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Існує цікава теорія: у будь-якому ос-
вітньому процесі головні не лекції та се-
мінари, а так зване освітнє поле. Велика 
концентрація світлих розумів в одному 
місці змушує людей розумнішати на очах 
та продукувати революційні ідеї, здатні 
змінити подальший хід історії. «IX Зимо-
ва Студреспубліка» є саме таким місцем: 
зіткнення інтересів і точок зору, непри-
миренні протиріччя, інтелектуальні супе-
речки та навіть прості бесіди за кавою тут 
обов’язково принесуть свої результати – це 
тільки питання часу та докладених зусиль. 

Такий висновок я зробила з власного 
досвіду. Минулого року я абсолютно спон-
танно зірвалася на «Зимку» - прокачати 
свої журналістські навики, дізнатися біль-
ше про політику, познайомитися із твор-
чою молоддю з усієї України. Я не знала 
нікого з гравців чи організаторів, повною 
мірою не розуміла мету та механізм гри 
– одним словом, прямувала до цілкови-
тої невідомості. Натомість я отримала 
від минулої «Зимової Студреспубліки» 
навіть більше, ніж очікувала. Особисто я 
на «Зимці» усвідомила, що обожнюю жур-
налістику, знайшла нових друзів та май-
бутніх колег - людей, з якими не страшно 
втілювати мрії в життя. Коло спілкування 
змінилося докорінно, а республіканське 
освітнє поле продовжує впливати на моє 
життя й досі. Ці три дні у Мигово принци-
пово змінили моє життя. І це не пафосна 
заява – я дійсно бачу, як Студреспубліка та 
її ентузіасти щодня змінюють світ навколо 
на краще.
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І я наполегливо рекомендую вам не 
просто цікаво провести майбутні три дні, 
а й думками, словами, діями долучити-
ся до команди, яка рухає світ та Україну 
вперед. 

Кожен з вас може і має пишатися тим, 
що пройшов жорсткий відбір та потрапив на 
«Зимову Студреспубліку». Не витрачайте час 
даремно – у вас є лише три дні! Намагайтеся 

взяти від гри все: будьте активними, ставте за-
питання, сперечайтеся, аргументуйте власну 
точку зору – все для того, аби віднайти істину. 
Знайомтеся, спілкуйтеся, не забувайте насо-
лоджуватися класною компанією та гарними 
людьми навколо. Три дні наполегливої натх-
ненної праці, роздумів та осяянь, злетів та па-
дінь і вони розпочинаються прямо зараз!

А я обіцяю поспілкуватися з усіма ба-
жаючими, щоб зафіксувати ваші приємні 
емоції на сторінках офіційного ЗМІ «IX Зи-
мової Студреспубліки» - газети «Хроніки».

З побажаннями продуктивної гри, 
журналістка Дар’я Левковська.   

Нарешті стартувала довгоочікувана «IX 
Зимова Студреспубліка», що розпочалася з уста-
новчої доповіді лідера республіканців Павла 
Вікнянського. Для старожилів та новачків Сту-
дреспубліки Вікнянський пояснив правила гри та 
наголосив на ключових моментах «Зимки». 

Нарешті у суспільстві чітко прослідкову-
ється раціональне бачення пагубності існуючого 
режиму. На жаль, країну зраджує не лише політич-
на еліта, а й частина громадянської еліти, яка не 
бачить інших перспектив розвитку, окрім спожи-
вацьких. Україна й досі не долучилася до світово-
го дискурсу стосовно прогресистських речей. На 
жаль, Майдан не спрямував країну у майбутнє, а 
лише призвів до ще більшої примітивізації. 

Павло Вікнянський озвучив невеселу, 
але об’єктивну статистику: «Сумне лідерство 
по темпах депопуляції, еміграції, ВІЛ-СНІДу, 

туберкульозу, дитячому алкоголізму, дитячий 
і материнській смертності, бідності населен-
ня. Поліомієліт і дифтерія знову повернулися 
в Україну. За індексом щастя Україна на 123 
місці в світі. Порівняно з 1991р. виробництво 
тканин скоротилося майже на 92%, а випуск 
автівок знизився на 96%». 

Дехто стверджує, що такою є плата за 
демократію, але показники навіть найближчих 
до України демократичних країн показують 
зворотне – до прикладу, ВВП Польщі в 4 рази 
більший за український. 

Зараз основне питання для індустріалі-
зації – еліти, які мають політичну волю для її 
реалізації. П. Вікнянський наголошує: «Має-
мо розвилку: модернізація, індустрія/постін-
дустрія, інноватика – або вічна пропаща сила, 
жевріння та Україна як велике селище, де по-
стійно всі чубляться». 

Максимізація практик свобод + нормаль-
ний рівень життя + науково-технічний прогрес 
= три складові модернізації. Без кожної з них 
вона є викривленою та неповноцінною. Це до-
вели радянський та нацистський режими. 

«Важливо розуміти, що кожна наша гра 
– це є гра в самих себе, тобто саморефлексія, 
апробація різних тактик нашої самореалізації 
має бути її органічною частиною. Не як гра, 
але як життя. Тим, у кого є воля і справжня лю-
бов до свого народу скажу: не ставте собі дріб-
ні цілі – вони ховають Україну», - підсумував 
Павло, чим точно наштовхнув всіх учасників 
на роздуми.

Порцiя натхнення вiд "Хронiк"
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Прямо на вулиці під час невимушеної бесіди наша редакція застала 
зненацька новачків, які вперше потрапили на «Зимку» та одразу ж 
ошелешила їх питаннями та навіть змусила сфотографуватися на фоні гір. 
Про що ж мріють та на що сподіваються новоприбулі республіканці? 

«Хочу научиться играть в новую 
ролевую модель, расширить кругозор, 
попробовать новые форматы и 
сформировать новый круг общения, 
ведь для меня это новая организация и, 
соответственно, новая молодежь». 

Тетяна Лаговська, оргменеджерка 
Київського обласного осередку 

Студреспубліки 

«Я приїхав сюди за рекомендацією 
мого товариша – Артема Ніколенка. 
І після цього я почав цікавитися 
діяльністю Студреспубліки. Зараз я маю 
більш-менш сформовану власну думку 
стосовно індустріалізації, особливо 
сфери, у якій я розбираюся – лісова 
сфера. Хочу представити свої плани 
та своє бачення індустріалізації на 
«Зимовій Студреспубліці». Дізнатися 
цікаву та корисну інформацію з інших 
сфер та на прикладі респондентів з усіх 
регіонів України прослідкувати суспільні 
настрої».
Євген Щербак, НУБіП 

«Хочу понять для себя, что же 
такое Студреспублика потому, что 
пытаюсь развить такие движения в 
Харькове, потому что у нас, насколько я 
знаю, они не очень активны. И, конечно 
же, узнать что-то новое, познакомиться 
с ребятами из других городов, перенять 
их опыт». 

Марія Горобельникова, 
Харківський вищий коледж мистецтв

Редакція газети «Хроніки» переконана, що ще не раз побачиться з цими та 
іншими новачками, адже «Зимова Студреспубліка» нікого не залишить байдужим. 

Експерти Студреспубліки не тільки загальновизнані гуру в бага-
тьох сферах, але й друзі для організаторів та гравців. Вони, безпереч-
но, часто жорстоко критикують учасників, але до їх конструктивних 
зауважень варто прислухатися, якщо прагнеш стати кращим. Кожен 
з експертів дав свою зрозумілу, корисну та мотивуючу настанову, аби 
гра стала результативною та змістовною.

 «Головне, що може у вас з’явитися у ході Сту-
дреспубліки,- відповідальність за ваші думки, слова 
і дії. Це те, чого дуже не вистачає українським полі-
тичним елітам. Ми, як експерти, будемо максимально 
сприяти цьому перетворенню».
Андрій Окара

«Все, что здесь будет происходить – для вас. Вы 
пройдете здесь и стресс, но он полезен, и чем активнее 
вы будете работать, тем больше получите. И если вы 
найдете в себе задатки эксперта, лидерские навыки, 
то занимайте активную позицию, берите власть и ни-
кому ее не отдавайте».

Денис Жарких
 
«Не вірте старшому поколінню. Більшість авто-

ритетів і титулованих осіб моєї юності не пройшли 
випробування грошима, славою або й геть скурвили-
ся. Не творіть собі кумира. І пам’ятайте, що можливо, 
майбутній лідер всеукраїнського масштабу сидить за-
раз у цьому залі».
Руслан Коцаба

«Вже традиційно я впевнююся, що кожна Студре-
спубліка – боротьба кожного учасника з самим собою. 
Варто не боятися помилитися у тому, що ви робите 
щиро – ніхто не засудить вас у вашому пошуку. Ваша 
мета: віднайти самого себе, свою позицію, свій тип 
мислення».

Отець Антоній

«Інтелект виникає там, де відбувається конфлікт. 
Погодження ніколи не породжує нових знань».
Сергій Дацюк


