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Офiцiйне видання "IX ЗимовоЇ Студреспублiки"
"Нова iндустрiалiзацiя УкраЇни"

№4ХРОНIКИ Отець Антоній – один з улюблених 
експертів республіканців, адже він може не 
тільки цікаво інформувати аудиторію про 
актуальні речі, а й зосередити увагу зага-
лу на глибоких питаннях, які не залишать 
байдужим жодну людину. Стан фрустрації, 
криза у житті, розчарування у стосунках 
– ці проблеми знайомі кожному. Читайте 
короткий виклад основних тез факульта-
тиву о. Антонія та ніяка фрустрація вас не 
налякає. 

Спершу варто визначитися з терміноло-
гією. Фрустрація – це стан, у який, на жаль, 
часто потрапляє молодь. Депривація виникає, 
коли ми докладаємо зусилля, але в результаті 
не отримуємо те, на що розраховували і чого 
потребували. 

Згадайте піраміду Маслоу та її перший 
рівень. Коли людина не може задовольнити 
свої життєво важливі потреби, вона поринає 
у стані фрустрації, який у свою чергу пород-

жує агресію. На жаль, нас свідомо налашто-
вують на агресію у всіх її проявах. Зараз у 
стані фрустрації знаходиться переважна біль-
шість українців. Перші негативні передумови 
фрустрації - це стан тривожності і постійного 
страху перед майбутнім. Хто може взагалі го-
ворити про модернізацію при загальнонаціо-
нальному стані фрустрації, якщо так багато 
людей вже зламані зсередини?.. 

Наше суспільство нині виглядає дуже 
безнадійно. Треба загальмувати агресію, 
яка виливається з кожної людини повсяк-
час. Для цього є багато шляхів вирішення. Є 
навіть така цікава методика у психоаналізі - 
спеціально занурити людину у стан фрустра-
ції. Кожен з нас може по-своєму направляти 
енергію агресії: один звинуватить оточуючих, 
інший - спрямує агресію на себе. Закономір-
но, що при кожному з цих підходів нічого хо-
рошого не вийде. Але доведено, що людина 
росте і стає сильнішою, коли вчиться боро-
тися з фрустрацією, долати її. Якщо ми змо-
жемо пережити ці переломні моменти, тоді 
станемо по-справжньому зрілими людьми, 
здатними змінювати світ. 

Екзистенційна криза також один з видів 
фрустрації. Вона виникає тоді, коли людина 
починає замислюватися над глобальними пи-
таннями, шукати своє місце та призначення 
у світі. У юному ж віці найбільш згубна фру-
страція може бути викликана стосунками, 
коханням, різноманіттям нових, ще невідо-
мих почуттів. У такому віці відбувається роз-
чарування у коханні, в результаті такі сильні 
переживання навіть здатні зробити людину 
психічно неповноцінною. Але той, хто зуміє 
з честю пережити ці складні моменти, стане 
в рази мудрішим та навчиться щиро любити. 

Загалом же не треба ставити собі дріб-
ні цілі і мислити масштабами «завтра-піс-
лязавтра», варто постійно думати, як на-
повнити все своє життя сенсом.

Профессор истории Монреальского уни-
верситета Яков Рабкин сегодня вещал для респу-
бликанцев прямиком из Токио. Не смотря на ки-
лометры расстояния, профессор не только провел 
содержательный факультатив, но еще и компе-
тентно ответил на все вопросы участников. Наша 
редакция предлагает освежить в памяти ключевые 
моменты лекции, дабы вынести максимальную 
пользу из мудрых рекомендаций господина Рабкина. 

По всему миру происходит постепенное 
разрушение государства всеобщего благосостоя-
ния. Из-за того, что нет никакой необходимости да-
вать населению те права, которые они приобрели с 
тех пор, как возникло социалистическое движение, 
происходит сильная концентрация капитала в ру-

ках всего 1% населения. Это оказывает колоссаль-
ное влияние на медиасферу, ведь она находится в 
их руках правящих кругов. 

В информационном поле мы не выбираем 
идеологию – владельцы СМИ выбирают домини-
рующую идеологию. 

Также стоит отметить не только концентра-
цию капитала, но и его глобализацию. 

Престиж неолиберальной идеологии на се-
годняшний день весьма высок. Но, в то же время, 
происходит дискредитация всех видов социализма, 
а это не позволяет обществу увидеть никаких аль-
тернатив. 

Прослеживается отчуждение производства 
по всему миру от национальных приоритетов. 

Подъем крайне правых движений мы на-
блюдаем по всему миру: Финляндия, Франция, 
США. 

Идет расслоение общества между богатыми 
и бедными, и, в то же время, продолжается рассло-
ение по национальному и этническому принципу. 

Идеология полного эгоизма сейчас стала до-
минирующей. Такая позиция противоречит и рели-
гиям, и социалистическим движениям. 

Всегда необходимо оценивать, в чем заклю-
чается интерес вашего противника.

Увага!
Студреспубліка запрошує до нового освітнього

проекту “Освіта понад усе”!
Дзвони до Дмитра, 0954211645.

Пароль: я знаю, що нічого не знаю.
Отвєт: вік живи - вік учись.

Знания из Токио в Мигово

Фрустрацiя нам не страшна!
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Коцаба, 
Вікнянський 
і Окара в 
караоке :)

Практика — это когда все работает, но 
никто не знает почему. Мы же объеди-
няем теорию и практику: ничего не ра-
ботает… и никто не знает почему!
Теория — это когда все известно, но ни-
чего не работает. Практика — это когда 
все работает, но никто не знает почему. 
Мы же объединяем теорию и практику: 
ничего не работает… и никто не знает 
почему!

Сергей Дацюк (Эйнштейн)

Викнянский: Как у Вас 

так быстро появилась 

презентация, если 5 

минут назад ее еще 

не было?! 

Ежов: …Нашли…

(с) Олег Слизько

Над вашими улюбленими 

“Хроніками” працює чарівна жі-

ноча команда. Подяка прийма-

ється у вигляді смачної кави.


