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Республіканці!  

Нас знову всіх зібрала улюблена Республіка,  на цей 

раз  у нас немає шансу не знайти відповідь на надсерйоз-

не питання: як в нашу спільну країну повернути мир та 

домогтися процвітання. Дурити один одного ми більше 

не можемо, бо історія поставила всіх нас перед 

«червоною лінію»: бути чи не бути проекту «Україна». 

Ми, як республіканці, завжди шукали складні а значить 

правдиві відповіді. 

 Якщо раніше ми не дуже «заморочувалися» щодо 

слабкої гри, програвши тепер ми можемо програти все… 

І саме тому альтернативи нашої перемозі немає! У супе-

реч лінощам, у супереч ідіотизму, у супереч власній не-

досконалості Студреспубліка знайде ту саму модель Ук-

раїни в умовах нового світового порядку.   

Чому саме ми? Бо останні події ще раз доведли: ми 

справді найбільш відповідні, розумні, щирі та послідовні. Ну, ви зрозуміли.. Я на всіх 

вас розраховую!  

Слава Україні! Слава Республіці! 

Павло Вікнянський, Національний лідер Студреспубліки  

Слава Україні!  

Кожен знає про події, що 

сколихнули наші серця та 

думки, що створили нову 

реальність та скерували 

майбутні сценарії. Украї на, 
як держава, як суспільна 
єдність змінила владу, але 
чи зміниться життя наро-
ду?    

Студреспубліка 2014 – 
один з способів це вияви-
ти. Фінал XVI Студентської  
республіки - це вже не про-

сто мульти-фестиваль, це 
один з кроків до вирішен-
ня проблеми! Тема 
«Модель Украї ни в умовах 
нового світового порядку»  
обрана як продовження 
минулорічної  теми 
«Маи бутнє: від мрії  до реа-
льного плану діи ». Ство-
рення моделі держави з 
пріоритетами, ризиками 
та перспективами – буде 
результатом організаціи -
но-діяльністної  гри, котра 

цього року буде тривати 
як ніколи раніше сери оз-
но. Подивимося, як у ново-
му форматі гравці прояв-
лять себе, адже запрошені 
гості та експерти будуть 
говорити зі студреспублі-
канцями відверто. А части-
на ОДГ буде тривати без-
перервно маи же 2 дні. Но-
віи  Украї ні – нова Студрес-
публіка!  

Слава Студреспубліці! 

А Н О Н С 
*** 

Вже сьогодні відбудеться 

перший факультатив – 

фабрика думок «Україна у 

геополітиці за умов нового 

світового порядку», екс-

перт-політолог Олександр 

Лозовицький розповість та 

змусить студреспублікан-

ців думати та діяти. О 

14:00 початок. 

 

*** 

Якщо в тебе ще залиши-

лися питання стосовно 

відносин України-Росії-

Білорусії, які спільні про-

блеми, перспективи та яке 

майбутнє може очікувати 

на три сусіда – тобі вкрай 

важливо послухати Ната-

лію Давидову, політичного 

консультанта. Початок 

факультативу о 15:00. 

Нагадуємо, що на території мультифестивалю діє    су-

хий закон! Поважайте себе, гравців та державу. Будуючи 

нову реальність ми повинні думати тверезо та розважливо. 

Поважайте тих хлопців, що зараз борються за нашу незалеж-

ність; поважайте тих діячів, котрі прагнуть миру та злагоди 
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Сьогодні перший день, 

перші знайомства та перші 

пленуми. За інформацією 

реєстраційної команди на 

23 серпня, на 11 ранку (а 

саме у цей час закінчилася 

реєстрація) з  20 регіонів 

України прибуло більше 

800 гравців та фанатів 

Студреспубліки!  Парад 

почався гімном України та 

хвилиною мовчання – на 

знак пошани та подяки 

українцям, що захищають 

Вітчизну.  

«Величезна подяка тим, 

хто приїхав з Донеччини, 

Севастополя, усіх куточків 

нашої країни!» - майже 

найперші слова національ-

ного лідера Студреспублі-

ки, Павла Вікнянського. 

Саме його промова завер-

шилася бурхливими оплес-

ками та скандуванням 

«Слава Україні! Героям 

слава!»  Протягом 3х діб 

ми будемо працювати змі-

стовно та інтелектуально 

щоб перетворити країну на 

ТОР-державу світу – ось 

мінімальна планка для 

молоді!  Вітальні слова 

лунали від Жука Миколи 

Васильовича; від команди-

ру 79ої аеромобільної бри-

гади - Савка Іван Іванович; 

Українського Союзу Про-

мисловості і Підприємців; 

від голови Верховної Ради 

України Олександра Тур-

чинова та ветерана війсь-

кової служби та правоохо-

ронних органів 

«Всеукраїнського Союзу», 

генерал – полковник запа-

су – Палія Віктора Мико-

лайовича. 

 

Так впевнено, змістовно 

та яскраво почався найочі-

куваніший молодіжний 

захід України, результатом 

якого повинна стати мо-

дель України в умовах 

нового світового порядку.  

Яскраві посмішки, гострий 

розум та невпинна жага 

змін – ось, що може підш-

товхнути країну до дій, 

покращень. В котрий раз 

Студреспубліка збирає у 

собі найінтелектуальніших 

людей країни! 

Цього року гравців чекають 

не просто факультативи, їх 

чекають масштабні розумові 

баталії у рамках 2 годин. 

Дивлячись на розклад в очі 

кидаються дивні назви 

«факультатив-фабрика ду-

мок», «факультатив-майстер-

клас». Що це таке ми запита-

ли у експертів та організато-

рів . 

Що таке фабрика-думок  - 

місце  для продукції ідей, 

проектів та  планів—збори, 

що змушують думати та ана-

лізувати! 

Панельна дискусія—

планове обговорення з елеме-

нтами бесіди з кожним бажа-

ючим, тут ти можеш говори-

ти правду! 

Презентація- стандартний 

формат візіалізації матеріа-

лу—графічно, схематично.  

Перший результативний день 

Новий формат 

Бонусна програма – це 

система бонусних завдань, 

що даються регіонам після 

регіональних етапів. Вони 

мають дві мети. Перша – 

виконання суспільно- та 

політично-корисних справ у 

своєму регіоні. Це суботни-

ки, кінопокази соціального 

кіно, зустрічі з відомими 

людьми регіону, масові за-

ходи та акції, відвідування 

притулків, таке інше. Друга 

мета – це заробіток ігрової 

валюти, що буде дуже необ-

хідна гравцям для реєстрації 

партій, висування кандида-

тів. 

Отож, кожен мер або 

супроводжуючий регіону 

отримав 4 бонусні завдання 

до гри. Учасники провели 

величезну кількість крутих 

заходів, звіти про які потра-

пила на офіційний сайт, 

офіційні сторінки у соцмере-

жах, у друковані ЗМІ, на ТБ, 

таким чином, здобули широ-

кого розголосу. 

Але не всі віднеслись до 

«бонуски» відповідально. 

Підбиваючи підсумки про-

грами, ми були вимушені не 

тільки преміювати регіони, а 

й штрафувати. Це прикро. 

Отож, яким чином відбу-

вається преміювання та 

штрафування. 

Сума зароблених регіо-

ном НДЛМів ділиться на 

Студентського мера та депу-

татів магістрату регіону (11 

осіб) та віртуально нарахо-

вується їм. Тобто, вони не 

отримують на руки цю ва-

люту, але мають на увазі ці 

кошти. Це робиться так, 

тому що використати вони 

ці кошти зможуть тільки 

сплачуючи їх Міністерству 

юстиції та ЦВК за реєстра-

цію партій або висування 

кандидатів на посади депу-

татів Студентського парла-

менту та президента. 

Проте, ми вирішили, що 

штрафи будуть нараховува-

тись не індивідуально, а на 

делегацію. Ці штрафи мож-

на відпрацювати, виконавши 

«виправні роботи»: завдання 

від членів Міжнародного 

оргкомітету. Звичайно, адек-

ватні завдання з відповід-

ною фіксацію. Таким чином, 

регіони разом відпрацьову-

ють своє небажання викону-

вати бонусні завдання. 

Сповідаюсь, всі відне-

суться до такої системи з 

розумінням, а наступного 

року будуть відповідальні-

шими.   

 

Ніконова Єлизавета, член 

ігрової групи 
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