
 

Хвилинка гумору 

- А скажите, Моня, в Крыму таки бил рэфэрэндум?  

- Бил.  

- И шо результаты? 

- 97% за присоединение к России . 

- И почему эти 97% таки хотели присоединяться к России?  

- Потому, что их притесняли остальные 3%.  

- Да шо ви говорите?  

- А ви шо сомневаетесь? Таки ви не сомневайтесь. Вот в России то-
же очень много русских, а таки все беды у них из-за евреев. 

 

Результати першого дня: 

По групам: 

І група: 10 СВ 
ІV група: 6 СВ 
V група: 5 СВ 
ІІІ група: 2 СВ 

По гравцям: 

Олег Деренюга: 4 СВ 
Віра Антонова: 3 СВ 
Андрій Гедрович: 3 СВ 
Людмила Рудкевич: 2 СВ 

 

 

 

 

 

 

  
№3 

Офіційне видання «VI Зимової Студре-

спубліки» 

 

 

ФФооррммууввааттии  ммааййббууттннєє  ннаа  ввссііхх  ррііввнняяхх 

Останній, третій пленум виявився неспо-

діваним для учасників «VI Зимової Сту-

дреспубліки».  

В програмі першого дня було зазначено 

лише два, але керівник гри Павло Вік-

нянський вирішив напередодні ночі ро-

зім’яти мізки гравців. І хоча їм було дано 

лише 1 годину на підготовку позиції гру-

пи, вони виявились не менш підготовле-

ними, ніж попередні. 

Завдання звучало наступним чином: 

«Вкажіть кількісні та якісні чинники, що 

дають можливість формувати майбутнє 

на рівні структури, України та світу». 

На відміну від першого та другого пле-

нуму право виступати першим отримала 

команда з найменшою кількістю «сил 

влади» (ігрова валюта). 

Група №3 захищала доповідь з позиції 

громадської активності Студреспубліки й 

було помітно, що виступаючий каже про 

знайомі і близькі йому речі. 

Група №4 запропонувала шлях структу-

рних реформ, 

які змогли б позитивно змінити Україну і 

запропонувати світу новий порядок. 

Потім виступала група №5 учасники якої 

розробили план мережевої демократії у 

реальному часі, проте пізніше зізналися, 

що всі рішення матимуть неформальний й 

рекомендаційний характер.  

Остання група - №5, яка має найбільшу 

кількість балів, традиційно продемонстру-

вала ґрунтовний аналіз показників органі-

зацій, держави та світу, які дозволять  фо-

рмувати майбутнє. 

Робота завершилась опівночі, але гравцям 

доведеться ще працювати над позицією на 

наступний пленум. Суть його завдання не 

змінена, але у цей раз учасникам ЗиСР 

потрібно вперше виконати роботу у фор-

маті Power Point, а також врахувати на-

працювання попередніх пленарних занять. 

Отже вже сьогодні ми почуємо нові інтер-

претації показників, що впливають на фо-

рмування майбутнього на всіх рівнях. 

Катерина Середа 
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Бліц-опитування 
 

Людмила Рудкевич – учасник гри, І група. 

Як вам гра в перший день?: «Слабенько. Ди-
вовижно спокійно» 

Щоб ви хотіли побажати своїм опонентам?: 
«Більше концентрувати на завданнях. Якщо 
не знають відповіді - більше радитися, відк-
ривати і читати попередньо рекомендовану 
літературу для участі у грі» 

Чим ви плануєте займатися цієї ночі?: «Ми 
працюємо поки над завданням, а ще я планую поспати:)». 

 
Марія Прохорова - учасник гри, IV група 

Як вам гра в перший день?: «Жесть». 

Щоб ви хотіли побажати своїм опонентам?: 
«Хммммм… Розробки якісних концепцій розви-
тку держави та щиро сподіваюся, що вони бу-
дуть реальні і ми зможемо їх втілити в життя, а 
також сподіваюся, що групи розпочнуть спільну 
роботу». 

Чим ви плануєте займатися цієї ночі?: «Ну, як тоби сказати?:) Працювати!». 

 

Олег Деренюга  – властилін, І група 

Як вам гра в перший день?: «На дурні питання 

не відповідаю» 

Щоб ви хотіли побажати своїм опонентам?: 

«Розуму» 

Чим ви плануєте займатися цієї ночі?: Спати» 

 
 

 

Фотожаби ЗиСР-VI 

 

«Там, говорят, в мавзолее еще 
Ленин лежит. Возьмем его?» 

 

 

 

«А ты заплатил за Зимнюю?» 
 

 

 

 

 

 

«О чем они говорят? Я просто 

кушать хочу» 

 

«А у тебя нет черных меток? Я 

собираю» 


