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Як головний редактор ЗМІ кількох 
попередніх Студреспублік повідомляю Вам, що 
це єдиний номер газети, який вийде 
протягом  «IV Зимової Студреспубліки». Чому 
так? Тому, що дана тема, як я вже зазначала є 
дуже важливою і всі (у тому числі члени 
оргкомітету попередніх Студреспублік) 
працюватимуть разом із новими учасниками 
над  даним завданням .  « IV  Зимова  
Студреспубліки» буде особливою і новою в 
нашій історії. Ми відмовляємося від всіх 
додаткових елементів і зосереджуємося лише 
на оргдіяльнісній грі, задля того, щоб 
досягнути справді нового, актуального і 
реально - втілюваного результату для 
України.

Також хочу повідомити Вам, що в 
єдиному випуску «Хронік» буде проведено 
аналіз всіх важливих доробків Літніх та 
Зимових Студреспублік  за 2009-2011 рр. 
Основні ідеї, думки, позиції та аналітичні 
тексти читайте на шпальтах даного випуску. 
Отже, на правах головного редактора (на 
жаль, лише одного випуску) хочу побажати 
Вам і собі (оскільки теж занурююся у процес 
гри) креативних думок, нових ідей, цікавих 
теорій і реальних і практичних планів дій на 
виході гри. Вважаю, що «IV Зимова 
Студреспубліки»  повинна стати 
революційним етапом діяльності 
Студреспубліки, України та світу в цілому. 
Давайте зробимо це!

Віра Андріюк 
головний редактор ЗМІ

Доброго дня, шановні учасники 
IV Зимової Студреспубліки!

продовження:

Оптимальна взаємодія. 
Знайшли!

«Оптимальна для українця модель соціальної 
взаємодії (громадські організації та політичні партії 
нового типу)» - тема II Зимової Студреспубліки.
Під час гри утворилися 4 основні позиції, які й 
об'єднали гравців: «політична партія», «мережева 
громадська організація», «фабрика думки» та 
«Студентська республіка».
Партійцям у грі було найскладніше. Створити політичну 
партію нового типу виявилось не так вже й легко. 
Гравці постійно шукали елементи, яких не просто не 
вистачає партії, але які потрібні саме партії нового 
типу. Успішним таким елементом виявилось 
ефективне позиціонування партії на міжнародній 
арені. Всі сучасні партії в Україні лише говорять про 
це, але так нічого і не роблять, оскільки постійно 
зайняті внутрішніми суперечками. Та і реальних, 
цікавих сценаріїв для України у світі вони не 
пропонують. Також було виділено посилення роботи з 
громадським сектором та необхідність у «школі влади» 
та послугах «фабрики думки».
У групі «Фабрика думок» усе розвивалось так, як і 
повинно бути в нормальній мозковій структурі. 
Зібралась група експертів, які роздавали поради 
кожній з груп (Студреспубліка, партія, мережа), при 
чому абсолютно безкоштовно, в якості як би реклами. 
Фабрика думки надавала послуги аналітиків групам, 
аналізувала роботу в групах. Що найцікавіше - кожного 
разу після експертування якість презентацій груп-
замовників фабрики думки різко зростала, а після 
відмови від допомоги — зменшувалась. Фабрика 
думки відігравала роль такого собі мозкового центру, в 
якому відчували потребу усі.
Модель мережі використали учасники Студреспубліки 
для розробки оргплану, і виявилось, що такий 
механізм роботи є достатньо ефективним.
Після переформатування груп відбулась ще одна 
знакова річ. Сформувалась структура, яка назвала 
себе «Студентською республікою». Відмінність цієї 
структури та новизна - в новій філософії, цінностях, 
принципах та трьох складових організації («трьох 
китах»):
   - громадська організація;
   - фабрика думки;
   -  школа влади.
Майбутнє за комбінованою структурою, в якій буде і 
фабрика думки, і партія для впливу на владу, і потужна 
мережа громадських організацій  - ось, до чого 
прийшли учасники ЗиСР-ІІ. До завершення гри саме 
таку структуру вдалось сформувати групі 
Студреспубліки й, у підсумку, перемогти.  

Руслан Хасанов, 
учасник ігротехнічної команди

 II Зимової Студреспубліки
(Карпати,  лютий 2010 р.)

«Онтология Украинца» перестала быть 
мифом и превратилась в реальное поле старта для 
каждого ее участника.
Итак, кто же ты, украинец? Где твое место?
Можно с уверенностью говорить о том, что 
украинец – прежде всего «Я». Личность, свободная, 
не терпящая манипуляций над собой, высоко себя 
ценящая. Именно вера стала еще одним 
принципом, определяющим онтологию украинца. 
Но вера в украинца – это не вера в государство как 
высшую силу. Украинцу государство не нужно. 
Украинец сам себе государство! Вера в будущее, в 
украинскую мечту – вот фактор, определяющий 
вектор движения каждого украинца. И украинское 
государство, его гимн, герб и флаг – всего лишь 
символы этой мечты. А наша страна – 
единственное место на земле, где мы, украинцы, 
способны к этой мечте приблизиться.
 Интересы семьи и «ближников» для украинца 
имеют руководящее значение. Но при этом, ни один 
украинец не осознает себя кусочком чьего-то мира. 
Он самостоятелен, независим и свободен. В 
сознании украинца нет покровителей – есть только 
приближенные к нему самому, а со всеми 
остальными украинец разговаривает либо на 
равных, либо свысока. Правда, надо отметить, что 
украинец обычно, хорошо воспитан и не показывает 
своего пренебрежения к кому бы то ни было.

В вопросах государства у украинца 
продолжается своего рода ломка. Значение 
государства как ценности самой в себе стремится к 
нулю, но, вместе с тем, каждый украинец осознает, 
что функции, государством исполняемые, важны и 
что именно для этого его стоит поддерживать. 
Государство часто мешает украинцу достичь 
украинской мечты, но без него ее достижение не 
возможно вообще. Кроме того, преодоление 
трудностей, созданных государством, порождает в 
каждом украинце чувство счастья и превосходства 
над системой, дает толчок для движения дальше.
 Еще одним парадоксом, проявившимся на 
Студреспублике считаю отношение украинцев к 
детям. Именно так каждый опытный 
студреспубликанец воспринимает ребят, которые 
впервые приехали в Студреспублику. Детям у нас 
дается полная свобода, самими детьми не до конца 
понимаемая и принимаемая. Мы, украинцы, с 
одной стороны отпускаем детей, «освобождаем» 
их, а с другой, возлагаем на них массу надежд, 
стараемся подтолкнуть к украинской мечте, 
передаем им эстафету, которую самим не удалось 
донести до финиша.

Украинец существует не только в 
массовом сознании проживающих на 

Онтология Украинца – 
взгляд на сущность нашего бытия.

соответствующей территории граждан, но и 
существует, как субъект глобального мира. 
Действительно, не может украинец существовать 
оторвано от остального глобального мира. Он без 
этого мира не полноценен – ему без него нечего 
преодолевать.

Так кто же такой по сути украинец? 
Украинец - русский, ушедший от засилья системы. 
Веками те, кто находил в себе силы бросить вызов 
всему миру, уйти из крепких, но теплых и 
стабильных объятий Русского мира, уходили. И так 
уж исторически сложилось, что ушедших на юг 
было больше. И именно Ушедшие на наши земли 
люди сформировали того украинца, которым 
каждый из нас сейчас является – сильного, 
свободного. Да, мы тоже русские, но не обычные 
русские. Мы – лучшая часть русского народа. 
Каждый из нас бросает вызов всему миру без 
страха. И именно по этому нам так важно доказать 
самим русским, что мы лучше их. И именно этого 
сами русские, привыкшие к теплому ярму, к 
спасительной России, боятся больше всего – 
остаться один на один со всем миром. А мы уже 
делаем это. И нам — в кайф! 
Мы одной крови и одной веры, но украинец – не 
младший брат. Просто украинец как бы мудрее 
русского, как казак Мамай – мудрее Ивана-
царевича. 

Такое собрание молодых, свободных, 
сильных людей в одном месте и в одно время и 
создало ту удивительную атмосферу, то 
пространство, которое нам удалось ярко и полно 
воссоздать на игре. Совершенно потрясающий 
мир, «Український світ», в котором личная 
свобода есть гарант свободы и существования 
самого мира. В «Русском мире», свободный 
человек – угроза всему тонкому механизму. 
Свободный человек может стоять во главе «Русского 
мира», но не может быть его частью. В этом смысле, 
«Западный мир» ничем не отличается от русского. 
Там человек имеет права, а не свободу, а сам мир 
выступает гарантом этих прав – он искусственный, в 
то время как «Український світ» - органичное, 
логичное продолжение свободы каждого украинца. 
Мы не договариваемся между собой о том, как 
превратить нашу свободу в права. Мы берем права 
и остаемся свободными. 
«Український світ» - реальность, делающая нас 
свободнее. 
P.S. Никто и никогда не заставит украинца петь 
гимн, если это его не освобождает.
     Александр Урываев, методолог, член Международного

оргкомитета   Летней Студреспублики-2009, 
зам. руководителя игры (Крым, август 2009 г.)
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     Целью "III Зимней Студреспублики"  
было построение команды будущего 
посредством оргдеятельностной игры 
(ОДИ). В первый же день участников 
настроили на интенсивную работу. Рабочее 
настроение и направление  задал 
руководитель игры Павел Викнянский. 
Павел мотивировал молодежь, сказав, что 
верит в позитивный результат, а  также 
пожелал успехов и новых свершений. «Я 
привез команду будущего», - амбициозно 
заявил Лидер Студреспублики.
   На первом пленарном заседании 
участники получили задание сформировать 
команду, которая могла бы предоставить 
каждому члену пространство для 
эффективной деятельности, конкурентное 
вирт уальной  реальности .  Группы  
о бъ ед и н и л и с ь  в о з л е  т р ех  и д е й :  
динамической сети, семьи будущего и 
братства. На вечернем пленарном 
заседании все презентации были жестко 
раскритикованы руководителем игры и 
экспертами.
      На второй день игра сделала крутой 
поворот: участникам ясно дали понять, что 
раскачиваться некогда и нужно начать 
мыслить. Все группы были разогнаны, а 
идеи дискредитированы. Но, если вначале 
учасники ето были люди, одна часть 
которых слабо понимала, куда они 
приехали, а вторая, более опытная, 
заносчиво навязывала свои идеи, то под 
конец игры, участники поняли, что команда 
будущего – это они все. Другой команды не 
с у щ е с т в у е т .  П о э т о м у  и г р о к и  
о р г а н и з о в а л и с ь  в  т р и  г р у п п ы :  
«Политическая партия»,  «Научное 
сообщество» и «Иное» (вдохновленная 
экспертами).  Также был продуман 
механизм тесного взаимодействия между 
группами. Уже после окончания игры я 
обратилась к Павлу Викнянскому с 
вопросом, что такое команда будущего и 
была ли она сформирована. Лидер 
Студреспублики ответил, что команда 
будущего – это мы все, которые мыслили, 
стратегировали, строили. «Команда 
будущего - это мы, те люди, которые 
способны делать вещи, которые 
подавляющему большинству людей 
кажутся незначимыми, тупыми, хотя на 
самом деле просто оказываются им не 
по силам. Главная компетенция команды 
будущего - это способность видеть 
действительность несколько дальше 
чем крыльцо собственного дома, 
заглянуть в неизведанное и увидеть там 
явственный путь, свет».

Наталья Давыдова, медиа-группа ЗиСР-III 
(Закарпатье, февраль, 2011 г.)

Команда будущего, 
или «имаджинариум» 
Павла Викнянского?

Якщо є питання, то звернутись можна до: 

Організаційні питання -
Ольга  Коваленко (06723) 4 01 94
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“Новий старт” - це відкритий конкурс ідей, оргпроектів 
і наукових розробок, підсумком якого є проведення оргдіяльнісної 
гри та Стратегічного саміту. Саме “Новий старт” вперше в історії 
незалежної України спробував розширити горизонт стратегування 
розвитку країни на такий довгий термін — до 2050 р.
Під час другого етапу проекту — оргдіяльнісної гри — 
спеціально відібрані учасники з усієї України протягом 3 днів 
складали Стратегію для України як наддержави на 40 років 
уперед. Вони застосовували свої власні роботи та колективні 
напрацювання. Таким чином, у грі зітнулися різні моделі розвитку 
держави.
Відправними пунктами Стратегії стали: переформатування 
індустрії; розвиток надтехнологічних (перш за все космічних) 
галузей; побудування мисленнєвого суспільства, основою якого є 
система якісної освіти; Україна як масштабний транспортний 
центр. Учасники зійшлися на тому, що новий світ - це 
кібернетичне середовище, де вирішальну роль відіграватимуть 
знання та інтелект, а оскільки Україна поки що має один із 
найкращих потенціалів у цій сфері, то має піти шляхом 
кібернетичного та космічного розвитку, мобілізації зусиль у цих 
напрямках (детальніше — у долучниках).
 Кінцевим результатом “Нового старту” має стати 
документ — Стратегія-2050 для України, який розкриває план 
розвитку (по окремих напрямках) України як сильної, суверенної 
держави в світі до 2050 року. За результатами Саміту (на якому 
було представлено напрацювання учасників “Нового старту”) 
було прийняте рішення створити проектну групу, яка доопрацює 
вироблену Стратегію-2050 та почати активне її просування через 
експертів, а згодом політиків і журналістів та владу. На 
Стратегічному саміті, що відбувся 17 травня у МІМ-Київ, 
дійшли до висновку, що нова система освіти, кібернетика та 
освоєння космосу можуть забезпечити Україні місце в п'ятірці 
найуспішніших країн світу.
               Як сказав Павло Вікнянський, лідер Студреспубліки:
- Ми прагнемо зробити все, щоб розвинути в країні дискусію не 
маніпулянтів, а справжніх політик. Перший крок до цього ми уже 
зробили. Тепер ми сподіваємось, що питання стратегування 
дальнього розвитку України, зокрема на сорок років, до 2050 року, 
як це мають всі поважні країни від Китаю до країн Європейського 
Союзу. буде вирішено і в нас. Стратегія-2050 має стати предметом 
обговорення в експертному середовищі, серед науковців і тих 
людей, які вірять в майбутнє України, передусім серед молоді.

 
Прес-служба Студреспубліки                        

Київ, травень 2010 р.)

2050. Україна, якою пишаються! Випуск
07.03.2012

07.03.2012

Друзья!
Именно это мероприятие для 

нас всех очень важно, ведь темой 
является, собственно, проект нашей 
будущности в Украине. Будущности как 
активных граждан и как людей, 
заинтересованных в социально-
экономических преобразованиях и 
готовых брать на себя политическую 
ответственность за их реализацию.
На данный момент нами всеми 
наработан значительный багаж - и не 
только опыта. У нас уже есть 
качественные идеологические 
документы. Важно, что подобных 
«живых»,  т.е. не написанных нанятым 
райтером или экспертом, а настоящих 
документов нет ни у одной из 
формальных политических групп 
страны. 
           На «IV Зимней Студреспублике» 
мы собираемся дружной семьей и 
четко и конкретно определяем пути 
развития Республики на ближайшие 
годы, так, чтобы позитив был не только 
Украине, но и каждому человеку из 
нашего сообщества.

Искренне,
Павел Викнянский

«Студреспублика -  
это шанс. Идея 
Студреспублики 
может нас 
сплотить. 
И это идея 
поиска бытия 
полноценной 
личности в наше 
время и в будущем»              

о.Антоній, 
психолог, експерт 

Студреспубліки

Доброго дня, шановні учасники IV 
Зимової Студреспубліки!

Віра Андріюк – головний 
редактор ЗМІ

  Рада Вас всіх вітати 
на черговому етапі 
Студреспубл іки .                                
Цього року знову в 
о д н о м у  з  
м а л ь о в н и ч и х  
к у т о ч к і в  
З а к а р п а т с ь к о ї  
області. Незважаючи 
на дуже прохолодні 
періоди цьогорічної 
з и м и  т а  п е в н і  
корективи з часом та 
місцем проведення 
ЗиСР, ми нарешті 
зустрілися тут для 
дуже важливої місії. 
Насправді, недарма я 
назвала цьогорічну 

ЗиСР не просто черговою  
оргдіяльнісною грою, але й 
місією, оскільки завдання, яке 
стоятиме перед Вами є дуже 
важливе та відповідальне. 
Звісно, не можна сказати, що 
попередні теми були несерйозні 
чи легковажні, але цьогорічне 
з а в д а н н я  є  л о г і ч н и м  
завершенням всіх наших доробків 
за останні 3 роки та дійсно тим 
кроком вперед, за яким повинна 
йти наша держава. 
   Як Ви всі знаєте (а хто не знає, 
тому повідомляємо) тема «IV 
Зимово ї  Студре спубл іки»  
звучить так: «Республіка як 
вихід із кризи державотворення». 
Звісно, тут одразу постає 
декілька важливих запитань: 
«Чому саме Республіка?», «Як 
Республіка може сприяти виходу 
У к р а ї н и  з  к р и з и  
державотворення?», «Мій вклад 
у вирішення даної проблеми?». 
От саме з цими та багатьма 
іншими запитаннями потрібно 
розібратися нам протягом цих 4 
днів. 
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