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С Ночью защитника Отечества!
Дорогие мужчины, коллеги-студреспубликанцы!

Примите самые искренние пожелания по случаю 
сегодняшнего праздника – Дня защитника отечества! 

Хоть и большинство из Вас не служили в армии, 
но ум короток у того, кто думает, что защита Родины 
заключается в вооруженных силах. Наверное, даже 
те люди, которые придумали этот праздник, тоже так 
думали.

Мне очень приятно, что сегодня вместе с Вами 
мы, девушки, вместе пытаемся защитить наше 
государство от неблагоприятных трендов будущего, 
которые могут убрать с карты мира Украину.

От всего сердца хочу пожелать Вам, ребята, 
энергии, бодрости, силы духа и большой-большой 
любви! 

Пусть Ваши начинания найдут логичное 
реализуемое продолжение и Вы будете получать истинное удовлетворение от их 
результатов!

С любовью
Биленко Яна 

Редакция “Хроник” присоединяется к поздравлениям 
и желает провести эту ночь с наибольшей эффективностью. 

Про літеру F 
Війна за літери триває.
Маніпуляції із переходами, витрачання часу на вербування нових гравців, 

роздування груп до 8 або навіть 9 учасників стало «висхідним трендом».
В маргінесі лише група « J», яка під своїми знаменами зібрала лише 5 осіб.
Невже для них важлива позиція, а не літери? Невже для них головне зміст, а не 

політиканство? 
Що ж, чекаємо продовження…

Щерба Олександр
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Всіх бажаючих придбати фірмову 
сердешно-помаранчеву футболку 
Студреспубліки просимо зверта-

тися особисто до Віри Андріюк, 
097 883 22 26 

Нещодавно закінчився факультатив 
«Побудова суб’єктної суспільно-політичної 
організації як новий тренд майбутнього…», 
який був проведений Тарасом Плахтієм.  
Слід відмітити, що отримана інформація є 
дуже актуальною на даний момент. Слухачі 
почерпнули необхідне їм: однією з важливих 
характеристик майбутнього повинна бути єдність 
суспільства, на яку слід робити ставку  під час 
розгляду  проектів.  Але в той же час учасники 
роздробилися на групи , які не прагнуть до 
комунікації та намагаються самостійно вирішити 
проблеми. Саме на цьому й акцентував увагу 
експерт із громадських структур мережевого 

типу, пан Плахтій. Ми повинні об’єднати  позитивні моменти таких факторів, як 
особистісні архетипи, інваріанти міфу та культурні архетипи взаємодії. Тільки при цьому 
розкладі зможемо плідно попрацювати та довести, що не даремно сюди приїхали.

 Заради досягнення ефекту найповнішого розкриття думок кожного з учасників, 
групам слід ставати більш мобільними. Робити інтенсивний обмін членами команди 
дозволить нівелювати агресивні емоції відносно протилежних груп. А це в свою чергу 
призведе до розробки окрім наявних негативних проектів майбутнього, ще й позитивні. 
І ніхто не каже, що саме так і буде розвиватись світ, але чому б не прийняти до уваги 
і такий варіант. Адже всі знають, що думки мають властивість ставати дійсністю. Тож 
давайте мислити, люди, і бажано позитивно!    

Циганок Вікторія

Давайте мислити позитивно!

Оголошення!
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Что-то роковое случилось с нашей Украиной 
намедни.  Лёгким  движением руки король 
проектора, сворачивания презентаций и повелитель 
таймера Александр Щерба, перечеркнул 
указательным пальцем одной из рук территорию 
страны, в которой сейчас сидит и переключает 
слайды команд, небезразличных к ней. Что он 
имел ввиду? Что же это за красный крест? Имею 
неосторожность дать свою трактовку. Здесь 
возможны два варианта.

1. Вероятно, что Александр побывал уже во 
всех областных центрах Украины и подсознательно 
поделил страну на 4 части, причём даже некоторые 
области поддаются делению. То есть теперь их 

условно не две, а 4: южная, северная, западная и восточная. Его выбор пал скорее всего 
на климатические условия и диалектные составляющие.

И более сложный, основанный на абстрактности, символизме и сравнении.
2. Дар предсказания помог Александру зачеркнуть те области, у которых нет 

будущего. Следовательно, по этой логике выживут области, которых не коснулся 
палец Александра: Закарпатская, Львовская, Черновицкая, Тернопольская, Волынская, 
Ровненская, Винницкая, Хмельницкая, Ивано-Франковская, Херсонская, Луганская, 
Харьковская и Крым. А подвержённые уничтожению, благодаря красному кресту, будут 
такие: Житомирская, Одесская, Киевская, Черниговская, Черкасская, Кировоградская, 
Николаевская, Запорожская, Донецкая, Сумская, Днепропетровская. 

Результат – 13:11. Другими словами: выживет почти половина. 
В итоге, Киев перестанет быть столицей, у 

Харькова снова есть шанс; 
Если выписать первые буквы названия 

всех областей Украины и Крыма получится – З 
Л Ч Т В Р В Х И Х К Л Х Ж О К Ч Ч К Н З Д С Д. Если 
вычеркнуть одинаковые, то останутся такие 
буквы: Ж Р О Т С Н И. Составим из них слово: 
НИЖРОСТ. Его можно трактовать, как рост 
вниз, нисходящий тренд. Видимо, поэтому 
Щерба сделал такой рискованный шаг. Ведь, 
если мы выпишем первые буквы «выживших» 
областей, получится З Л Ч Т В Р В Х И Х К Л Х. 
Взаимоудалим одинаковые и выйдет: З И Т Р Ч К. сокращённо это области Карпат и 
Крым (Закарпатская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Ровненская, Черновецкая, 
Крым). А Крым и Карпаты это – горы, значит следует стремление вверх. 

Восхищаясь экстрасенсорными качествами Александра Щербы будем надеяться 
на большие перспективы Украины, при этом не теряя собственных территорий, а 
приумножая их.

Шудько Артем 

Случайности не случайны
(Фаина Раневская)

Пророк Щерба
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Висхідний тренд? Ні, не чула. Україна на шляху до трендизаціі, але ця 
трендизація не повинна перетворитися на пустопорожню демагогіку з претензією на 
оригінальність та республіканську амбіціозність, розмову з Богом: «Ти довіряєш своїй 
особистій силі і дозволяєш вести тебе по життю?» Ні? України не має зовсім… Клаптик 
паперу, риторичне  питання, знак питання (з попередньої дискусії про «апокаліпсис 
знаків комунікації…») 

В моїй хворобливій уяві я роблю таке кун-фу: 

Україна є. (знак оклику) Нас 50 млн. Ми вже не повинні ходити до ворогів у гості. 
Президент насправді патріот. Але де він? Певно ще не народився… Ой, прокинулась!

 Крузо Лена 

Сяйво срібла. План У

Група «А» - піонерський табір. Все по класиці, є головний зміни, який дивиться, щоб 
все відбувалось «як треба» та «дасть по шапці», якщо хтось зовсім не буде працювати. 
Результати – посередні. Гарно стартували, отримавши на першому пленумі 6F, але ідеї 
не з’явилось… намагання «щось» придумати відповідно і оцінено. ІІ пленум +3F, ІІІ + 
1F. Принцип вибору доповідача – найбільш балакливого. Такий «розклад» і довів до 
краху групи на IV пленумі.

Група «C» - «хитрі роботяги». В групі з’явився кістяк, який дійсно може створити 
продукт, головне їм не заважати, що і робить частина учасників групи. Не вистачає F? 
– не біда, завжди є пару «білявок» із якими можна домовитись, головне побільше 
літер F назбирати! Правдами та неправдами виходить: І пленум 5F, ІІ пл. +5, ІІІ пл. +5. 
Красота, а інструменти, а хто про них знає? Адже все законно!

Група «J» - «Новонароджені». На обломках групи «D» утворилась група «J». На 
ЗиСр-V часто говорять про кризу і відродження після неї… побачимо! А поки маємо 
6F за ІІІ пленум.

Група «E» - «консерватори». Якщо є алгоритм, який діє, навіщо його міняти? 
Група «E» взяла на озброєння стандартні механізми роботи в групі, прислухаються до 
експертів. Учасники доволі адаптивні, але їх уже охопив синдром «розслабону» і рух 
вперед під загрозою. Наразі маємо наступне: І пленум +6F, ІІ + 5F, ІІІ + 6F.

Група «F» - «лідери». Секрет успіху групи поки залишається секретом. Незначна 
ротація учасників групи, справжні спроби мислення та активність на факультативах. 
Але… тільки потенціал до продукту, якого ще не має. І пленум 0F, ІІ +6F, ІІІ + 11F.

Щерба Олександр

Досьє


