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Крізь тернії до зірок 
 Не дивлячись на дощ, 

студреспублканці зібра-

лимися на пленуми після 

обіду та продовжують 

моделювати нову Украї-

ну.  

                 *** 

За основу ударного ядра, 

що необхідне для підняття 
України на новий рівень 

наша команда ставить інно-

ваційну, активну молодь. 
Основні принципи, якими 

має керуватися «команда 

змін» це інноваційність та 
партнерські відносини на 

рівних. Україна має зрозумі-

ти, що тільки молодь має все 
необхідне для того, щоб без 

зайвих рухів провести рефо-

рми не остерігаючись, в той 
же час, за власний інтерес. 

Тому, на нашу думку, Студе-

нтська республіка має реаль-

ні передумови для того, щоб 
стати центром активності, 

що принесе нові, якісні тен-

денції в ситуацію України 
сьогодні. 

Ми говоримо про ситуацію 

в перспективі - жодні зміни 
не проходять одномоментно 

і жодні реформи не прохо-

дять безболісно. Українці 
маю бути готові до часу 

трансформації і думати про 

«завтра» своїх дітей, а не про 
власне «сьогодні». Звичайно 

присутні прагматичні інтере-

си інших країн чи навіть 
акторів всередині країни, але 

вибір один або смерть краї-

ни, або її ґрунтовні зміни, 
що зможуть вивести країни з 

ярма залежності на рівень 

рівноправних партнерських 
стосунків. 

Роман , регіон ВІН  

                   *** 

На 4 пленумі ми з  ко-

мандою розробили 

шляхи посилення гео-

політичного стану Ук-

раїни,шляхом симбіозу 

і країнами східної Єв-

ропи. Це своєрідний 

союз незалежних дер-

жав для мінімізації 

впливу російського 

сусіда.  

Курішко Олена  

 Не забувайте, що хештег 
цьогорічної Студреспубліки є у 

двох фоматах: офіційному  —  

#СР2014, #Студреспубліка2014 
та неофіційному — #netupi, 

#нетупи 

Якщо ви використовуєте сим-
воліку мульти-фестивалю або 

ділитися спогадами, враження-

ми, фотографіями—вказуйте 
цей хештег та уся Студреспуб-

ліка зможе оцінити ваш вклад!  

Семінар про носії 

культурної бідності 

Вадима Васютинського 

був надзвичайно корис-

ним для розуміння як 

соціальних, так і психо-

логічних чинників ро-

зуміння культури бід-

ності в Україні, взагалі 

я вважаю, що ця тема 

не просто актуальна, а 

й архіважлива. Бо для 

того, щоб подолати 

духовну, психологічну, 

матеріальну причини 

бідності необхідно в 

першу чергу розуміти 

перед причини, виділи-

ти головні аспекти і 

розуміти з чого треба 

починати. 

Ольга Лебедева,  

магістрат ЗП  

 Розпочата робота Банку! 
Від сьогодні вже розпочата 

робота Банку Студреспубліки. 

Відтепер кожен може обміняти 
гривні на ігрову валюту НДЛМ. 

Голова Банку – Джамал Кор-

бань. Банк має два відділення: 
перше на території «Скутеру», 

друге – на Піратській республі-
ці. Час роботи Банку на 

24.08.14: 14:15 – 02:00, на 

25.08.14: 09:00 – 02:00. На 13:55 
обмінний курс становить 1:1. 

Нагадую, що НДЛМ можна 

використати для реєстрації 
партії, висування на посади 

депутатів Студентського парла-
менту та президента, в усіх 

пунктах торгівлі на території 

Студреспубліки, для сплати 
штрафів, купівлі футболок Сту-

дреспубліки та на Піратській 

республіці. 
Ліза Ніконова. 

Штрафи за віднов-
лення паспортів 

Потік учасників, що 

загубили паспорти, 
талони на їжу або 

порвали браслет, став 

неймовірно великим. 
Кожні 10 хвилин при-

ходить особа і розпо-

відає страшну історію 
про те, як він втратив 

який-небудь з елемен-

тів відзнак Студреспу-
бліканців. Отож, було 

прийнято рішення 

призупинити видачу 
нових паспортів, тало-

нів та браслетів. Коли 

видача буде відновле-
на, для отримання 

нового елементу необ-

хідно буде сплатити 
штраф, розмір якого 

буде 5 НДЛМів.  

До уваги всіх, кому 
необхідно відновити 

свою відзнаку! Тепер 

вам необхідно прийти 
до штабу оргкомітету 

особисто із докумен-

том, що ідентифікує 
вашу особу, записа-

тись у список, запла-

тити штраф та чекати 
повідомлення про 

початок відновлення 

ознак. 
Відповідальний за 

відновлення паспор-

тів: Євгенія Гмиря. 
Відповідальний за 

відновлення браслетів 

та талонів на їжу: 
Катерина Білоконь. 

 

Ліза Ніконова. 

Мета української освіти – здо-

буття диплому, а не фахової ком-
петенції певного рівня (Михайло 

Мінаков) 
 
Мені хочеться розворушити не те, 

що нижче пояса, а те, що вище 

(Олександр Ктиторчук) 

 

Прогрес привів людство до 

віртуальної реальності, яка не має 
перспектив розвитку, згідно з 

замислом Творця (о. Антоній 

Рудий) 



 

 На мою думку в умовах 
українського сьогодення 

питання що підіймаються на 

Студреспубліці-2014 є над-
звичайно актуальні, адже 

саме молодь має вирішувати 

шлях майбутнього розвитку 
нашої батьківщини. Ми 

маємо розглядати питання з 

багатовекторного розвитку, 

переродження сучасного 

суспільства в кожній сфері 
громадського життя, і саме 

на це спрямована цьогорічна 

Студреспубліка. Ми повинні 
розуміти, що суспільство 

сучасної України знаходить-

ся в перехідній , а скоріше 
переломній фазі, і саме 

молоді вирішувати подаль-

ший сценарій розвитку 

нашої молодої держави.   

Потрібно розуміти, що 

перетворення не може бути 
миттєвим, коли я чую нарі-

кання мовляв «нічого не 

змінилось», я хочу запитати  
- а чи змінились ви самі? Чи 

готові ви до власного пере-

родження? Що ви зробили 
аби перетворити власний 

маленькій світ? Адже зміни 

починаються саме з нас, 
майбутнє залежить від кож-

ної особистості. В першу 

чергу ми повинні працювати 

над власним розвитком, і 
розвитком найближчого 

оточення, саме молодь має 

можливість максимально 
широко і різнобічно бачити 

світ, розуміти його різноба-

рвність, і саме ми повинні 
розповсюджувати думку 

про сучасний вектор розвит-

ку України. Настав час від-

кинути думку про минуле, 

досить дивитись назад, ми 

маємо поглянути в майбутнє 
і будувати його разом, тож 

бажаю вам з користю для 

себе та нашого спільного 
майбутнього використати ці 

три незабутніх дні на найбі-

льшому всеукраїнському 
фестивалі Студреспубліці!  

Пам’ятайте все залежить 

від кожного з вас!

Побудуймо нову країну 

разом! 

Наша 

коман-

да 

була 

сфор-

мована 

з пред-

ставників різних делегацій, з 

різних куточків України, з 4 

чоловік, що представили, не 

знаю випадково чи ні,  але 

основні регіони України, то 

ж ми зібрались та почали 

роботу над моделлю Украї-

ни в умовах нового світово-

го порядку. Одним з перших 

наших завдань було проана-

лізувати геополітичну карту 

регіону та місце України у 

цьому регіоні. Відповідно до 

поставленого ми прийшли 

до таких висновків, що: 

сьогодні у світі йде переста-

новка сил, яка сьогодні має 

центри впливу в Європі, 

Сполучених Штатах Амери-

ки, Росії та Китаї. Що, від-

повідно до свого розташу-

вання та відносин, нагадує 

протистояння двох сил Єв-

ропи та Америки з Китаєм 

та Російською Федерацією. 

Але найбільша проблема 

полягає в тому, що проти-

стояння цих блоків відбува-

ється на території України, 

й вона постійно має балан-

сувати між однією та іншою 

силою аби зберегти свою 

державність. А що найбільш 

сумно, що іноді Україна 

виступає, як полігон для 

протистояння цих сил. 

Іншим нашим за-

вданням було спрогнозувати 

майбутню картину побудови 

й розвитку світу та регіону. 

У продовж дослідження ми 

дійшли до висновку, що нас 

чекає велика катастрофа 

світового масштабу, а саме 

йшла мова про зміни, що 

чекають на Російську Феде-

рацію. Ми вважаємо, що 

реальна форма правління у 

вигляді авторитарної респу-

бліки та екстенсивний роз-

виток країни через деякий 

час призведе неможливості 

продовження постійного 

надходження ресурсів та 

підживлення економіки, що 

враховуючи катастрофічно 

зростаючу мусульманізацію 

та надшвидкі темпи росту 

сусіднього Дракону призве-

де до неможливості утриму-

вання величезних територій, 

що в майбутньому випливе 

у поділу РФ та скорочення її 

територій до 15% від сього-

днішніх.  

При цьому треба 

розуміти, що даний катак-

лізм призведе до всесвітньої 

катастрофи, що захлисне 

увесь світ. Але даний сцена-

мрій у найближчі роки реа-

лізуватись не має, а тому ми 

маємо виходити з того, що 

на сьогодні РФ – найпотуж-

ніша країна у регіоні, а тому 

ми зобов’язані будувати 

стратегію виходячи з реаль-

ного розподілу сил. В кінце-

вому випадку ми дійшли до 

тієї думки, що Україна пер-

шим ділом має завершити 

військові дії на свої терито-

рії та перейти до конструк-

тивних дій та розроблення 

генеральної стратегії розви-

тку України. Стосовно зов-

нішніх зносин, наша група 

вирішила, що найбільш ро-

зумною позицією нашої 

країни має бути позиція 

активного нейтралітету з 

потужними військовими 

силами, але без участі у 

будь-яких військових чи 

політичних блоках та об’єд-

наннях. Необхідно сконцен-

трувати свої сили на розвит-

ку всередині країни, що 

дало б змогу зайняти вагомі 

позиції на геополітичній 

карті світу. То ж тільки при 

такій позиції ми зможемо 

зайняти місце у 20 найроз-

винутіших країна світу. То 

ж давай те будувати країну 

разом! 

Ніколенко Артем – 

депутат магістрату Київсь-

кої Студреспубліки 2013-

2015. 

  

2 3 

 В надежде на новый 
вечер хочется напом-
нить, какие темы подня-
ли предыдущий.  

Под звук сирен, с опозда-

нием, начинается первое 

Вечернее Вече Стуреспубли-
ки. Звук сирен и вступитель-

ное слово Павла Матвеевича 

заставили задуматься всех 
присутствующих над вопро-

сом "Как жить дальше?". На 

этот вопрос и пытались дать 
ответ участники первого 

Вечернего вече. 

В одной из позиций, кото-
рая была отмечена эксперта-

ми, говорись про создание 

Балто-черноморского содру-
жества, в состав которого 

войдут Украина, Польша и 

страны Прибалтики. Данная 
позиция была подготовленна 

рабочей группой, направле-

ной на партнерство с ЕС, и 
одна из немногих содержала 

возможный выход из сложи-

вшейся ситуации, а не очере-
дные иллюзии по поводу 

безоблачного будущего. 

Наиболее сложная задача 
стояла у рабочей группы 

партнерства с Россией. Тем 

не менее, группа подготови-
ла интересную позицию, 

которая призывала 

"Полюбить Росиию до разва-
ла". 

В условиях военного вре-

мени, Дацюк озвучил прось-
бу не пускать 

"Тургениевских барышень" 

на передовую. В сложившей-
ся ситуации допустимым 

являются только "Боевые 

подруги" и сильные пози-
ции. 

Вече закончилось словами 

о необходимости мобили-
зации всех человеческих 

ресурсов на пленумы. 

Все для фронта, все для 
победы. 

Сервер, модератор 

Не барышни, а боевые подруги  


