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Програма модернізації України

№3
День Державного Прапора України
  
 Другий день на Студреспубліці також 
святковий. Свято сьогодні не з рядових – 
сьогодні День Державного Прапора України!
Використання жовтого та блакитного кольорів 
(з різними відтінками) на прапорах України-Русі 
простежується від прийняття християнства. Згодом 
ці два кольори набувають значення державних.

У середині XVII ст. Після приєднання Гетьманщини до Російської держави, набувають 
поширення блакитні (сині) полотнища із золотими або жовтими зображеннями 
хрестів та інших знаків. З часів козаччини жовто-блакитне поєднання кольорів 
поступово починає домінувати на українських хоругвах, прапорах і клейнодах.
 Першу спробу створити жовто-блакитний прапор з двох горизонтальних 
смуг приблизно такої форми, як тепер, здійснила Головна Руська Рада (орган, 
який представляв національний рух українського населення Галичини), 
яка почала боротьбу за відродження української нації. У червні 1848 року 
на міській ратуші Львова вперше був піднятий жовто-блакитний прапор.
22 березня 1918 Центральна Рада прийняла Закон про Державний прапор 
республіки, затвердивши жовто-блакитний прапор символом Української 
Народної Республіки. 13 листопада 1918 синьо-жовтий прапор став і державним 
символом Західно-Української Народної Республіки. Він був затверджений на 
Підкарпатській Русі, а в 1939 - в Карпатській Україні. У період 1917 - початку 
1919 рр.. синьо-жовтим прапором користувалися в Україні і більшовики.
 Синьо-жовте поєднання кольорів остаточно оформився як єдинонаціональне 
на початку XX ст. Символами України в новітньому їх трактуванні є безхмарне небо як 
символ миру - синій колір, і стиглі пшеничні ниви як символ достатку - жовтий колір.
24 серпня 1991 відбулося проголошення Акта про незалежність 
України, і над будинком Верховної Ради піднявся синьо-жовтий прапор.
У серпні 2004 року Президент підписав Указ № 987/2004 про встановлення Дня 
державного прапора України, який святкується щорічно 23 серпня. До цього   
 День державного прапора святкувався тільки в Києві на муніципальному рівні.
Студреспубліканці – цінуйте, любіть та пишайтесь прапором України! Зі святом!

Колонка редактора

Студреспубліка – 2015 
на сьогоднішній день 
нагадує мурашник в 
якому кипить життя. 
Кожен республіканець 
живе за своїм циклом, 
який вписується в 
ритм та розклад 
м ул ьт и - ф е с т и в а л ю . 
Розпочались суб-
фестивалі, учасники 
оргдіяльнісної гри 
ламають голову над 
модернізацією, Містери 
та Леді репетирують свої 
номери. Організатори 
готують нові завдання 
та перепони для 
учасників. Тепер можна 
зрозуміти, що час на 
море може бути лише 
замість обіду або вночі. 
Все цікаве – попереду!
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Анонс
15:00-16:00 Загальне Віче (23)
16:00-19:00 Півфінал гри «Мафія» (25)
16:00-17:00 Факультатив: «Філософія як модернізація», Вадим Менжулін, філософ, 
професор НаУКМА (9)
16:00-17:30 Робота у групах
17:30-18:30 Пленуми мегагруп (5,6,7,8)
18:30-20:00 Робота у групах
18:30-19:30 Факультатив: «Рівні домагань», Сергій Дацюк, філософ (9)
19:30-20:30 Вечеря (10)
20:30-21:30 Загальне Віче (23)
21:30-22:30 Факультатив: «Перспективи нових можливостей у процесі 
модернізації України для структурованої особи студентської молоді», о. Антоній 
Рудий, священник, психолог (9)
21:30-24:00 Реєстрація партій
21:30-24:00  Фінал гри «Мафія» (25)
21:30-22:30 Шоу «Містер Студреспубліки» (15)
22:30-00:00Studrespublika Music Live Awards (15)
23:00-00:30 Закритий факультатив: «Росія після х..», Андрій Окара (Російська 
Федерація), політолог, політичний філософ
00:30-02:00 «Нічна туса»,Dj-парад (7)

Останній факультатив першого дня
	 Написати		або	розповісти	щось	про	останній	факультатив	
першого	дня	–	нічого	не	зробити.	На	цьому	дійстві	треба	було	
бути	 та	 чути,	 адже	 власними	 думками	 щодо	 можливості	
успішної	модернізації	в	умовах	сучасної	України	та	можливого	
повторення	 2015	 році	 2005	 року	 виступив	 відомий	 політолог	
–	 Андрій	 Окара.	 Головним	 завданням	
модернізації	–	є	її	розуміння,	без	цього	–	
не	можливий	рух	та	зміни.
	 На	 вечірній	 факультатив	
зібралось	 багато	 слухачів.	 Вони	
розділили	 думку	 пана	 Андрія	 і	 з	
цілковитим	розумінням	дійшли	висновку,	
що	 на	 даному	 етапі	 існування	 країни	
модернізацію	 для	 громадян	 та	 країна	
робити	 не	 буде,	 окрім	 сучасної	 та	
прогресивної,	розуміючої	це	молоді!

Ранкові думки учасників 
оргдіяльнісної гри

Ціла ніч була у студреспубліканців для того, щоб в їхніх 
головах структурувалась уся інформація попереднього дня, 
аби вони могли свідомо розповісти про модернізацію України 

та переконати оточуючих у 
правильності власних думок.

За останню ніч 2 підгрупи 
саморозпалися, 3 реорганізувалося, 
що свідчить про складність завдань 
та теми. Але незважаючи на усі 
перепони вже вимальовуються 
перші ідеї, тези та концепти. Якщо 
узагальнити думки виступаючих, 
усе зводиться до наступного: 
зміна влади, усунення правлячого 
олігархату, PR-модернізації, 
створення потужного політичного 
ліфту для громадського 

середовища, кардинальні реформи в системі освіти та охорони 
здоров’ я, країна має стати флагманом сільськогосподарського 
виробництва та 
донором ITішників.

Яка тема стане 
переможною? Яка 
тема зацікавить 
виборця? Про це 
ми дізнаємось вже 
завтра.


