
 

Цитати дня 
«Робіть інтелектуальну гігієну в групах» - Павло Вікнянський 

«Ну, сделаем элиту, а страны то нет. Беда!» - Олександр Щерба 

 

 
«Эта система – клуб хлеборобов-мечтателей» - Павло Вікнянський 

«Ця позиція – наче мозковий штурм - каламбур» - Олександр Щерба 

«У нас же все самое-самое… длинное, красивое» - Павло Вікнянський 

Наші герої 
Їх потрібно знати в обличчя! 

Олег Деренюга

 
7 Сил Влади 

Олександр Глазов 

7 Чорних Міток 

 

 

 

 

 

 

 

  
№4 

Офіційне видання «VI Зимової Студ-

республіки» 

ССууссппііллььнноо--ппооллііттииччннаа  ооррггааннііззааццііяя  вв  ммееттааффоорраахх  
Експерт VI Зимової Студреспубліки, 
експерт із громадських структур ме-
режевого типу Тарас Плахтій провів 
учасникам заходу факультатив на 
тему «Суспільно-політична організа-
ція в метафорах».  

Презентація 
була дуже 
цікавою з 
точки зору 

особливос-
тей органі-

зації суспільства та супроводжува-
лась схемами та таблицями. 

За словами Тараса Плахтія організа-
ція – багатогранна і кожна запропо-
нована ним метафора має свої недо-
ліки, проте в загальному плані усі 
метафори дають загальну картину, з 
якої можна робити певні висновки. 

 

«Хтось пише ідею, відповідно до якої 
формується політична сила для того, 
щоб найбільш ефективно реалізувати 
цю ідею. На жаль, вони реалізовують 
не те, для чого створювались. Тому є 
альтернативний підхід – треба сфор-
мувати організацію, яка сама сформує 
ідею, яку і буде реалізовувати» - вва-
жає Тарас Плахтій. 

Далі він детально розповів про деякі ме-

тафори, зокрема: спіральна динаміка, 

мікроцивілізація, соціальна система, 
загальний ресурс, мотиваційна помпа, 

генератор соціальної енергії, блокування 

конфліктів, мультиплікатор інтелекту, 
соборний інтелект, організація-

трансформер, само відтворювальна жива 

система та інші. 

 

Катерина Середа 
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Будущее Украины под угрозой 

 

Как и положено каждому развитому 
африканскому государству у нас поя-
вились кандидаты на «своих Ляшко» 
внутри игры.  

После роспуска нескольких групп соз-
далось объединение, которое считает, 
что их не слышат, апеллируя к пози-
ции Руководителю игры и игротехни-
ку.  

При этом позиции на следующий пле-
нум нет, но обида от разрушение не-
эффективной команды есть… 

Ситуация прозаична до безобразия, в 
рамках «закона» мы больше не желаем 
жить, мы больше не желаем работать 
над пози-
цией, лучше 
выйти со 
слоганами 
«За всё хо-
рошее, про-
тив всего 
плохого», 
поддержать 
так называемую «проукраинскую 
идею», при этом жёстко нарекая на 
«евреев?» которые предложили сис-
тему, где Украины нет. 

Я Вас поздравляю, мы на правильном 
пути! У нас есть все шансы укрепиться 
в звании развитого африканского го-
сударства. А, забыл сказать, до встрече 
на пленуме, где аргументом будут – 
вила! 

С ув. политический обозреватель  

Пантелеимон  
 

 

Давайте знайомитись! 

Юля Боднар, екс-5 група 

Чому ти не виступаєш на ЗиСР – VI?:  Заду-
малась... «Бо не відчуваю, що можу захис-
тити думку групи». 

В яку із груп ти підеш?: «В групу №1» 

 

 

Юра Синенький, екс-5 група 

Чому ти не виступаєш на ЗиСР – VI?:  «Готуюся 
до цього відповідального моменту » 

В яку із груп ти підеш?: «Хто більше запла-
тить». 

Настя Войтенко, екс-3 група 

Чому ти не виступаєш на ЗиСР – VI?:  
«Планую сьогодні ввечері». 

В яку із груп ти підеш?: «А які є варіанти?». 

 

 

Саша Шевчук, екс-3 група 

Чому ти не виступаєш на ЗиСР – VI?:  
«А я вже виступав вчора, ти що забу 

В яку із груп ти підеш?: «Ми взагалі-
то плануємо створити нову групу» 

 

 


