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“V Зимової 
Студреспубліки”

Слово тримав
Павло Вікнянський,

Лідер Студреспубліки,
керівник гри

Віват  республіканці, 
потенційні обробники ріллі 
майбуття.

Неабияке завдання роз-
дивитися майбутнє, не зляка-
тися і зухвало втілити його!

Багато слів писати не 
хочу, тому що знаю: наша 
головна проблема не у від-
сутності ідей, не в корупції 
навіть... У країни нічого не 
виходить, тому що ми багато, 
як би коректно висловитися, 
розмовляємо. Попросту - за-
бовтується все, прикрива-
ючись часто високочолими 
партійотичними словесами і 
як би добрими мотивами.

Пропоную працювати. Спільно, але не 
як звикли, а по-чесноку, щоб не «філонити». 
Трудитися тут, на ЗиСР-V, трудитися за сті-

нами цього святого місця - в 
Україні, трудитися, розумію-
чи, що ми важлива частина 
світу.

Праця, впевнений, це 
найкраща творчість.

І чудо майбутнього, його 
блискуче сяйво вразить нас! І 
захопить за собою. З широко 
розплющеними очима будуть 
вигукувати обивателі про 
диво. Ми ж будемо на проме-
нях комети майбутнього. 

Я знаю, що так буде.
П р о п о н у ю  п р а ц ю -

в а т и  пліч-о-пліч. Знай-
ти промені прийдешності 
й осідлати їх!

«Ми жили, жили, жили, й опинилися у низхідному тренді. Що це таке? Як же це сталося? 
Хто в цьому винен? І що робити? Хто відповість за кризу та низхідний тренд?» - запитання 
для роздумів від експерта Студреспубліки, стратега Сергія Дацюка. 

«Щоб побачити себе у грі тепер, потрібно порівняти з тим, що ти до цього моменту про 
себе «фантазував» та намітити свою роль на майбутнє у організації» - о. Антоній Рудий

“Зимова Студреспубліка” – це шанс піднятися над буденністю і творити справді значимі 
справи»  - Олександр Щерба, ігротехнік

«Зимова Студреспубліка – це вставляння мізків» - Віра Андріюк, бренд-менеджер 
Студреспубліки

«Формат гри, в котрій реалізується ЗиСР, це потужний захід, котрий відкриває завісу над 
тим, що відбувається в країні тут і зараз, і якими шляхами вона може розвиватися» - 
Альона Сибірякова, експерт Студреспубліки, політтехнолог

«Я хочу бути причетним до побудови нового майбутнього, такого, в якому є місце для 
мене і Студреспубліки» - Олег Деренюга, переможець ЗиСР - ІІІ.

Знаючи люде про ЗиСР:)
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Літо - для активних і амбітних, зима – для 
найкращих і розумних!

Дані правила створені для того, щоб захід 
пройшов максимально ефективно та 
корисно.

Впевнені, що Ви поставитеся до них із 
розумінням і відповідальністю.

1. Організатори забезпечують проживання, 
3-разове харчування, робочі роздаткові 
матеріали, дозвіл фотографувати та записувати 
на відео- й аудіоносії.
Учасники заходу зобов’язані суворо виконувати 
всі вимоги організаторів.

2. Всі організаційні та змістовні моменти, 
заходи підпорядковуються Керівнику гри. 
Під час заходу (з моменту приїзду на місце 
проведення та до моменту виїзду з нього) 
учасникам забороняється вживання напоїв, що 
у будь-якій пропорції містять алкоголь.

3. Протягом “V Зимової Студреспубліки” 
учасникам забороняється залишати територію 
Згромадження сестер Пресвятої Родини.

4. Учасники заходу зобов’язані суворо 
дотримуватися розпорядку дня.

5. Учасники заходу зобов’язані сувороц 
дотримуватись вимог протипожежної безпеки 
(паління в суворо відведених місцях, обережне 

використання електроприладів і т.д.), умов 
санітарії та гігієни.

6. Учасники заходу несуть повну матеріальну 
відповідальність за псування матеріальних 
цінностей, що належать Згромадженню Сестер 
Пресвятої Родини або організаторам заходу.

7. Організатори заходу не несуть 
відповідальності за втрату особистих речей 
учасників. 

8. Під час підготовки та проведення заходу 
організатори залишають за собою право 
змінювати правила участі (виходячи з корекції 
організаційних та ігрових рамок).

9. Кожен учасник протягом всієї оргдіяльнісної 
гри повинен обов’язково носити на одязі 
бейдж, виданий при реєстрації, попередньо 
заповнивши його.

10.  Прибирати після їжі посуд в їдальні

За додатковою інформацією звертатися:
Ольга Коваленко, моб.: (067) 234 01 94

Увага! В разі порушення правил участі, ігноруванні ігрових процесів, вживанні алкоголю учасник 
може бути виключений із участі в заході без будь-яких зворотних фінансових відшкодувань.

Правила участі
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Новорічні свята вже відгули, до 8 березня 
ще далеченько, а настрій у стилі «фєвраль..
дастать чєрніл і плакать…»? Тоді Ви ще не чули 
про проведення «V Зимової Студреспубліки» у 
Карпатах!

Коли я вперше почула про ЗиСР, мене 
здивувало слово «зимова». Тому що 
Студреспубліка – це традиційно літній активний 
відпочинок. Незабутні дні у Криму, сповнені 
емоціями, фестами, дискотеками, пленумами, 
семінарами та новими знайомствами… Безсонні 
ночі, коли активне та невтомне студентство ЩЕ не 
спить або ВЖЕ не спить… Важко описати одним 
словом літню Студреспубліку, потрібно просто на 
ній побувати! А от Зимова…

Багато про що говорить вже її лозунг: «Літо 
- для активних і амбітних, зима – для найкращих 
і розумних!». Дійсно, щоб потрапити на ЗиСР, 
спочатку треба пройти жорсткий анкетний відбір! 
А якщо Ви побачили себе у списку запрошених, 
можете сміливо відносити себе до найкращих і 
розумних ;)

Змінюється не лише локація, а і сам формат 
заходу. Якщо Літня СР спрямована на відпочинок 
і гру, то ЗиСР вимагає «повного занурення» в 
робочу атмосферу і оргдіяльнісну гру. Все, що 
вимагається від учасників: креативні ідеї, вміння 
працювати в команді та, звичайно, позитивний 
настрій!

«Зимова Студреспубліка» – такий собі 
«мозковий штурм». Це коли півсотні небайдужих 
збираються з єдиною метою: створити щось 
варте уваги. Тут абстрагуєшся від усього: від 
домашніх клопотів, повсякденних турбот, 
навіть від недописаної курсової… Гра захоплює, 
поглинає усі сили і увагу, а ерудоване оточення 
лише надихає розвиватися та ставати краще 
кожного дня!

Тож, якщо Ви прагнете спробувати свої сили у 
такій діяльності – вітаємо!

«Зимова Студреспубліка» – саме те, що Вам 
потрібно! Спробуйте, і Ви не пожалкуєте!

Зимова Студреспубліка вже близько! 

Аліна Олексієнко

Кордони першої «п’ятирічки»  подолано!
Здавалося б, лише нещо-

давно відгомоніла «I Зимова 
Студреспубліка», а вже час за-
дувати свічки на іменинному 
торті – у нас перший серйозний 
ювілей! Цьогорічна  «V Зимова 
Студреспубліка» традиційно 
проходитиме в Карпатах (цьо-
го року на Івано-Франківщині) 
22-24 лютого . Тема «Які кроки 
необхідно передбачити, щоб 
вийти з кризи та стати лідера-
ми в передових трендах май-
бутнього». А Ви пам’ятаєте, як 
проходили перші ЗиСР  та як 
все починалося?

Вперше «Зимова 
Студреспубліка» відбулася 18-
22 лютого 2009р. У комплек-
сі «Тисовець», під Сколе, на 
Львівщині, за тематикою «Шлях 
від успішного лідера молодіжного 
середовища до ефективної осо-

бистості у житті». Таким чином 
під час так званої кризи, се-
редовище студреспубліканців 
спромоглося всупереч усьому 
на успішну реалізацію іннова-
ційного проекту.

Попри негаразди та фі-
нансову кризу «ІІ Зимова 
Студреспубліка» успішно від-
булася 24-28 лютого 2010р. у 
Верховині (Івано-Франківщина). 
Студреспубліканці об’єднали 
свої зусилля навколо вирішен-
ня поставленого проблемного 
завдання «Оптимальна для 
українця модель соціальної 
взаємодії (громадські органі-
зації та політичні партії нового 
типу)».

23-27 лютого 2011р. у го-
тельному комплексі «Аратта» 
(с.Пилипець, Закарпатська 
обл., Міжгірський р-н) проходи-

ла «ІІІ Зимова Студреспубліка» 
на тему «Команда майбутньо-
го».

8-11 березня 2012р. в 
тій же базі, що і «ІІІ Зимова 
Студреспубліка», була про-
ведена вже «ІV Зимова 
Студреспубліка»  на тему 
«Республіка як вихід із кризи 
державотворення».

І ось вже «V Зимова 
Студреспубліка»   стукає у 
двері… Який результат вона 
принесе? Що очікують учасни-
ки? Чим вона відрізнятиметься 
від попередніх ЗиСР?

Відповіді на ці  та інші за-
питання – у наступних випус-
ках «Хронік»!

Аліна Олексієнко
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Игра стоит свеч

Александр Щерба

BEGIN! 

 Віра Андріюк  - 
бренд-менеджер 

Студреспубліки

Весь хед-офіс у коробках, 
пакетах, канцтоварах, пода-
рунках... Останні приготування. 
Зараз 14:02, виїзд о 20. Все йде 
по плану, але, як завжди, часу 
не вистачає. Впевнена, 
повинні встигнути і 
завершити останню… 
останню статтю в пер-
ший випуск «Хронік». 
Зараз відчуваю макси-
мально переживань і 
розуміння наскільки 
цьогорічна «Зимова 
Студреспубліка» є важ-
ливою. 

По-перше, вже 
5 років поспіль про-
водиться проект для 
«найкращий і розумних» (а ще 
я б додала для тих, хто не боїть-
ся відповідальності за майбут-
нє, оскільки вони стратегують 
його та вирішують проблеми 

сьогодення), по-друге, проект 
проходить у дуже символічно-
му і неочікуваному місці, де ро-

бота має бути ще більш інтен-
сивнішою та максимально пло-
дотворною, по-третє, кількість 
учасників більша, ніж в минулі 
роки, що змусило нас відібра-

ти кращих серед кращих. Тому 
й сама гра стає багатообіцяю-
чою… Нам залишається лише 
чекати. Інтрига розпочинаєть-
ся…

Крім того, сама 
Студреспубліка знову 
несе для учасників бага-
то новинок, як у грі, так і 
в самій програмі. Окрім 
оргдіяльнісної гри учас-
ники отримують додат-
кові можливості для са-
морозвитку та кар’єрного 
зросту.  

Тому, гравцям хо-
четься побажати продук-
тивної роботи, активної 
комунікації, ефективних 

результатів! BEGIN! 
     

Все дороги закрыты. Нет нам места в мире. 
Нет такого субъекта «Украина» в мировых про-
цессах, не запроектировано это место, не пре-
дусмотрено и не будет в мире, который сущес-
твует сейчас. 

 Я отказываюсь смотреть на место Украины в 
мире сквозь розовые очки, когда видно незави-
симое государство с наибольшей территорией в 
Европе и прочее, что так греет наше сердце.

Снимая очки, понимаешь, что современная 
ситуация Украины временна! Подарок судьбы, 
который мы не в силах удержать. Бурление на 
пространстве мира, без технологий способных 
обеспечить современный уровень жизни, без 
идеи, которая связывает украинцев, без точки 
сбора сил, для удержания пространства, без 
смыслов, что заставляют стремиться к нам, а не 
от нас.

Осознавая все это, я протестую! Протестую 
против правил игры, где мы однозначно в про-
игрыше, против игры, где все ходы уже предре-
шены. Протестую против вечного настоящего, 

которое и так уже устарело и не оправдывает 
себя. 

И ни гаджет, и ни Интернет не способны 
действительно поменять ситуацию, где мы про-
игрываем, они лишь делают поражение прият-
нее, создают иллюзию, что все есть, и больше 
ничего не нужно.

Выбора нет, мы должны предложить дру-
гую игру, будущее, где есть место для нас, буду-
щее, которое мы проектируем. 

Мы обязаны найти новые тренды, которые 
сформируют будущее, иначе мы станем лишь 
мелкой строчкой в истории мира.

У нас есть такой исторический шанс, мир в 
кризисе, мир уже скоро будет другой. Период 
изменений всегда пугает, но, в тоже время, он 
дарит надежду, силу и возможность, которые 
мы не имеем права упустить.

Удачи и веры в поисках! Кто стучит, тому 
всегда откроют!


