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Програма модернізації України

№4
Чутки студреспубліки 2015.

	 Які	 сюрпризи	 можуть	
трапитись	 цьогоріч	
на	 Студреспубліці?
	 Вибори	 процес	
н е п е р е д б а ч у в а н и й .	
Передвиборчий	 процес	 ще	
не	 почався	 та	 й	 партії	 ще	 не	
зареєстровані,	 а	плітки	лунають	
в	 різних	 кутках	 Республіки	
ще	 й	 з	 різним	 контекстом.	

	 Слід	 звернутися	 до	 історії	 та	 згадати	 цікавинки	 попередніх	
фіналів.	 За	 останні	 роки	Студреспубліка	 бачила	 декілька	 революцій,	
які	 вчинялися	 учасниками	 до	 організаторів.	 Причини	 та	 наслідки	
були	 різноманітними.	 Іноді	 свого	 домагалися	 студреспубліканці,	
іноді	 невідступними	виявлялися	організатори.	Недалекого	 2013	року,	
національний	 лідер	 Студреспубліки	 Павло	 Вікнянський	 наполегливо	
пропонував	 не	 проводити	 вибори	 Студентського	 президента.	
	 Останні	роки	діяли	традиційні	механізми	створень	коаліцій,	які	
працювали	на	перемогу	 кандидата	на	 виборах.	Способи	формування	
коаліції	були	доволі	різними.	Коаліції	створювали	команди:	які	разом	
приїжджали	 на	 мульти-фестиваль,	 які	 жили	 поруч	 територіально	
на	 Студреспубліці,	 які	 створювалися	 за	 принципом	 поглинання	
більшими	 партіями	 менших,	 які	 виділялися	 на	 «нічній	 тусі».	
	 Цікаво,	 що	 буде	 вже	 завтра,	 після	 того	 як	 зареєструються	
вночі	 партії	 та	 після	 сенсаційної	 інформації	 про	 вартість	
реєстрації	 кандидата	 у	 Студентського	 Президент	 у	 10	 тис.	 НДЛМ?

К о л о н к а 
р е д а к т о р а
Цього року мало говорять 
про учасниць «Першої 
леді». Сподіваюсь це 
через те, що субфестиваль 
відбудеться останнього 
дня. Але сьогодні дівчата 
почали проводити 
репетиції на сцені. Дуже 
приємно було споглядати 
за цим дійством. Як завше – 
дівчата красуні. Цього року 
виникла дилема – учасниць 
непарна кількість, всього 
11. Я хоч не експерт, але 
розумію, що технічно важко 
р еж и с е р у - хо р е о г р а ф у 
моделювати пересування 
дівчат по сцені. Зрозуміло, 
що 12-ту учасницю нам 
вже не знайти, в такому 
разі виникає питання: чи 
не зняти одну учасницю ще 
до старту конкурсу краси? 
Наприклад, за зростом, або 
ж за вагою? Ваші пропозиції 
чекаємо в редакції газети.

неофіційний #СР2015: 
#вчись

#змінюй #модернізуй

Цифра дня - 1
студреспубліканець, який не 

вживає алкоголь ніколи.
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Комунікація can help you!

	 Ранок	 другого	 дня	 почався	 не	 менш	 насичено,	 аніж	 день	
перший.	 Сьогодні	 на	 перший	 факультатив	 завітала	 політолог	
Ольга	 Михайлова	 з	 темою	 «Комунікація	 заради	 модернізації».
 	 Кожен	 пересічний	

с т у д р е с п у б л і к а н е ц ь	
розуміє,	 що	 без	 ефективної	
комунікації	 ані	 модернізації,	
ані	 просування	 інформації	 в	
маси,	 ані	 досягнення	 цілей	 не	
буде.	 Головним	 показником	
ефективної	комунікації	–	вміння	
коректно	 вступати	 у	 діалог.	

 Спікер	 більше	 розповідала	
про	 розвиток	 блогосфери	
та	 яскраві	 приклади	

раціонального	просування	матеріалів	в	ЗМІ.	Слухачі	почули	й	про	
паралелі	 друкованих	 та	 відео	 ЗМІ	 до	
блогосфери.	 Зупинилися	 на	 складових	
блогосфери	 та	 етапах	 її	 становлення	
в	 Україні	 протягом	 останніх	 10	 років.
	 У	 відповідь	 на	 поставлені	
запитання	 слухачі	 зрозуміли,	 що	
використання	 «ботів»	 не	 зникне,	
соціальні	 мережі	 є	 і	 будуть	 складовою	
блогосфери.	 Були	 цікаві	 приклади	 про	
українських	 блогерів:	 Сергія	 Лєщенка,	
Тетяну	 Чорновіл	 та	 новий	 креативний	
проект	 в	 медіа	 Єгора	 Соболєва.
	 Сподіваюсь,	 вже	 завтра	 ми	
побачимо	де	і	в	якій	формі	усі	учасники	
мультифестивалю	 вдало	 використають	 елементи	 комунікації.

Час приносить зміни в 
оргдіяльнісну гру.

	 Після	 ранкового	 пленуму	 мегагруп	
деяким	 підгрупам	 довелося	 попрацювати	
над	 зміною	 свого	 концепту	 модернізації.	
Через	 велику	 кількість	 заходів	 та	 постійне	
перебування	 учасників	 на	 факультативах	
та	 суб-фестивалях,	 свій	 вільний	 час	 їм	
довелось	 використовувати	 по	 максимуму.	
	 Результати	 своєї	 кропіткої	 роботи	 були	
презентовані	під	час	Загального	Віче	сьогодні	
вдень.	 Важкість	 завдання	 стало	 зрозуміло	
під	 час	 доповідей	 зі	 сцени:	 учасники	 до	 цих	
пір	 не	 до	 кінця	 можуть	 дати	 тлумачення	
поняттю	 «модернізація».	 Варіація	 тем	
запропонованих	 учасниками	 дуже	 широка:	
від	 країни	 після	 дефолту	 та	 лібертаріанства	
до	 модернізації	 освіти,	 медицини	 та	
військово-промислового	 комплексу.	
	 Проміжні	 рейтинги	 дивіться	 поруч.
	 «Я	 вважаю,	 що	 дефолт	 неминучий	
результат	кризи	в	Україні.	Ми	вже	оголошували	

технічний	 дефолт,	 який	 показував,	 що	 реструктуризація	 боргів	
не	 призводить	 до	 поліпшення	 економічної	 ситуації,	 а	 лише	 її	
погіршує.	 В	 такому	 випадку	 варто	 було	 б	 об’явити	 технічний	
дефолт»,	 –	 розповідає	 презентер	 Юлія,	 чия	 доповідь	 викликала	
резонанс	 серед	 слухачів	 та	 модераторів.	 «Проект	 модернізації	
України	 після	 дефолту	 пропонує	 конкретні	 шляхи	 вирішення	
та	 пріоритетні	 задачі	 для	 держави,	 що	 внаслідок	 стабілізує	
ситуацію	 та	 покращить	 конкурентоздатність	 в	 Україні».
 Продовження у наступному номері.


