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На вечірньому пленарному засіданні гравці 
та експерти намагалися відшукати причину 
усіх нещасть. Було названо багато негативних 
факторів, серед них і відсутність мотивації від 
влади та від народу, і  деградація, і  радянське 
минуле та партійна номенклатура,  і навіть 
проблеми генетики. 
     Група «Децентралізація»  вказала, що 
українці, на жаль, зазвичай не виходять 
за рамки, а намагаються лише вижити і 
пристосуватися до умов, які так швидко 
змінюються. А гравці групи «Модернізація 
через реінтеграцію» прийшла до висновку, що 
іншим країнам просто не вигідний розвиток 
України як сильної держави. А знаєте, у 
чому врешті учасники виявили корінь зла? 
У самій людині, адже дійсно – всі проблеми 
починаються з нас самих, як і все хороше. 
    Загалом, як відмітили експерти, було 
сказано багато про негативні наслідки і 
мало про їх причини. Але щоб дослідити це 
питання у гравців ще є час та можливості, 
було б бажання! 
     А може всі просто втомилися після першого 

шаленого дня і мріють лише про сон у 
затишних номерах? Гравці поділилися своїми 
враженнями:

   Катерина, місто Ніжин 
Питання від журналіста: «Як вам перший «робочий» 
день?»
«Працюємо у дуже напруженому режимі, але 
це компенсують нові цікаві знайомства. Серед 
прикростей – моя команда розпалася і я потрапила 
до нової, де аж 14 гравців! З такою кількістю людей 
важко всім встигнути висловити свої думки, тим 
паче, що ми обмежені у часі».

   Олександра, місто Чернігів
Питання від 
журналіста: «Чого 
вам сьогодні хотілося 
більше протягом дня – 
їсти або спати?» 
«Якщо чесно, було 
декілька моментів, 
коли я розуміла, що 
«виключаюся» і зовсім 
втрачаю концентрацію, 
але треба брати себе в 
руки і працювати».

Анастасія,місто Одеса
Питання від 
журналіста: «Які відкриття Ви здійснили для себе у 
перший день ,що сподобалося, а  що -ні?»
«Я вперше у Студреспубліці і перше, що скажу, - тут 
багато критики по-суті справи та постійно звучать 
нові незвичайні ідеї.  Для мене ці ідеї в першу 
чергу сприяють  розширенню мого кругозору та 
слугують поштовхом до активних дій. Найбільше 
тут подобається відкритий діалог, а серед недоліків 
– іноді немає чіткої відповіді щодо плану втілення 
наших розмов на практиці». 

 Ось і пролетів перший день «Зимки»

Політично-астрологічний прогноз
від провідних гадалок Зимової Студреспубліки

Відомі 
п о л і т и ч н і 

діячі:М.Хрущов,Карл 
Великий. 

Сьогодні постарайся не 
конфліктувати та бути 
стриманим і розсудливим 
у своїх висловлюваннях.

Відомі 
політичні  

діячі: Іван Грозний, 
Ф.Дзержинський. 

Сьогодні всі ваші ідеї будуть 
оцінені належним чином, 
головне – не бійтеся їх 
висловлювати!

Відомі 
політичні  

діячі: М.Тетчер, 
Павло І.

Сьогодні ви – борець за 
справедливість, але не 

передайте куті меду, а то 
можете потрапити 
в халепу 

Відомі 
політичні  

діячі:Й.Сталін, 
Л.Брежнев. 

Цього дня дізнаєтеся 
багато корисного та 

цікавого, а через деякий 
час навіть захочете втілити 
почуте в життя.

Відомі 
політичні 

діячі:Н.Чаушеску, 
Б.Єльцин. 

Не дозволяй дурницям 
відволікати тебе 
від головного, будь 

сконцентрованим та 
уважним, адже 

навколо так 
багато 

Відомі 

політичні  
діячі: Олександр 

І, Р.Ніксон. 
Будь прямолінійним та 
відкрито кажи про свої 
наміри – саме так ти 

здобудеш симпатію 
слухачів.

Відомі 
політичні  

діячі:Д.Вашингтон, 
В.Молотов.

Спілкування – сьогодні 
це головне для вас. Ставте 
питання, знайомтеся, 
дискутуйте – у вас це 
чудово виходить. 

Відомі 
політичні 

діячі: О.Колчак, 
Л.Троцький. 

Намагайтеся виконати всі 
завдання по максимуму, адже 
фотруна на вашому боці, 
головне – зберігати бойовий 
настрій.

Відомі 
політичні 

та громадські 
діячі: Наполеон, 

Б.Клінтон. 
Сьогодні для тебе день 
командної роботи, 

навіть якщо 
зазвичай ти 

одинак 
за 

Відомі 
політичні  діячі: 

В.Ленін, А.Гітлер.
Сьогодні тобі необхідно  дуже 

наполегливо відстоювати власну 
думку, доведеться оборонятися, 
будь готовим до цього!

Відомі 
політичні  діячі: 

Петро І, Е.Че Гевара
День принесе нові корисні 

знайомства. Отак познайомишся 
з кимось на ЗиСР, мине пару років 
і він - бац!- і вже міністр! А в є його 
невдалі фотки…А якщо хочеш сам бути 
міністром, то не відмовчуйся на задніх 

рядах, а будь активним.

Відомі 
політичні  

діячі: В.Янукович,Дж.
Гарібальді.

На вас чекає зустріч з 
цікавою особистістю(судячи 
з кількості наших експертів – 
навіть не з однією), набирайтеся 
в неї розуму та переймайте 
цінний досвід.

СКОРПІОН

СТРІЛЕЦЬ
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  Ви чули, що Олександр Губенко досліджує 
проблеми креативності вже 25 років! Тож його 
думці не просто можна, а й треба довіряти.
Завжди варто відшуковувати приховані 
можливості та активізувати їх, Україна, на 
жаль, є  країною  вічно втрачених можливостей.     
Самостійну Україну переслідували постійні 
хронічні невдачі. Наша 
держава вже довго не 
може прорватися у 
коло країн, які творять 
історію, а не якими 
творять історію інші. 
Серед специфічних рис 
мінливості громадської 
думки варто виділити 
звинувачення когось 
ззовні у власних 
проблемах, небажання 
визнавати за собою 
в і д п о в і д а л ь н і с т ь , 
схильність кидатися з 
крайності у крайність, амбівалентність дій, 
та наше вічне сподівання, що приєднання 
до зовнішньої сили подарує благополуччя. 
Притаманне нам бажання передати комусь 
відповідальність за владу – царю, королю, 
вождю, таким чином знявши її з себе. Таке 
враження,що ми прагнемо свободи і одночасно 
тікаємо від неї.
       І маси і еліти в Україні  хворіють нарцисизмом. 
Більшою або меншою мірою схильність до 
самозакоханості присутня у кожному з нас. 
Нарцисимз згори виявляється у  приході 

до влади на плечах виборців та абсолютна 
впевненість у тому, що  народні маси – лише 
п’єдестал  для політичного  самоствердження. 
Але еліти, на щастя, на здатні існувати вічно і 
рано чи пізно йдуть з політичної арени. 
  Цікавий факт: перша ознака божевілля - 
втрата зв’язку з реальністю( по-моєму,схоже 

на наших політиків, еге 
ж?) Але насправді маси 
теж не завжди дружать 
з реальністю, вони 
більше живуть у світі 
власних сподівань та 
очікувань. Ми віримо 
не у політиків, а у 
власну проекцію, у свої 
бажання та вподобання 
щодо майбутнього 
управлінця, тобто йдучи 
на вибори людина 
фактично обирає сама 

себе. Коли ж людина 
виявляє, що реальність разюче відрізняється 
від її мрій, рейтинг стрімко наближується до 
нуля. Зачарованість поступово перетворюється 
у гірке розчарування. Чомусь ми схильні 
іноді вірити навіть силам, які вже себе 
дискредитували, але після цього змінили імідж. 
Шкода, що приваблива зовнішня оболонка 
не змінить гнилої сутності, а за пишними 
новими  лозунгами вже не приховаєш старий 
політичний курс. 
   Як не загубитися у власних фантазіях щодо 
політиків та вміти розгледіти реальний стан 
речей?  Перш за все, вміння розуміти, що 
відбувається навколо тебе, - це вже перші 
зачатки свободи. Ті, хто не бачать далі свого 
носа, назавжди залишаться рабами.  

 На правах реклами: Якщо кортить ще 
більше дізнатися про креатив  у політиці 
– читайте книгу О.Губенка  «Креативний 
соціалізм»!

І ще раз про креативністьРезультати першого дня -  вітаємо лідерів!
   В перший день кожен з республіканців показав своє вміння працювати як індивідуально, так і 
у команді. Хтось більш схильний працювати наодинці зі своїми думками, а хтось навпаки – не 
проти посперечатися з широким колом співрозмовників. Незалежно від ваших уподобань, наші 
неупереджені та об’єктивні експерти виставили вам перші бали.
 
 
По командам:
1.Статус КВО – 20 індексів
2. Модернізація через реінтеграцію – 
17 індексів
3. Збереження соборності – 16 індексів
4. Інновація на руїнах – 15 індексів
5. Децентралізація – 10 індексів

Індивідуальні 
оцінки:
Гречко Олександр – 0

Калушенко Юрій – 0
Літош Крістіна – 3
Ніколенко Артем – 0

У кого гарний старт – тому радимо не розслаблятися, 
адже фортуна дуже примхлива. А тим, хто  
незадоволений власними результатами нагадуємо, 
що ви маєте ще кілька днів щоб виправити ситуацію 
та вибитися у перші ряди. Бажаємо всім успіху, не 
бійтеся бути активними та проявити себе! 

Попытки срастить носорога с жирафом
 Наш игротехник Александр Щерба выразил 
свое авторитетное мнение по поводу 
успешности развития игры, проблемы рабства 
формы и скрещения носорога с жирафом.
 
 «Хорошо,  что значительная часть игроков 
перешла на уровень теоретизации. Но, к  
сожалению, пока в большинстве своем видим  
хромые, косые, недоработанные идеи. Это 
происходит из-за двух главных проблем: 
во-первых, в группах все еще ютятся 
идеологические противники, которые боятся 
представить свою позицию или же выйти из 
группы, они – рабы формы. 
  Во-вторых, от мозгового штурма мы пока 
так и не перешли к более практическому 
мышлению. В связи с этим наблюдаем 

отсутствие целостности картины и неудачные попытки «срастить 
носорога с жирафом».
   Необходимо организовать работу и свое мышление, освободиться 
от рабства форм и  только так мы получим максимальный шанс на 
создание альтернативного курса, к которому мы так стремимся.» 

Хвилина від Регіни Хвилина від Даші
При необхідності отримання 
оригіналів офіційних листів від 
Студреспубліки до керівництва 
вишів щодо сприяння в участі 
повідомляйте Регіні Поповій. 
всі прочитають на чесних 
шпальтах газети «Хроніки». 

Якщо ви відчуваєте, що емоції та враження 
вас переповнюють, і прагнете,аби вашу 
думку почула вся Студреспубліка, але боїтеся 
висловлюватися в мікрофон або банально – вам 
не дають слово, то звертайтеся до журналістки, 
яка допоможе оформити ваше мислення у 
статтю або заміткую, яку всі прочитають на 
чесних шпальтах газети «Хроніки». 


