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ПРОРИВ ЧИ ПРОВАЛ? 

А Н О Н С 
*** 

Факультатив від 

відомого фотохудож-

ника Олександра 

Ктиторчука , який 

має за мету донести 

до студентства , що 

молодь може зробити 

для процвітання Ук-

раїни. “Що я, прос-

тий громадянин, мо-

жу зробити для реа-

льного процвітання 

України”, старт об 

09.30.  

 

*** 

Факультатив-

майстер-клас о 10.30 

має назву: “Біткойн – 

елемент фінансової 

системи майбутньо-

го. Чи теперішньо-

го?”. Його для вас 

проведе Станіслав 

Под’ячев, експерт із 

віртуальних валют. 

 

*** 

Факультатив: 

”Україна сьогодні й у 

майбутньому. Наси-

льство фізичне та 

психологічне. Яка 

відповідь на агре-

сію?” від отця Анто-

нія Рудого поставить 

перед вами проблеми 

антигуманізму та 

неадекватності ситуа-

ції нормам моралі. 

Добрий друг Студре-

спубліки, психолог, 

священик та просто 

розумна людина під-

німе питання, про 

котрі люди забува-

ють в гонці за вико-

нанням справ. Факу-

льтатив відбудеться о 

12.30-13.20 

***                           

Факультатив який 

проведе для вас о 

10.30-11.30 полков-

ник, експерт із між-

народної миротвор-

чої діяльності 

“Український війсь-

ково-промисловий 

комплекс: сьогодні та 

завтра. Безпека Укра-

їни та ринки збуту” 

 

Україна має виступити ініціатором ство-

рення світового війська, наявні структури, 

Світові озброєні сили, світові гроші, відкри-

ті фінансові потоки, закон про міжнародні 

корпорації (Сергій Дацюк) 

 

Якщо провал непомітний, то і різниця 

між успіхом і провалом не відображається 

(інтернет-мудрість) 

Цитати великих 

Не дивлячись на свято та дощ, групи працю-
вали без перерв цілий день. І вечірнє віче по-

винне було стати апофеозом дня. Але … групи 

презентували свої плани і перед експертами 
розгорталися старі або непродумані ідеї.  

Група 3-2 не прийшла взагалі. 

Група 2-1 Інновації 

 Інноваційна балтийсько-причерноморська 

єдність. Інноваційність моделі  в тому, що  там 

країна має угоду про асоціацію, вона реформу-
вали промисловість, задіяла крауфт-фаугдінг, 

інноваційні кластери, вона як Південна Корея, 

Японія стала самодостатньою. Ця ідея була 
підкріплена кроками та деталізацією, про які і 

розповідав лідер групи Василь.  

Група 2-2 Децентралізація 

Запропонували ідею великих кластерів – як 

практика об'єднання 3-4 домів, де мешканці 

самі обирають лідера і у домі панує порядок. 
Так, ці гравці пропонували Україні входити до 

ЄС поступово-порегіонально.   

Група 1-1 Активний нейтралітет 

Микита розповідав про активний нейтралі-

тет України. Для України реальний шанс зосе-

редити зусилля на  ресурсній базі та мілітариза-
ції. Акценти – агропромисловий комплекс,  

інтелектуальна власність, розвиток торгівель-
ної зони між Європою та Азією. Політика по-

винна бути гнучкою, позаблочність – ідеальний 

варіант.  

Група 1-2 Асоціація з ЄС 

 За допомогою сил ЄС можливо вирішити 

конфлікт на території нашої країни. Україна 
стає транзитною зоною, як держава доброго 

сервісу. Українці повинні використати вдале 

геоположення та якісні людські ресурси – ро-
зум, силу. 

 Були ще 2 додаткові групи. Перша виступа-

ла за  позаблочність – мирну співпрацю з Азі-

єю, Пакістаном, ЄС, Росією, США. Розвиток 
економіки потрібно робити за рахунок  знижен-

ня податків. А пріоритетом розробки повинні 

стати інноваційні технології, електроніка.  
Інша група Євро-атлантичний цивілізаціон-

ний вибір позиції України розповідала про 

віддалення від азіатського регіону через різниці 
у культурних, ментальних досвідах.   

І хоча студреспубліканці намагалися донес-

ти актуальність  ідей, нічого в них не вийшло, 
 – це рівносильно топтанню на місці вважа-

ючи ситуацію у країн. 

Деякі експерти давали індивідуальні бали, 
хтось по 3 бали кожному оратору, а ось отець 

Антоній був такий розчарований, що взагалі не 

дав балів, виказавши надію на покращення 
роботи.   

О. Щерба: «Кажется что вы не делаете 

попытку сделать продукт,  который может 
изменить ситуацию в стране. Эти идеи абсолю-

тно не обдуманы вами и у вас нет точки опоры, 

с которой вы развернете вашу идею. Это - соло-
менный домик, а не комплексный подход.»  

Отець Антоній: «Легко було подумати, що 

ви будете працювати за бали, що можна заро-
ботати пункти рейтингу спілкуючись з експер-

тами, але відсутня навіть проста логіка...» 
Андрій Окара: «Це схоже на результат від 

замилення очей. Додаткові змісти у проектах 

не знаходяться, ви повинні зробити паузу .та 
подумати над проблемою по-новому.»  

 

Подивимося, що хлопці та дівчата зроблять 
на завтра. Тому що приклад Андрія, що вийшов 

зі своїм планом, що був створений за 5 хв про-

тягом загального віче, став більш наглядним., 
ніж усі спроби нової молоді визначитися з 

моделлю України.  

 



 

 Факультатив «Начерки до колектив-

ної ідентичності України (теоретико-

конструктивні аспекти) Сергія Дацюка 

зібрав велику кількість студреспублі-

канців, і не тільки тому що гравці май-

же весь час чули критику та сурові 

коментарі, а тому що лекції-

факультативи пана Сергія мають 

«містичну силу» пророцтв. Так за сло-

вами Микити Худякова: 

«Предположения Сергея Дацюка каза-

лись фантазиями буквально несколько 

лет назад, но его идея корпоративно-

сетевых государств сейчас очень ак-

туальна и единственное чего не хва-

тает для того, чтобы эти идеи раз-

вивались и реализовывались, так это 

общественных организаций и инициа-

тив, которые бы помогли распро-

странять его идеи и реализовывать.»  

Ідентичність українського народу, та 

не тільки українського, визначається 

та описується шістьома структурами. 

Ці 6 структур і формують, описують 

нас – українців.  

Генералізація – «хто ми, 

яким означимо себе поняттям». Це 

майже весь час ярко виражена візуалі-

зація. Існує культурна генералізація, 

внутрішня та зовнішня. 

Хронотопія – як ми повинні 

описувати час, історію у нашому мирі. 

З точки зору часових стосунків ми 

маємо 5 базових змін – 9-13 століття, 

Київська Русь; час Великого князівст-

ва Литовського та Речі Посполитої та 

період Руїни; Російська імперія; Ра-

дянський Союз; Незалежна Україна. 

Зараз ми переживаємо початок шостої 

Руїни - 2014 року…   

Сокралізація – як в уявленнях 

ми повинні виходити за межі повсяк-

денності? Надзвичайно цікава з погля-

ду цінностей ідентичність, адже вони 

самі називають свої риси. Так, україці 

відповідали, що вони миролюбиві, 

вільні  і працелюбні. Але зараз ці цін-

ності змінюються: ми адекватно реагу-

ємо на агресію, українці не будуть 

підкорюватися реальності, що обме-

жує їх свободу; і зараз спокуси світу 

проникли у суспільство – паразитизм 

знижує трудову активність людини.   

 Сенсуалізація – які смисли 

у середині ідентичності українця? Це 

постійно змінюючася тема. Зараз зне-

смисливолася багато понять – від аб-

сурдності створенні імперії до припи-

нення обєктного дослідження в науці.   

Проспектуалізація –як будува-

ти своє майбутнє для спільності.  

Секьюритизація – від кого  і 

як себе защищати.  

Але головним висновком 

стала думка, що ми маємо робити речі 

на рівні усіх цих структур. Тільки 

погляду у майбутнє – замало,  тільки 

зміни відчуття змін – мало, потрібно 
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Сергій Дацюк про самоідентифікацію коду  

Нагадуємо, що працює банк  «Студентської республіки»! Обмін національної 

валюти на офіційну валюту мульти-фестилю ви можете робити в 2х точках - 

біля ресторану «Скутер» та у медіа—центрі. 

КУПЛЯ-ПРОДАЖ НДЛМ 

Велика вдя-

чність на-

шому фото-

кориспонде

нту—

Лапіну Ми-

киті 


