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   З усіх сторін тобі на вуха 
звучать шалені дудки, поруч 
відбуваються танці у піжамах, 
а навколо тебе водять хороводи 
усміхнені люди у яскравих 
футболках –  вітаю, ти потрапив 
на урочисту церемонію відкриття 
Фіналу XVIII Міжнародної 
Студреспубліки-2016!
Сьогодні нам пощастило , адже 
ми святкуємо два круті свята 
одночасно – відкриття Республіки 
та День Незалежності України.    
Але це не привід розслаблятися 
та забувати про основний 
обов’язок кожного республіканця 
– позитивно модернізувати 
країну. Національний лідер 
Студреспубліки Павло 
Вікнянський одразу почав з 
найбільш болючого - що нас 

принижує протягом 25 років 
незалежності: наше аутсайдерство 
за усіма показниками у Європі та 
постійне прагнення 65% молоді  
виїхати за кордон. Давно настав 
час перейти від коментування 
ситуації до активних дій задля 
зміни такої невтішної ситуації. 
 Представлені на сцені куратори 
суб-фестів  забезпечать вам 
насичене дозвілля, допоможуть 
втілити найсміливіші ідеї та 
розкрити приховані таланти. 
Шукайте телефони у довіднику 
Студреспубліканця та не 
соромтеся дзвонити – вони будуть 
тільки раді залучити вас до 
різноманітних активностей!

Майбутнє  розпочинається на 
Студреспубліці-2016!

Редакція щиро співчуває усім, хто проміняв  цікавий та змістовний 
факультатив філософа, депутата Держдуми І-ІІІ скликань В’ячеслава 

Ігрунова, на валяння у палатці та прогулянки біля моря. Для усіх 
зацікавлених ми зібрали золоті цитати оратора.
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«Люди уезжают из страны не за зарплатами, а в 
более комфортное для развития общество»

«Нам не нужны мешки денег, нам нужны 
возможности для творчества»

«Наши элиты, не имеющие глубокого национального 
самосознания, живут и работаю здесь, но будущее свое и 

своих детей связывают с другими странами»

«Душа нации всегда в ее языке. И тот, кто говорит 
не на украинском языке, уже разрушает страну. Эти 
люди должны осознать свою ответственность 
за нынешний раскол»

«Посмотрите на успешно модернизированные страны 
и вы заметите, что лидеры в них находились у власти 

10/15/20 лет и, соответственно, заданный курс развития 
не менялся. В Украине же все наоборот»



Студреспублика запустила
 первые факультативы!

       

Сергей Дацюк и Андрей 
Окара прочли первые лекции о 
модернизации Украины. 
Известный украинский философ 
Сергей Дацюк  рассказал об 
инновациях как основной проблеме 
украинской революции и пытался 
выяснить - возможна ли вообще 
позитивная модернизация?   Философ 
обратил внимание на то, что 
инноватика всегда неожиданна, а 
олигархи тормозят несколько десятков 

инноваций лишь потому, что им это 
не выгодно.
Российский политолог и 
политический философ Андрей Окара 
рассказывал о стратегиях и реалиях 
модернизации Украины в контексте 
формирования нового универсального 
процесса миростроительного 
«сверхмодерного» проекта. Андрей 
Окара сфокусировал внимание на 
истории и религии, что объясняло 
многие современные процессы, 
которые происходят в России и 
Украине. 
Следующие факультативы будут 
проходить в 18.00 и 21.30. Лекторами 
будут Вячеслав Игрунов, депутат 
I-III созывов Гос.думы и Юрий 
Шевела, библиограф, коллекционер 
украинской фантастики. 
Настоятельно рекомендуем вам 
посетить их!

«Олигархи тормозят несколько 
десятков инноваций лишь потому, 
что им это не выгодно.»

«У России очень узкое 
инновационное поле. А в Украине 
инновации производятся, но не 
могут быть осуществлены.»

Глас народу
Ми запитали у новоприбулих з Кіровограду як вони оцінюють 
церемонію відкриття.

Кравченко Денис:

- вибір часу проведення – 
занадто спекотно і це псує 

враження від усього заходу;
- замало номерів: танці, пісні 

та жарти на сцені - те, що 
варто було додати;

+ гарні дівчата. 

Руслан Хасанов розповів редакції газети «Хроніки» про групову 
дискусію щодо ключових помилок за часи незалежності. Серед 
найпопулярніших та найочевидніших відповідей, звичайно, 
корупція, відмова від ядерної зброї, неправильна міжнародна 
політика та навіть її відсутність.
     Прозвучала і жахаюче-неприємна версія, яка все ж заслуговує 
на життя та обговорення: головна помилка – саме проголошення 
незалежності. Звучить справді шокуюче та викликає масу 
суперечливих думок…
    Чи отримає така точка зору подальший розвиток
 – дізнаємося на найближчих пленарках
 мегагруп вже зовсім скоро.


