


Павло Вікнянський

Мій особистий 
рецепт модернізації 
дуже простий – 
гарно працювати. 
З любов’ю до 
справи, яку робиш, 
і з повагою до 
оточуючих

Розшукуються всі зацікавлені у поєднанні приємного 
з корисним та інтелектуального зі спортивним! 
Телефонуйте нижчезазначеним кураторам суб-фестів і 
гарантовано знайдете багато цікавого для себе.

Інтелектуальні 
ігри

Журналістика

Увага-увага! 

 Це для тебе якщо ти ерудований та відчуваєш 
себе справжнім інтелігентом, вже давно 
мрієш застосувати багаж отриманих знань 
та позмагатися у колі гідних суперників. Не 
пропусти свій шанс, телефонуй Евгенії Гмирі за 
номером 095-902-38-56.

Знаєшся на спорті, слідкуєш за усіма футбольними 
подіями, не пропускаєш жодного матчу?   
Відчуваєш себе ходячою енциклопедією цікавих 
фактів спорту та не маєш з ким цим поділитися? 
Телефонуй на гарячу лінію - 099-798-2945 і 
Анастасія Подольська знайде для тебе справу до 
смаку.

Знаєшся на спорті, слідкуєш за усіма 
футбольними подіями, не пропускаєш жодного 
матчу?   Відчуваєш себе ходячою енциклопедією 
цікавих фактів спорту та не маєш з ким цим 
поділитися? Телефонуй на гарячу лінію - 099-
798-2945 і Анастасія Подольська знайде для тебе 
справу до смаку.

Спорт

Якщо здоровий спосіб життя, тренажерний зал та ти – це неділимі 
поняття, то тобі точно варто направити свій спортивний ентузіазм у 
правильне русло! У цьому тобі допоможе Вадим Долованюк, телефонуй - 
099-244-54-91.

Вважаєш себе неперевершеним гравцем та стратегом? 
Переконаний, що твій шалений стаж гри вразить будь-кого? 
Перевір себе і телефонуй Дмитру Кандибі - 066-932-28-45.

Мафія

Позитивна модернізація - нездійснена 
мрія чи найближче майбутнє?

  Під терміном «модернізація» розуміють перехід від 
стабільного, застоялого суспільства, до суспільства, що 
постійно та невпинно змінюється. 
   В основі модернізації, безперечно, розвиток економіки та 
зміна технологічного укладу країни. Але найголовніше, що 
зазнає невідворотних змін, - це психологія поведінки людей.             
У розвинутих країнах індивіди починають відчувати контроль 
над власним життям, ставити складні багатоетапні цілі та більш 
наполегливо їх досягати. 

 Коли ж такі зміни почнуться в Україні та як 
їх активізувати?
 Вже сьогодні ви станете ближчими до 
відповіді на ці доленосні для країни питання, 
адже студреспубліканський триденний 
марафон цікавих та корисних факультативів 
розпочнеться з Сергія Дацюка з темою 
«Інновації як основна проблема української 
революції або Чи можлива взагалі

позитивна 
модернізація?»

 Не проспіть, вже о 
10 ранку!



  Давайте чесно відповімо на 
питання – для чого всі ми їдемо на 
Студреспубліку? При відповіді на 
це запитання у голові народжується 
безліч думок: «ми змінимо країну», 
«все у наших руках», «молодь – рушій 
прогресу»  і тд. Всі ці фрази за 25 років 
незалежності вже встигли 
стати шаблонними. Ми 
так часто говорили їх, 
що вони втратили свою 
цінність та істинне 
значення. Чомусь 
здається, що чверть віку - 
це так мало для людини, 
але вже достатньо для 
держави аби закласти 
міцний фундамент для 
подальшого розвитку. 
Ми весь час шукаємо 
відмовки і виправдання 
для себе знаходяться 
моментально, а от країна 
завжди ніби сама винна 
у всіх своїх внутрішніх та зовнішніх 
проблемах. Складається враження, 
що держава ця ніби й не наша, а все 
погане трапляється у ній саме собою. 
  Може, з вуст французького короля 
Людовіка XIV вислів «Держава – це я!» 
звучав занадто пафосно та зверхньо, а 
от в українських реаліях XXI століття 
це має стати ледь не лозунгом для 
кожного свідомого громадянина. Як 
би егоїстично це не звучало, але всі 
ми їдемо на Студреспубліку в першу 
чергу для самих себе. Досить жити по 
принципу «Моя хата скраю». Ніхто не 

просить зробити щось хороше комусь 
сторонньому, то забезпеч достойне 
життя хоча б самому собі. Будь 
егоїстом у найкращому сенсі цього 
слова – пам’ятай, що заслуговуєш 
на гарну країну, гідну зарплатню, 
повагу та розуміння, ти вартий того, 

щоб твоя думка була 
почута та врахована. 
І не забувай робити 
кроки для досягнення 
вищеперерахованих 
прагнень кожен день. 
 Тож коли тебе 
чергового разу 
спитають, чому ти 
приїхав на Фінал 
С т уд р е с п у б л і к и , 
можеш сміливо 
відповідати : « Бо я 
егоїст і хочу добре 
жити». Чого гріха 
таїти – всі, абсолютно 
всі люди за своєю 

природою не надто альтруїстичні.    І  
цей факт варто використовувати на 
благо – заживеш краще ти сам, твої 
друзі, та їх знайомі – і країна стане 
зовсім іншою. Твої персональні зміни 
стануть рушієм модернізації. Ти 
вартий цього. Ми всі варті. 

Тож скоріше поринай у шалену, 
напружену, але таку довгоочікувану 
Студреспубліку та успіхів всім нам 
на нелегкому шляху до модернізації!  

Дар ’я Левковська

Держава – це я 
Як будь-яка масштабна подія, 
Фінал Міжнародної XVIII 
Студреспубліки-2016 не обійшовся 
без певних організаційних проблем.

   Ось вже 5 годин як під палючим Чорноморським сонцем 
на реєстрацію чекає делегація з Чернівців. Хтось вже встиг 
засмагнути, а особливо тендітні – навіть підгоріти. Організатори 
незадоволені Чернівецьким запалом та наглістю – так рано 
приїхали, а до реєстрації дійшли одними з останніх. На противагу 
чернівчани прямували на республіку з напрочуд гарним настроєм 
та в очікуванні нових вражень та друзів, а отримали роздратування 
бездіяльністю та повільністю при реєстрації.

«Ветеран» Олександр Залісько, який приїхав на свою 
10 ювілейну Студреспубліку, чесно зізнається:
 «Безперечно, бувають свої нюанси та проблеми, 
але така ситуація – це реальне знущання. Просимо 
організаторів дослухатися до нашої конструктивної 
критики та зробити висновки. Ми, як і всі, 
прагнемо зробити цей захід дійсно крутим. Зручно 
організований теплий прийом будь-якої делегації 

– запорука гарного першого враження, яке просто 
необхідне для гармонійної подальшої співпраці». 
Та незважаючи на проблеми, чернівчани все ж 
налаштовані оптимістично.
«Мене підбадьорює те, що чекає нас після 
реєстрації – церемонія відкриття, суб-фести та 
цікаві факультативи. Не можу дочекатися!»- 
зізнається Діана Булиховська.
А КВН-щик Микола Хинку в захваті від 
атмосфери Студреспубліки: «На такому заході 
я тільки вдруге…шкодую, що не  їздив раніше! 
Півжиття втратив!» 


