
 
Останній день гри фактично завершився 
і ми вирішили дізнатися, що ж дала цьо-
горічна ЗиСР учасникам гри. Ми підійш-
ли як до новачків, так і до досвідчених 
гравців з одним запитанням: «Що їм да-
ла VI Зимова Студреспубліка». 

Віра Антонова: «Личное саморазвитие. 
Можно акцентировать внимание: я боя-
лась выступать перед аудиторией, по-
этому старалась чаще выходить высту-
пать, чтобы уверенней себя чувство-
вать». 

Олександр Глазов: «Вже вкотре задумав-
ся над тим, наскільки люди відносяться 
не серйозно до проблем, що впливають 
на розвиток. працював у команді і для 
себе усвідомив, наскільки кожен пови-
нен бути відповідальним і робити кори-
сне не для себе, а для суспільства в ці-
лому». 

Олександр Шевчук: «Пізнання мораль-
ного духу команди. Були різні команди – 
невпевнені і ті, що до останнього три-
маються за свою позицію. Моральний 
дух найважливіших для створення дер-
жави. Я маю певний досвід військового 
життя, і можу з впевненістю сказати, що 
моральних дух повинен бути понад усе. 

Підтримка в колективі необхідна для 
підтримки порядку в Україні». 

Богдан Репало: «Отримав для себе бага-
то важливої нової інформації. Багато 
чого для себе нового дізнався. Для себе 
само реалізувався певним чином і пере-
оцінив свої переконання, тепер буду ду-
мати інакше». 

Марина Гусакова: «Когда я ехала сюда, я 
понимала в каком формате буде тигра, 
поскольку уже участвовала в таком про-
екте в прошлом году. В этот раз я поста-
вила цель взорвать себе мозг. Половину 
игры я находилась в порске, летала в 
облаках. Просто тема для меня оказа-
лась несколько тяжеловатой. Но я полу-
чила много новых знакомств, пополнила 
свой багаж знаний, выслушала поучи-
тельные морали. Я уверена, что после 
игры я еще долго буду вспоминать и 
анализировать все то, что здесь проис-
ходило эти три дня». 

Олесь Лучний: «Ого. Переосмислення 
між групової комунікації. Я розкрив ко-
рдони взаємодії між гравцями різних 
груп з точки зору впливу на отримання 
бажаного результату. 

Роман Скороход: «Розвиток, побачив 
позитивні вирішення проблем України. 
До цього, раніше, ставився скептично». 
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Офіційне видання «VI Зимової Студ-

республіки» 

Підсумки останнього пленуму «VI Зимової Студреспубліки» 

Підсумовуючи хід гри, можна визначи-
ти, що до її завершального етапу збере-
глись та були презентовані наступні 
напрямки розвитку України та світі: 
«Динамічна децентралізація», «Продо-
вольча безпека», «Соціально-технічні 
інновації» та «Віртуальна суверенність». 
Вирішальному пленуму передувала сут-
тєва робота групи зшивки, яка поєдну-
вала, погоджувала та систематизувала 
чотири напрямки у єдиний та комплек-
сний наступний крок для України та 
світу. 
Зшиту схему презентував Олег Слизько, 
який наголосив узгодженість інтересів 
та принципіальних позицій усіх груп, які 
полягли у основу схеми. 

Її економічне підґрунтя та ресурсна база 
забезпечується напрацюваннями з про-
довольчої безпеки.  
Динамічна децентралізація та віртуаль-
на суверенність є засобами управління в 
системі. Громадянин та регіон одночас-
но суб’єктами та об’єктами управління. 
Майданчик соціально-технічних іннова-
цій є джерелом живлення, соціальної 
енергії та нових ідей для розвитку сис-
теми. 
Залишається сподіватись, щоб презен-
тований проект був реалізований е ли-
ше в теорії, а і на практиці. 

 
Олег Деренюга 

 

У Украины есть шанс! 
Шанс развития Украины есть. Но 
удержать этот шанс будет крайне 
тяжело. Это потребует огромной 
жертвы, самоотверженности граж-
дан, и не факт, что, когда придет 
время сделать жертву, люди будут 
готовы к этому. Те, кто думают, что 
жертва была на Майдане – ошибают-
ся. 
Она может быть гораздо сильнее и 

сложнее. Искренне надеюсь, что эта 
жертва не будет требовать крови. Лю-
бой шанс развития требует длительной 
работы каждого гражданина, истинная 
свобода лежит в плоскости ответствен-
ности и способности творить свой мир 
от малого до великого зависит от тебя. 
Украина – это ты! 
 

Александр Щерба, игротехник 
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Коментар від експерта 

Студреспубліка – це одна з тих площадок в 

Україні, що вирішує такі важливі стратегі-

чні задачі в молодіжному середовищі, до 

того ж, це робиться системно протягом 

багатьох років. 

Зокрема на Зимовій Студреспубліці здійс-

нюються пошуки рішень виходу України з 

кризи, зокрема пов’язаної з анексією Кри-

му. 

Група Динамічної децентралізації – одна з 

найсильніших. Можливо це тому, що там 

професійно найбільш підготовлені учасни-

ки, що на високому рівні відповідають на 

питання.  

Цей тренд є одним із ключових трендів, що 

реалізується в світі.  

Його необхідно побудувати в Україні для 

побудови держави, що не так гостро б реа-

гувала на нові виклики, оскільки стабіліза-

тором там буде виступати влада на місцях, 

яка має механізми та інструменти для при-

йняття рішень. 

Я б ще виділив також команду, що займа-

лась проблемою забезпечення продоволь-

чої безпеки. 

Це цілком реалістичний тренд, що особли-

во гостро стоїть в світі у зв’язку з загаль-

ним погіршенням екологічного стану на-

вколишнього середовища в наслідок за-

бруднення навколишнього середовища, а 

також постійна зміна якості їжі, що зму-

шує шукати нові способи забезпечення 

населення чистим продуктом. 

 

Можна також відзначити Мережеву групу, 

відповідно до проекту якої, як і у випадку з 

децентралізацією, збільшується кількість 

інструментів прямої демократії для насе-

лення. 

Що стосується проекту соціального експе-

рименту – то команда випала з ціннісної 

рамки, що існує в українському суспільст-

ві. Реалізація цього проекту відкинула б 

Україну за рівнем розвитку назад.  

Це не правильно, не перспективно і шкід-

ливо. Проте розробка даного проекту пот-

рібна для того, щоб бути готовими до тих 

викликів, які можуть постати перед держа-

вою. 

 

Тарас Плахтій, експерт із громадських 

структур мережевого типу 
 

 

«Зі світу по нитці» - як учасники зимової шукали шлях виходу з кризи 

 Результатом браку зібраності та вміння вкластися в 

часові рамки стала масштабна державна криза, яка 

загрожувала не лише втратою державної цілісності, а 

й громадянською війною. Учасникам терміново пот-

рібно було знайти шлях, яким чином країна подолає 

кризу. 

Єдиним рішенням стали добровільні пожертви у ви-

гляді грошей, годинників, телефонів, планшетів та 

ювелірних виробів. Це стало наочний прикладом то-

го, що кризові явища здатні пробудити сильне почут-

тя патріотизму, яке допоможе врятувати державу. 

Це дає змогу командам презентувати план реалізації 

стратегії розвитку структури майбутнього для Украї-

ни та світу відповідно до їх теми. Теоретично, це 

останній вирішальний пленум на VI Зимовій Студре-

спубліці.  Сподіваємось, що правильний шлях буде 

обрано. 

Катерина Середа 

 
 
 

Шанс на Африку у нас остался! 

Друзья, Вас обманули! Мы всё пра-
вильно делали, у нас были всё шансы 
построить успешные Африканские 
штаты, но разные «генералы» взяли 
всё под контроль! Красивый такой, 
организованный, бла-бла там…  

Идеек напридумовали..,, думаете что-
то выйдет? Нет ;)  для этого придется 
много работать, а приедем домой, там 
девочки (мальчики), заботы, на новый 
планшет заработать нужно. 

Ну некогда заниматься страной! Да и 
зачем? Пусть кто-то другой думает! 
Мало ли народа умного? Пусть дума-
ют, некоторые за это и деньги полу-
чают… А Вы получаете? 

Потому всё шансы на успешную Аф-
риканскую страну у нас есть! Главное 
не подведите.  

Я в Вас верю! 

 

С ув. политический обозреватель  

Пантелеимон 

 

 


