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Перші прем’єри ФАВу

Для організаторів та 
редакції залишається 
загадкою, що керує деякими 
людьми на Студреспубліці 
– лінь, байдужість чи 
незацікавленість. Така 
кількість розважальних заходів 
та така низька відвідуваність 
– дійсно дивно та непояснювано. Але 
по правді кажучи, ми відтворюємо 
модель країни, а в державі так завжди – 
переважна більшість напрочуд пасивна та 
чекає, що все зміниться саме собою. На 
щастя, у порівнянні з денними заходами, 
ФАВ зібрав дуже велику кількість 
учасників. І не дивно, адже на екрані 
були продемонстровані такі ролики, які 
рекламують Студреспубліку краще за будь-
які слова. Після перегляду такого навіть 
той, хто ніколи не відвідував республіку, 
почне збирати валізи. Учасники підійшли 

до справи дуже відповідально 
та професійно, глядачі не могли 
не відмітити динамічний та 
вправний монтаж, анімовані 
вставки та  майже голлівудські 
спецефекти. Волинь зачитала 
речитатив про модернізацію, 
чим продемонструвала свою 
оригінальність  та творчий підхід 

навіть до серйозних проблем. Режисери 
пустили в хід весь арсенал заходів: гумор, 
чорно-білі пародії у стилі німого кіно 
та, безперечно, красу республіканських 
дівчат. Всі старання були гідно оцінені 
вдячною публікою. Але найбільш 
очікуваним та вибуховим виявився ролик 
«Реп битва богів Студреспубліки». Після 
його перегляду намет просто вибухнув 
оплесками, а римовані слова реп-
композиції були миттєво розібрані на 
цитати.

Якщо ти маєш камеру/телефон, фантазію та бажання увійти до 
лав кращих режисерів республіки – вперед, у нас завжди є що 
фільмувати. Оргкомітет допоможе тобі у вирішенні будь-яких питань 
на створенні твого кіно-шедевру, тож не соромся звертатися та, 
можливо, вже скоро саме твоя кінопрем’єра стане найкращою на 
ФАВі.
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Редакційна група

Інформація для роздумів від Олексія Ющика
Нині в управлінні відійшли від теоретичності  та науковості, 
а це суттєвий мінус. Більшовики  неухильно дотримувалися 
власної теорії, тому протрималися при владі так довго. 
За словами К.Маркса, боротьба проти певного явища є 
свідченням його сили, саме це пояснює опір більшовизму. 
Сучасна руйнація пам’яток  комунізму - знищення 
спогадів та самої можливості звернення до цієї ідеології. 
Націоналісти не розуміють, що Україну в її сучасних межах 
подарував їм Ленін. Серед сучасних політичних сил, соціал-
демократи найбільш наближені до марксистської теорії. 
Олексій Ющик дає цінний висновок-прогноз на майбутнє: 
для того, щоб прийти до влади серйозно та надовго ,  
залишається необхідним науковий підхід.  

Потрібен критичний курс партійно-
політичної практики, нам варто аналізувати 
світову практику партійного будівництва. 
У майбутньому виграють ті політики, 
які відкинуть модну нині шарлатанську 
практику та  нададуть перевагу політичній 
стратегії.  Українському олігархату не 
вигідне партійне будівництво, більше 
того - воно для них шкідливе. Посилення 
практики свідомого управління 
суспільством, на жаль, зараз майже не 
використовується. Без певної стратегії 
розвитку та національної  ідеї країна 
приречена на загибель.
Варто пам’ятати, що все нове – це добре 
забуте старе, і історія розвивається 
по спіралі. Виходячи з цього, теорія 
марксизму скоро знову увійде у політичну 
моду і тоді біля керма влади опиниться той, 
хто зуміє це передбачити.
Україна опинилася у такій ситуації, коли 
люди не можуть жити по-старому, а влада 
не може правити по-старому, вдаючись 
до провокаційних, авторитарних та 
спекулятивних методів. Спекулюючи на 
реформах, вони дезорієнтують електорат 

Кращі цитати Едуарда Афоніна

«В правомерном обществе мы не можем 
претендовать на истины. Сейчас каждый 
по-своему прав.» 
«Не социальное определяет 
психологическое, а скорее на оборот»
«В  основе экономической прибыли лежат 
3 ключевых элемента : труд и капитал 
(14%) инновационность (86%) .Последнее 
составляет основу постиндустриальной 
экономики.»
«Перемещение  капитала  в мире почти 
никто не применяет, кроме украинцев. 
Капитал выводится в оффшоры, а потом»
«Наш бюджет символический, он 
не соизмерим с теми социальными 
потребностями, которые испытывает 
общество»



Дніпро - місто контрастів

  Чималою активністю на 
Студреспубліках завжди 
відрізняються мешканці Дніпра. 
Вони зазвичай займають лідерські 
позиції під час ОДГ та виявляють 
свої творчі здібності у всіх 
суб-фестах. Дніпро наперебій 
поспішає поділитися враженнями 
про перший день Фіналу 
Студреспубліки-2016.
 Чарівна ведуча церемонії 
відкриття – Кристина Курняк 
розповідає про свій шлях на 
республіці:

«Я на Республике 
первый год, 
все произошло 
очень быстро: 
была участницей 
регионального этапа, 
сразу же попала в 
магистрат, а оттуда 
уже была вовлечена в 
организацию самого 
мероприятия.»

Не дивно, що Кристина так 
вправно впоралася зі своїми 
прямими обов’язками, адже 
розказала нашій редакції, 
що професійно проводить 
різноманітні заходи з 12(!) років, 
тож має чималий досвід. 
Кристина переконана, що її 
амбіційність ще поведе її вперед 
до різноманітних звершень, 
але понад усе прагне не забути 
про своє теперішнє оточення 
і допомогти їм жити краще та 
розвиватися у всіх життєвих 
сферах. Адже й правда - ми 
завжди можемо вплинути на своє 
оточення, позитив та енергійність 
як правило заряджають всіх 
навколо. 

« Я уверена, что люди, 
которые живут очень бедно, 
просто не хотят жить лучше. 
Если есть желание что-то 
изменить в жизни, то всегда 
найдется ив возможность 
сделать это.»

Ще одна активістка з Дніпра – Юлія Кононенко. 
Ну хто не знає Кононенко з її нестримною 
енергією та шаленими ідеями! Такій запальній 
дівчині вже давно місце серед оргкомітету.

«Я еще не была ни мером, ни президентом, не 
успела толком побыть простой участницей. 
Так что,  еще не время» - пояснює редакції 
Юля, на хвилинку відволікаючись від роботи 
на пленумі.

Кононенко зізнється, що на цьогорічній республіці переслідує 3 
головні особисті цілі:

- знайти неординарних друзів;
- отримати новий досвід ведення політичної 
гри;
- потрапити в магістрат. 

Побажаємо Юлі удачі на шляху до 
здійснення планів!

Але не всі такі оптимістичні, як вищеназвані дівчата. Сильна половина 
людства має певні зауваження щодо проведення гри.

« Если быть откровенным, то 
я очень не доволен питанием. 
Подобный рацион совершенно 
не предусмотрен для людей со 
спец.диетами и вегетарианцев. 
Также раздражает нехватка людей 
для дежурства в столовой среди 
персонала, из-за чего участники 
вынуждены брать на себя и 

такую обязанность. Ничего не 
имею против чистоты и порядка, 
но  мы и так физически не  
успеваем на все нужные и важные 
мероприятие из-за накладок во 
времени. При этом за наши же 
деньги забирать у нас время и 
силы на дежурство в столовой 
просто неправильно.»

Ну що ж, усім не догодиш, але спробувати прибрати дрібні недоліки 
завжди варто. Адже, як відомо, немає меж досконалості.


