
Взимку республіканці так само 
чекають на Студреспубліку, як малі діти 
перший сніг 

 На цьогорічну триденну «Зимку» 
приїхало 40 учасників, 8 експертів, команда 
організаторів та почесні гості. Багато це чи 

мало, покаже результат гри. 😉 Нагадаємо, 

що Студреспубліка виховує громадянську 
позицію та її свідомість. Її мета: вивести 
Україну у топ-20 розвинених країн світу за 
допомогою солідарності. 

Офіційне відкриття відбулось за участі 
представників місцевої влади – Олександра 
Глазова та Олени Бабенко. 

—  «Хочеться бачити результат – 
молодіжну активність. А саме те, що у 
людини є ідея, бажання втілити її у життя 
та кілька механізмів реалізації цього 
проекту. Тоді ми зі свого боку дамо 
менторську та фінансову підтримку. 
Хочеться, щоб проекти були різного 
спрямування, а не тільки культурно-
масового. Це мають бути і культурні заходи 
і просвітницькі. Я вбачаю логіку в тому, що 
не захід для молоді, а захід молоддю для 
молоді. Тобто, щоб молодь придумала ідею, 
яку бажає втілити і реалізувала її власними 
силами для таких же як і вони, але менш 
соціально активних. Тоді і виникне соціальна 
взаємодія та соціальна енергія», 
—  зауважила начальниця у справах сім’ї, 
молоді та спорту Виконавчого комітету 
Полтавської міської ради Олена Бабенко. 

Активну молодь міста запрошують 
долучитися до проекту Міської ради. Кожен 
хто вважає себе соціально активним, має 
намірі щодо праці в органах державного 
самоврядування на благо міста може подати 
свою кандидатуру. Конкурсна комісія приймає 
50 заявок, далі резервне місце для праці 
отримає 25 учасників. 

Після реєстрації республіканці відразу 
приступили до дискусії. Перша тема для 

роздуму: «Що таке солідарність та її цілі? 
Та чи потрібна вона зараз?» 

У ході спільної праці всі п’ять груп 
знайшли аргументовані відповіді на 
запитання. Але експерти виділили 
найпрогресивнішу групу під номером 
п’ять.  

— «Наш виступ визнали найкращим, 
бо в нас була зрозуміла схема на плакаті, 
де були чітко пояснені наші можливості 
при солідарності. Ми навели конкретні 
приклади: благодійність, громадські рухи 
і ті самі вибори. Це конкретні приклади, 
де люди групуються навколо однієї цілі і 
не важливо позитивної чи негативної це 
і є приклад солідарності», — говорить 

спікерка п’ятої групи Анна Гринь. 
 

Як то кажуть в роботі головне 
атмосфера та колектив. Отже ми вирішили 
по ближче познайомити з республіканцями 
та дізнатись про їхні перші враження від 
гри:  

—  Я тут вже не перший раз. Саме 
головне – це гарна команда, бо якщо команда 
буде так собі, то і республіка так собі. Але 
мені з цим пощастило, – Марина Негода. 

—  Приїжджаючи сюди я шукаю тих 
людей, які мислять, готові розвиватися та 
думати над проблемами, які зараз постають. 
Власне цей процес мислення допомагає у 
вирішенні певних питань, —  Олексій Василюк. 

—  Здесь не плохо, мне нравится. Мне 
повезло с командой, очень хорошие ребята. А 
на счет еды, то очень вкусно, —  Софія 
Кирилюк. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

—  Дуже сподобалась локація, що є 
ліс. Також організатори, які привітні та 
гарні учасники, —  Нателла Джакелі. 

—  Враження позитивне. 
Подобається, які питання піднімають те, 
що підходять різні експерти і кожен 
говорить свою думку. Це цікаво 
послухати, де вони збігаються, де ні та чи 
збігають з моєю. Я беру для себе щось 
нове та можу потім ще подискутувати, 

—  Катерина Говтвяниця. 
—  Хороший старт, очень 

продуктивный буквально с первых секунд 
работы группы. У каждой из них появилось 
свое обоснованное мнение. Пока что это 
самый продуктивный старт из тех, что я 
видел. Еще понравились вкусные 
отбивные, —   модератор Александр Ежов. 
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Лідерство та солідарність на основі 
ідеї – це органічні складові одного 
процесу 

— «На мою думку у рухах, проектах чи 
платформах, які будуються на основі 
солідарності може бути ефективною лише 
лідерська управлінська парадигма. Тобто 
керувати цими проектами можна лише на 
основі лідерства та довіри до керівника й тих 
хто бере у цьому участь. Солідарний проект – 
це проект на  основі ідеї, яка захоплює всіх. 
Але потрібно не забувати, що у всіх різні 
можливості. У менеджментській парадигмі, 
якщо не справляєшся – ти не потрібний. 
Лідерська виключає такий характер стосунків. 
На основі власного прикладу, стажування 
людина стає пригідною для проекту», — 
прокоментував доктор історичних наук, 
професор, ректор Полтавського університету 
економіки і торгівлі Олексій Нестуля. 

 

 
 

 

Цьогорічна Зимова Студреспубліка 

показала можливість соціальної взаємодії та 

солідарності. Люди забажали взяти участь у 

проекті, проявили соціальну дію – заповнили анкету 

і в кінцевому результаті пройшовши відбір 

потрапили сюди. Зараз також відбувається певна 

взаємодія, адже різна молодь. Це виводить їх із 

зони комфорту та змушує акумулюватись до 

новостворених умов. 

 

Лідер республіканців Полтавщини Олег 

Слизько впевнений, що ті учасники, які 

приїхали на Зимову Студреспубліку – це 

єдині люди на Полтавщині, які піднімають це 

важливе питання і хочуть знайти саме 

прогресивні способи громадянської 

солідарності. Навіщо? Сьогодні без 

об’єднання людей жодна реформа не 

працює. Всі питання, які ставлять по 

розвитку тих чи інших галузей не працюють 

без людської підтримки та сприйняття. Тому 

всі учасники повинні поставити себе в таку 

позицію, що від кожного з них залежить 

майбутнє Полтавської області. Зрозуміти це 

питання як надважливе та не жалкувати 

своїх зусиль, а віддатися для пошуку 

надважливих питань. 

 

СКІЛЬКИ ЛЮДЕЙ, СТІЛЬКИ Й ДУМОК 

Для кожного поняття солідарності 
відкривається по-різному. Подальші твердження 
формулювали не тільки учасники, але й експерти. 

«Солідарність – це об’єднання навколо однієї 
думки або цілі для вирішенні проблеми», 
—  представниця п’ятої групи Анна Гринь. 

«Солідарність в нашому розумінні – це 
процес об’єднання й гуртування людей навколо 
різних проблемних питань або єдиної цілі. Цей 
процес обов’язково під собою розуміє готовність і 
власне соціальну дію цих громадян. Тобто ті дії, які 
направлені на вирішення соціальної проблеми – 
співвіднесення себе особисто. Як правило воно 
іноді тіснить власні інтереси, заставляє забути про 

особисті питання – пожертвувати цим і свою 
енергію, можливості, ресурси втілити у якісь 
соціальні перетворення», —  Лідер республіканців 
Полтавщини Олег Слизько. 

«Дуже розмита грань між погодженням, 
співчуттям будь-якими емоціями з самою 
солідарністю. Часто їх ототожнюють як єдине ціле. 
Для мене цей термін означає свідоме або 
несвідоме об’єднання людей, необов’язково 
знайомих між собою, але вони переслідують одну 
ціль і кожен різними або спільними методами 
йдуть до неї.», —  керівник Ігротехнічної групи 
Роман Широких. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Наступна тема для роздуму: «Соціальні 
відносини та сучасні цінності». Республіканці 
намагались висвітлили її актуальність на 
сьогодні.  

Потрібно розуміти, що таке соціум і як з 
ним працювати. Цінності – це те на базі чого 
людина приймає рішення. 

 У ході пленума зрозуміли, що розвинуте 
суспільство від нерозвинутого відрізняється 
згуртованістю. 

—  «На жаль, команди груп показали не 
реальність, а те що їм хочеться бачити. 
Вони не показали негативні сторони 
соціуму, ту саму меркантильність. Уявіть 
собі молодь навіть забула про фейсбук та 
інстаграм, а чи на довго?» — Олег Слизько. 

Остання тема першого дня для 
обговорення: «Що заважає нам бути разом?» 

Кожна група висвітлювали 
напрацьовану позицію, але жодна не досягла 
консенсусу. Головна проблема – не розкрили 
думку навколо чого потрібно об’єднуватись. 

Згідно схемі, яку підготувала група щодо 
ремонту Кадетського корпусу, його повинні 
були давно реставрувати. В реаліях – не так. 
Значить, неправильна схема. 

Сам пленум – це відображення 
реального суспільства. Під час останнього 
обговорення думки команд розділились і не 
було зроблено висновків для подальшої 
роботи. 

У ході пленумів керівник Ігротехнічної 
групи Роман Широких проаналізував роботу 
республіканців та подальшу реалізацію їхніх 
цілей: 

—  «Аналізуючи гру учасників мені 
подобається, що не зважаючи на пізній час 
(пів третьої ночі), вони досі працюють і не 
пішли спати. Це означає, що їх питання дійсно 
цікавить і вони намагаються знайти відповідь. 
Стосовно їхньої залученості та намагання 
розкрити повністю питання, то перші два 
пленуми показали те, що в учасників 
недостатній рівень розуміння самої 
солідарності, взаємозв’язків між різними 
суб’єктами соціуму, не розуміють які складові 
цінностей на що впливають. Учасники стали 
більш свідомо відноситись до самого поняття 
солідарність, але ще не зрозуміли що це таке 
і для чого потрібне». 

 


