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Філософський вечір з Окарою
Вчорашній
вечір
наповнився ще одним
факультативом
–
цього разу від експерта з Російської федерації, політолога та
політичного філософа
– Андрія Окари.
За словами пана Андрія, нові соціальні практики з Майдану є дуже
цінними для розуміння
нової України. Тепер це
з одного боку – традиційна вертикально збудована держава, що намагається
зрозуміти

себе, а з іншого боку –
це суспільство, що розвивається за рахунок
чесних відповідальних
громадян. Так індивідуальні вигоди добрі й для
всієї країни - як союз
мережив, комун. Зараз
не тільки держава впливає на хід історії, все
більша роль корпорацій
та солідних держструктур, окремих суб’єктів у
створенні держреальності.
Поговорили на факультативі і про сусідаагресора, адже як відомо
частина
російського

населення ставиться до
українців доброзичливо і
не підтримують діЙ
уряду, а частина – засліплена вірою у свого
лідера. Розглядали лідера РФ, не як службовця,
а як інститут, як феномен і образ, на який моляться багато росіян.
Як завжди Андрій
Окара занурив слухачів
у інший зріз реальності–
нетрадиційне
світосприйняття важливе для
розуміння подій, що
відбулися.

Третій майдан—це реальність
Цікавою,
змістовною подією про революційні цикли став факультатив Михайла Мінакова, філософа та президента Фонду якісної
політики. Формат скапконференції надав зустрічі більшої зацікавленості, тому почути передумови
виникнення
майдану та прогнозів на
майбутнє прийшло чи-

мало слухачів. Виявилося, що Майдан 2014
року – це закономірна
ситуація, ще одне збурення українського народу проти влади, політичної реальності. Протягом усієї історії мешканці України (у різні
часи - радянські громадяни-українці, незалежні українці). Так недивно, що події починалися

з мітингів «за» чи
«прости» євроінтеграції,
а вилилися у майже
громадянську
війну.
Навіть більше –за очікуваннями Михайла Мінакова можливий Третій
Майдан, але він буде
набагато
кривавіший,
масштабніший та після
нього течія життя дійсно зміниться.
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Найважливіша подія дня, а
тому очікуйте передвиборчих кампаній від кандидатів,
боротьби за голоси виборців
та можливі махінації у ЦВК.
Звичайно, що оргкомітет
буде ще більш пильний та
зосереджений,
але
вже
з’явилася інформація про дві
коаліції, що вже починають
формуватися та 2х конкуруючих лідерів, балотування у
президенти для яких – є

бажаною ціллю ще з регіо- регіональних керівників –
нальних етапів.
О 10:30 готується три бунти, два з
відбудеться робота в ігрових яких від «анархістів».
партіях по узгодженню моБуде гаряче!
делей України в умовах ноІ вже відомі бали гравців,
вого світового порядку, де і
загальний рейтинг…
з’ясується роз порядок сил
перед виборами.
Традиційний етап дебатів між кандидатами у Паламарчук Юлия
72
Студентські президенти
50
обіцяє бути цікавим та Настя Ярошенко
палким. За інформацією

Рейтинг
МГ 1 (США, ОЛЕГ)
подгруппа 1
подгруппа 3
МГ 2 (ЕС, ЮЛЯ)
подгруппа 1
подгруппа 2
МГ 3 (КНР, МАКС)
подгруппа 2
МГ 4 (РФ, СТАС)
подгруппа 1
подгруппа 3
Дополн. 5

кол.
ПУ
НКТ
119
80
232
137
144
121
188
70

Лемишевская Александра

41

Киосев Никита

38

Собко Роман

33

Сорокин Кирилл

29

Молдован Роман

28

Куришко Олена

28

Янишен Богдан

27

Пугач Артур

26

Малюшко Ян

25

Кузьминська Наталя

25

Тамчишин Василий

24

Светлана Ярошенко

24

Пытель Павло
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Про політику, жінок та чоловіків
Зустріч по обіді не виявила
суттєвих зрушень, хоча фінал
вже близько. Введення податку
на розкіш, небезпека збільшення
рівня тіньового ринку в Україні,
нелегкі партнерські стосунки з
США, Росією, азійським регіоном
та інші проблеми називали гравці, але у багатьох це було схоже
на «переливання з пустого в порожнє».
Україна – геополітичний лідер,
децентралізована влада, негайна
люстрація,
нова
соціалдемократична платформа, покращені стандарти життя, незалежна від російських пальних
ресурсів держава. ЩО тільки не
називали
студреспубліканці.
Але реальних етапів, кроків не
лунало.
Розмірковували над ризиком
початку третього Майдану, якщо АТО продовжиться до грудня.
«Почти все выступления
пронизаны тревожной ноткой – и
это понятно, но хотелось бы
больше фантазии и широкого
взгляда на жизнь».
«Попытка найти реформизм
есть, есть попытки ввести что-то
новое в разных областях развития
страны, но вот частичны»
А. Окара.
Майбутнє настане таке якого

2

ми захочемо, але ми його не бачимо. Як «Чухраїнці» Остапа
Вишні – «моя хата з краю, нічого
не знаю», «я так і знав», «без мене» - це загальний настрій людей.
Не мрійте, що вусе стане добре
просто так. Ця війна надовго, і
якщо закінчиться АТО, то не
факт, що закінчиться війна. Україні можливо випаде безліч випробувань, тому думайте, посправжньому!
С.Дацюк

Курс НДЛМ
до ГРИВНІ
1:1 (на обід 25.08.14)
Якщо ви не знаєте нащо вам
НДЛМ, то ви не були у магазині, не балотуєтесь у магістрат
ВСР та не слідкуєте за економічною
грою
на
мультифестивалі. А зважаючи, що це
неможливо – то сміливо ідіть до
бару «Скутер» та до медіацентру, де ви зможете обміняти
гривні на НДЛМчики.

Далеко не первый
год на Студреспублике
проводит
тренинги
талантливейший фотограф и не менее талантливый психолог –
Александр Ктиторчук.
Именно его факультативы набирают наибольшее
количество
слушателей среди студентов. Когда сталкиваешься с ним лицом к
лицу,
создается
ощущение, что все, что
ты знал и видел до этого – поверхностные
мелочи. Рецепт жизненного успеха от Александра состоит в умении наблюдать со стороны за собой, своим
общением и поведением, постоянно анализировать происходящее, изучать и стараться понять людей, мотивацию их поступков и

действий. Затрагивая
темы, которые действительно интересуют
студреспубликанцев,
начиная от политической ситуации в стране
до советов касательно
отношений с противоположным полом, Ктиторчук не только делится своим жизненным опытом, но и заставляет задуматься о
тех ошибках, которые
мы могли не замечать
ранее. Если же подойти и поговорить с ним
после факультатива, то
вы будете повергнуты
в шок его умением
видеть и чувствовать
людей и способностей
к психоанализу. Поми-

мо этого, он действительно является непревзойденным фотографом,
его
мастерклассы и советы просто незаменимы для тех,
кто увлекается фотографией. Услышав его
случайно, вы остановитесь, послушав пять
минут, присядете рядом, а по окончанию
лекции, выйдете чутьчуть иным человеком,
получившим заряд невероятной энергетики
и почву для размышлений.
Шаповалова Надежда, регіон Дн
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