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Ядро змін

Сформувала загальний порядок 
денний друга група. Вона стверджує, 
що ми отримуємо нові виклики, а 
глобальні задачі вирішують поліси. 
Від цього формується прогресуюча 
якість, яка працює на загальне благо. 
Факторами синергії є взаємозв’язок 
діяльностей і взаємовідносин 
суб’єктів. 
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# 7

Пройшло пленарне засідання 
№10 на тему «Форми прогресивної 
солідарності в Європі». 

«Глобальне громадянство» ствер
джує, що середовище Студреспубліки 
подає ядро позитивних змін. А 
університет поширює ядро смислів 
громадян. Відбувається взаємодія 
з різними країнами на смисловому 
рівні. Для того, щоб зрозуміти треба 
стати громадянином. А він вже 
вбудований в суспільство і може 
брати участь в формуванні держави. 
Громадськість створюватиме аль
терна тивні та смислові ядра в 
університеті. Адже він є майданчиком 
для створення смислів.

Довго очікуване пленарне 
засідання №13 на тему «Синергетична 
солідарність» добігло кінця.  

Перша група висловила думку, 
що  Україна – фундамент. В ньому 
формується популяризація успішних 
прикладів, спільна ідея, кооперація. 
Суб’єктом є люди з новою свідомістю. 
А синергетична солідарність буде 
продукувати: піклування про 
населення, покращення життя, 
боротьбу з бідністю та потребу 
в модернізації. Солідарність 
починається з кожної людини. А люди 
є ініціативною групою.

«Органічна солідарність» про
понує створити нове економічне 
суспільство  – технічний інструмент. 
В кожному регіоні діє солідарність. 
Але треба зробити аналітичний орган, 
який буде розглядати процеси та 
проблеми суспільства.

Технологічний процес пороботив 
людей – вважає «Партисипативна со
лідарність». Вони пропонують таку 
схему: створюємо регенеруючий 
код → солідарна криптовалюта 
→ віртуальний фон громадянської 
солідаризації → системна розпо
діленість ресурсів віртуальною 
спіль нотою. Група хоче досягнути 
європейського громадянського сус
піль ства. В цій системі важлива 
прозорість.

The End

В фіналі групи об’єдналися 
воєдино, змогли знайти компроміс. 
Та виголосили глобально нові полюси. 
А Україну визначили регенератором 
світової солідарності. Михайло 
Мінаков зауважив: «Гра показала 
наскільки реальність багатіша».

«Хроніки» бажають вам успіхів та 
постійного інтелектуального розвитку. 
До зустрічі на Студреспубліці!

Думки учасників:

Уявіть, утворилася група: 
друга -  расисти (серед яких 
правий і лівий)
третя - темношкірі 
(гомофоб, гомосексуаліст, і 
Саша Гречко)

«КогдаЕжовещёбыл Саней…» 

Сергей Гринько Цитати мудреців:

Цитати мудреців:

«Гречко – це привиди 
майбутнього»

Андрій Вікнянський

«Вирвались із Єжових 
рукавиць»

Сергій Белашко
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Всі позиції об’єдналися в одну 
«Загальнолюдську солідарність», яка 
виголосила свою презентацію про 
захват всіх служб. Таємним суб’єктом 
є Студреспубліка. А поліси – політичні 
суб’єкти. Вони фінансують роботу 
фондів. Була виведена формула: 
кількість токен (криптовалюта) 
ГО дорівнює кількості витраченого 
часу на реалізацію проекту. Як же 
для солідаризації знайти ресурси? 
Створюємо суспільний проект та 
реалізуємо його в генерацію токен ГО.

Вихід до людей буде реалізований 
перед революційним кроком через 
мерії.

Громадський лідер висунув свою 
позицію поза пленарним засіданням. 
Люди об’єднуються в громадські 
організації та обирають лідера. Він 
буде виступати на рівні регіону. А 
спілка в свою чергу, буде розглядати 
проблеми через спеціальний додаток. 
За рішенням проблем, ми йдемо до 
влади. Якщо вона відмовляється, тоді 
наші спілки вирішують свої питання, 
обираючи лідера своєю владою.

Пленарне засідання №12, ще 
більше поглиблюється в задану тему. 
Знову утворились окремі групи.

Перша група презентувала міста
поліси як один адміністративно
територіальний центр. Він має грома
дянські об’єднання: бізнес, культура, 
аналітика і право. Будуть відбуватись 
радикальні зміни – ми відходимо від 
держав. А фонд буде піклуватися 
про забезпечення ядерної та воєнної 
безпеки.

Друга група презентувала токен  – 
це унікальна валюта, яка виходить 
через дію. Він є інструментом 
залучення суспільних ініціатив. 

Пленарка №11 продовжила тему 
минулого засідання. 

План захвату Розкол інтересів

Функції ТГІ: 
1. Залучення ресурсів, в тому числі 

на вже реалізовані проекти. 
2. Облік об’єму реалізованих проек

тів.
3. PR ініціативи. 
4. Стимуляція солідарної участі в 

громадянській ініціативі. 
5. Геймінг суспільної діяльності.
6. Покращення карми.

«Загальнолюдська солідарність»  – 
позиція третьої групи. Пояснює це 
такими вигодами:
1. Максимілізація свобод.
2. Безпека людства. 
3. Максимільна самореалізація 

людини
4. Ресурси на громадські ініціативи.

Проти всіх 

- Оправдались ли Ваши ожи дания 
на счёт игры?

 Да, оправдались. Было дово
льно сложно и интересно. Я был 
на региональной в Харькове по 
сравнению с Всеукраинской, она 
по легче. Вопросы задаются более 
сложные, каверзные  это развивает 
мыш ление.

- Успели пообщаться с экспертами, 
перенять какой-то опыт?

 Мы успели пообщаться касаемо 
вопросов по игре и даже было личное 
общение.

- Будете приезжать ещё на 
Студреспублику?

 Конечно. Я, как органи
зационный комитет Харь ковской 
Студреспублики, даже обя зан участв
овать.

- Что запомнилось больше всего из 
игры? 

 Спор, коалиции, оппозиции, ко
то рые поддерживают нынешний 
строй.

- Какие у Вас впечатления от 
игры?

 Мне кажется, игра на данной 
стадии зашла в тупик. У нас на
работки были сильнее до того, как 
мы объединились в одну моногруппу. 
До этого у каждой позиции были 
какието факты, всё было нормально 
аргументировано. Каждый оставил

свою определённую позицию,  а сей
час, когда мы все вместе объединились 
в одну группу, началась каша без 
видимых аргументов, почему нам 
нужно это сделать. И сейчас мы 
вырабатываем  эту стратегию и я 
надеюсь, что у нас получится всё 
отлично, хотя конечно есть много 
преград.

Например, эксперты, которые 
с консервативной точки зрения 
критикуют нашу позицию, так 
же есть несогласные участники, 
которые приводят свои примеры 
корпоративного устроя, но он совсем 
не солидарный.

- Была ли мысль разъединить 
группы обратно?

 Можно разъедениться обратно, но 
это регресс. Зачем мы объеденялись 
чтобы сейчас разъедениться? Смысл 
тогда был эту показуху делать?  

В перерві між грою

Бобух Никита – 
участник.

Влад Толстопят 
– участник.


