

Трохи

запропоновану Маклюеном, з урахуванням сучасних Bi3bMCM0 за
основу вже не канал (в цьому стандарт Web 2.0 не е принципово новим\

але також i вектор розповсюдження Оформацп.

1. Першою стала поява членорозјльно{
мови. единим каналом був акустичний канал, чого

Пформщјя транслювалася усерединј невеликих сотачьних груп, обмежених

достатньо вузьким ареалом перебування.

2. Поява писемностј стала першим засобом збереження i передач
в широких межах. Але, читання будо

доступне лише вузькому шару сотально? був обмежений i канал
транслятј7 «п) одного вифного До вибраного. Паралельно в
«нардному ruapi» усний cnoci6 тформацй.

З появою друкарства з'явилася широко? трансляцп

Деяких вибраних До багатьох невибраних. [нформацт
ряуктом масового спож•ивання,

4. Чертовою тформацјйною революцто вважасться

швилтсних — радјо, телебачення i, особливо, мерея

[нет—нет Але що 1нтернег першо\ став, но CYTi ;lijIX

в»сконаленою молеллю друкарнј, «теальним друкарським верстатом». який

безкоштовно тиражувати 'нформанпо. Але.

пперо,нм епохи Гутенберга, це була транслятя вед обуе•.жмюЯ



втзробникiB сайт'в до багатьох рецитотпв. Отже поява [атернету

nep00i XBH.1i (або 

сотальною.

Web 1 .О), яка безумовно була
революць. не

ста.“ 
револю

5. Початок другот розвитку 1нтернету пов'язаний 3 розробкою
Web 2.0, який надае кожному 

створювати
свою особисту птформацпо та брати участь в створеннј

колективних 
pecypciB. Схема 

деяких

вибраних до багатьох», яка сформувалася з появою друкарського верстата,
cxeMi - багатьох до багатьох», а в — «тд

yclt eci.u». 
стас продуктом не лише масового споживання, але

масового виробництва. Практично кожна людина стае i читачем, i автором,

1нтернет у буквальному перетворюеться в колективний розум, а

суспјьство наближасться до

зачепили i перетворили yci ocH0BHi сфери життя

Мова Јде вже не про 6i3Hec, який давно став

звичним. У 2.0» боротьба за појйтичну владу

зводиться до боротьби 06pa3iB - «мистецтво 2.0»

перетворюс створення художнього твору в “проект", у якому стираються

рекламою i практиками в традиц\йному p03YMiHHi

Набувае концетппя 2.0», яка все тяжје до

навчання. паукова перестае за

миттсвою з народу», i HaBiTb все

HacTilJe перевагу розкриттю свосТ роботи в lHTepHeTi.

2.0» переносить у Мережу не i а i

дл; зјйснення яких, до у мережевому rtpocTopi також створюеться

'{имало умов...

На наших очах повсюдна перебудова BCix звичних, усгояних

основ сус:йльного устрою, що пронизуе BCi шари й piBHi

дзьнос•й•, формусгься нове нова людина й HOBi

комун'кајй i c011ia.TbH0i взаемодй; 
трансформатя BCix сфер

ромадського життя i, 
та

Формувания ново: парадигми. такого масштабу,

Зев.чно, в-ке можна трактувати не лише як 
але i як согтльну

революцпо. у зв'язку з цим предегавляеться не т\льки

лр•тмфним, але i необхтним друго\ хвил\ розвитку Mepe*i

у самосћйну \сторичну епоху, яку, 
BiJl надви



«пректом модерну», про який

2.0» та за
позначити як «проект 2.0» або «сустльство 2.0».

Ю.Габермас.

отже розумвто, шо одним з пртритетних комплекс

тенде»пйй 
позначено\ епохи. 

на 

Необх\дно 

формування 

визначити

сучив.

i революий,
й 

Дену картину «сустйльства2ъ,

комушкатИВНОГО с%оненти
цьото cycTIiJIETBa та прояснивши йоге

ВНЯВИВШИ CYTHi
й сотокультурну природу. k0HueIITya.'1bHi мо—

та paui0HMbHocTi 
oc06HcTocTi нового сустйльства, побудова„

таких 
повишй стати теоретичною тйдставою

адеквтноо 
сучасних 

та явищ представниками BCix тиун

знания. Причому саме 
синтезувавши й осмисливши

накопичений на 
масив приватногалузевих знань, повиню стати

й HaBiTb не учасниками цих [tpotleciB, шле тто си—

задасть вектор ixHboro розвитку.
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Национальный фармацевтический

ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОВЕДЕНИЯ КЛИНИЧЕСКОГО

ЭКСПЕРИМЕНТА

Клиническое исследование — научное исследование с участием

которое проводится с целью оценки эффективности и безопасности но

лекарственного препарата или расширения показаний к применено

в—стного лекарственного препарата.

Клинические исследования во всем мире являются 
неотъемлемым

препаратов, который предшествует et•o

медицинскому применению. В коде клинических исследований

вту•титс• для получения данных о ето эффективностя

основни“ утих данных уполномоченный от:ятн


