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Програма модернізації України

№5

Колонка редактора
Навколо стає все 
спекотніше. Ні, 
погода стабільна. 
Завтра закриття 
Студреспубліки – 2015, 
а на закінчення другого 
дня, залишилось багато 
запитань: партій немає, 
кандидатів в Студентські 
Президенти немає, 
завершених проектів 
модернізації немає та й 
графік на день він буде 
змінним. Я впевнений 
лише в тому, що накал 
подій на завтрашній 
день зашкалюватиме, 
концентрація подій 
на одиницю часу 
буде зависокою. 

неофіційний #СР2015: 
#насолоджуйся

#змінюй #модернізуй

Цифра дня -

 3 
банки кави використано в 

медіа-центрі.
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#InstaDen’

Погода в 
Геническе 

на утро
24.08.15 Місце для реклами вашої партії.

За додатковою інформацією звертатися за телефоном 0979375724

Гарячий АНОНС!

Загальне віче 11:30-12:30

Реєстрація партій до 14:00

Круглі столи 17:00-19:00

 Загальне віче-презентація 
програм модернізації 16:00-

17:00

Проведення форумів партій до 
14:00



32

Інтерв’ю
 Марина Скорікова, 
менеджер проектів АНО «Школа громадянської 
просвіти»
 (Російська Федерація)
 Я відчуваю себе своєю на цьому мульти-
фестивалі, мені подобаються учасники, робота 
організаторів та місце проведення. Стосовно 
формату проведення, то важко щось виокремити.  
 Але все ж варто було б підкреслити потужний 
networking, який проходить під час оргдіяльнісної 
гри, незнайомі до фестивалю молоді люди 
стають однодумцями, вірять в спільну мету та 
послідовність власних дій. Ще один з аспектів, на 
якому можна було б акцентувати – це смисловий 

компонент. Адже за два дні молодь пройшла бачення модернізації крізь призму 
філософії, теорій та ін.
 Стосовно насиченості ігрової програми – так спеціально створені 
стресові умови та ситуації вимагають максимальної концентрації та роботи 
на межі виснаження. У недалекій перспективі заряд від цієї діяльності має 
перенестись в регіони. 
 Студреспубліку аж ніяк не можна порівнювати з російськими 
молодіжними фестивалями «Селігір» або ж «Машук». Адже усі російські 
фестивалі несуть ідеологічний та пропагандистський характер. Студреспубліка 
- все ж таки генеруючий ігровий фестиваль і я вірю 
в його прогрес.
 Євгеній Юр’єв
Соціолог, інноваційний підприємець
(Російська Федерація)
 Я себе не відчуваю тренером, я намагаюся 
молоді допомогти розібратись в темі модернізації. 
Те, що ми побачили за результатами двох днів, 
результатом назвати не можна. Також не можна 
назвати, що ми прийшли до якоїсь точки. Учасники 
навчаться, спотикаються, але рухаються вперед. 
Якщо цим хлопцям сказати, що вони формують 
ядро політичної сили, то вони прискоряться в 
своєму прагненні. Я вважаю, що нині найкращий 
час приходу молоді до політики та до влади. 
Коли наступного разу з’явиться така можливість 
наступного разу – невідомо, тому шанс молодим!

 Олександр Щерба про 
Студреспубліку – 2015.
 На це інтерв’ю ми чекали 
протягом попередніх двох днів 
#СР2015. 
 На його думку цьогорічна 
Студреспубліка відображає 
країну У. Умовний комфорт 
та ілюзія небезпеки, яка 
з’явилась. Люди не турбуються 

про соціальні гарантії. Поява рівноваги повинна 
стати каталізатором системи. Суспільство – ніде, яке 
надалі продовжує тікати від свободи.  Можливості, 
які дарує «країні У» мульти-фестиваль «Студентська 
республіка» - Ти їх втрачаєш. Одна з умов модернізації 
– бачення мети куди ми прямуємо. Ми не думаємо про 
це. Ідеї, якими жили наші батьки – освоєння космосу, 
життя на інших планетах, замінили на можливості по 
шляху iPhone. 
 Весь потенціал, який рухався з метою 
задоволення (спокуси) привів ні до чого. Захід може 
змиритись з цим – у них є система, яка відносно довго 
може підтримувати такий стан. Ми не володіємо таким 
багатством. Варіант зникнути або створити новий 
проект, який готовий стати флагманом в новому світі.  
  Надії на це мало – більшість політичних 
імпотентів не можуть цього зробити.


