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Програма модернізації України

№2
Програма модернізації для 

України — воскресіння нашої 
Батьківщини

	 Цьогорічна	тема	Студреспубліки	
—	 це	 останній	 шанс	 для	 нашої	
країни.	На	кону	майбуття!	Тому	тема	
надвідповідальна	 і	 надскладна.	
Студреспубліка	 вже	 тривалий	
період	 проголошує	 необхідність	

модернізації	кожного	регіону	та	країни	в	цілому,	однак	нас,	поки	
що	мало	хто	ризикує	підтримувати…	
	 Бо	це	ж	не	спекуляція	на	попсових	сюжетах	 і	не	безумне	
виголошення	 тупих,	 але	 розрекламованих	 гасел.	 Тому	 ми	
збираємося,	 щоб	 разом	 працювати	 над	 даною	 темою.	 Про	
модернізацію	 потрібно	 не	 говорити,	 її	 необхідно	 проводити	 за	
чіткою	і	відкритою	програмою.	Саме	її	ми	й	будемо	писати.
	 Згідно	 з	 сучасними	 теоріями	 модернізації,	 розвинутою	
може	вважатися	та	країна,	яка	має	значний	рівень	індустріалізації,	
стабільний	 економічний	 розвиток,	 віру	 суспільства	 у	 силу	
раціонального	 наукового	 знання	 як	 основу	 прогресу,	 високий	
рівень	 та	 якість	 життя,	 розвинуті	 політичні	 структури.	 Тема	
надскладна	 та	 архіважлива.	 Для	 цього	 протягом	 усього	 часу	
необхідно	 бути	 в	 “темі”.	 Лише	 наполегливість,	 витримка	 та	
креатив	є	складовими	досягнення	успіху.

Колонка редактора

Перший	 день	 позаду!	 Найважчий,	
найкращий,	 найнасиченіший	 день!	
Приємно	 було	 спостерігати	 за	 тим	
з	яким	запалом	стартували	сьогодні	
учасники	 фіналу	 Студреспубліки	
–	 2015!	 Старі	 та	 нові	 друзі	
зустрілися	 на	 березі	 Азовського	
моря.	 Якщо	 охарактеризувати	
перший	 день	 між	 в	 декількох	
словах,	 то	 середньостатистичний	
студреспубліканець	 відповість	 так:	
«Знайомство,	заселення,	відкриття,	
заглиблення	 в	 гру,	 неоднозначні	
факультативи,	 визнання	
складності	 теми,	 освоєння,	
початок,	 активність,	 модернізм».
Я	вже	думками	в	передчутті	другого	
дня:	 побачимо	 перші	 результати	
оргдіяльнісної	 гри,	 почнуться	
субфестивалі,	а	ми	перебуватимемо	
в	 колі	 республіканської	 сім’ї.	
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Анонс 23 серпня 2015 року (друга доба)
08:00	–	09:30					Сніданок	(10)
09:00	–	10:00					Пленуми	мегагруп	(5,6,7,8)
09:30	–	11:30					Інтелектуальні	ігри	(25)
10:00	–	11:00					Факультатив:	«Комунікація	заради	модернізації»,	Ольга	
Михайлова,	політолог	(9)
10:00	–	12:00					Робота	в	групах
11:00	–	12:00					Факультативна-панельна	дискусія:	«Розвилка	
модернізації	та	історична	свідомість»,	Дмитро	Горін,	філософ,	соціолог	
(Російська	Федерація),	Марина	Скорікова,	менеджер	проектів	АНО	
«Школа	громадянської	просвіти»	(Російська	Федерація)
11:30	–	14:30					Республікада.	Змагання	(11)
11:30	–	17:30					Квест-фест	(29)
12:30	–	13:30					Пленуми	мегагруп	(5,6,7,8)
13:30	–	15:00					Обід	(10)

Факультатив від Михайла Мінакова.
	 Один	 з	 перших	 факультативів,	 який	 став	 фундаментальним	 для	
студреспубліканців,	 провів	 Михайло	 Мінаков	 з	 темою:	 «Східноєвропейська	
модернізація:	уроки	для	майбутніх	лідерів	України.	
	 Дана	 лекція-дискус	 за	 структурою	 нагадала	 студентську	 лекцію	 з	
публічним	 обговоренням	 кожного	 пункту.	 Слухачі	 розглянули	 історичну	
модернізацію	 території,	 на	 якій	 проводиться	 мультифестиваль,	 з	 часів	 греків	
та	скіфів	аж	до	сьогодення.	Історичний	екскурс	зачепив	приклади	модернізації	
часів	 Колумбу	 та	 польські	 приклади	 від	 шляхти	 до	 появи	 греко-католицької	
церкви.
	 Пан	 Михайло	 розповів	 і	 про	 складові	 модернізації:	 про	 цінності,	
про	 час,	 про	 простір	 та	 про	 нормативність.	 Кожна	 з	 цих	 характеристик	 була	
розшифрована	 та	 деталізована.	 Гарним	 прикладом	 світлої	 та	 темної	 сторін	
модернізації	став	«Музей	ракетних	військ»	на	території	Миколаївської	області,	
що	свідчить	–	прагнення	людини	до	кращого	не	завжди	призводить	до	бажаного	
результату.Наостанок,	 експерт	 порадив	 усім,	 хто	 зацікавився	 модернізмом,	
відвідати	 лекції	 живої	 легенди	 українського	 модерну	 –	 професора	 Наталії	
Яковенко	в	Національному	університеті	«Києво-Могилянська	академія».
	 Яскравим	показником	проведеного	факультативу,	не	зважаючи	на	те,	що	
він	був	першим	за	розкладом,	стала	заповнена	слухачами	аудиторія.

Гаряча іспанська година
	 Одним	з	найспекотніших	факультативів	стала	година	спілкування	
з	іспанською	журналісткою,	шеф-кореспондентом	таблоїду	EL	Pais	пані	
Pilar	Bonet	на	тему	причин	демодернізації	в	Україні	та	Росії.	На	початку	
розмови	пані	Pilar	розповіла	про	свій	багатий	досвід	роботи	в	колишніх	
країнах	Радянського	Союзу	та	розкрила	напрями	розуміння	між	заходом	

та	сходом.
	 Надалі,	журналістка	

«відбивалась»	від	великої	
кількості	запитань,	які	були	доволі	
різноманітними,	де	йшлося:	про	

ментальність,	яка	залишилась	з	1991	
року,	про	кількість	років	необхідних	

на	зміни,	про	роботу	іноземних	
журналістів	на	сході	України,	про	
Крим,	про	перспективи	автономії	

Каталонії	та	як	здобути	незалежність	
мирним	шляхом,	про	нове	

покоління,	яке	генеруватиме	новий	
погляд	та	підходи	до	роботи,	про	

шлях	України	до	ЄС	та	висвітлення	
українцями	інформацію	потрібної	

інформації	у	Європі.
Фото	Олекандра	Косенко

Найбільше	оплесків	та	ожвавлення	
викликало	питання	стосовно	
можливості	та	реальності	вступу	
України	до	Європейського	Союзу.	
Іспанський	висновок	наступний:	
Україна	не	готова	до	вступу,	
Європейський	союз	не	готовий	
прийняти	Україну,	Україна	не	потрібна	Європі!	Україна	повинна	стати	
самостійним	гравцем	в	європейському	геополітичному	полі,	Україну	
повинні	поважати	та	рахуватися	з	її	думкою.


