
Дорогі друзі, республіканці! 
 

Студреспубліка – це Гра, але у цій Грі все по-справжньому. 
Справжні Правила, які допомагають навчитись керувати собою, своїм часом 

і простором, та дають можливість формувати спільноти, які вміють жити «за 
правилами», поважають унікальність кожного, об’єднуються «задля чогось», а не 
«проти когось». 

Справжній Простір який відтворює життєві обмеження та можливості, але 
допомагають навчитись орієнтуватись та приймати непрості рішення. 

Справжні Ролі, бо гра відтворює реальні механізми та процеси, які 
відбуваються між громадянами країни, відтак допомагають навчитись бути різним 
в різних ситуаціях, не втрачаючи поваги до себе та інших. 

Справжні емоції та почуття, що наповнюють кожного учасника в кожен 
момент гри, допомагають відчути всю палітру людських переживань та навчитись 
ними управляти. 

Студреспубліка – це Ідея Вибору. У своїй суті Вибір охоплює все: Свободу, 
Відповідальність, Віру у себе і свої сили, Солідарність, Волю і багато інших речей, 
які є важливими для кожної людини.  

З іншого боку, Ідея в тому, щоби кожна молода людина побачила та відчула 
свою Значущість у тому, що відбувається навколо.  

«Кожен голос має значення» – саме таке гасло було у перших програмах 
Студреспубліки. І механізм виборів, який закладено у їх суть, є яскравою 
демонстрацією того, як це працює. 

Студреспубліка – це Ідея Молодості, Спроможності, Наснаги. Незалежно від 
віку, кожен республіканець – завжди студент, що навчається і творить сьогодення 
не чекаючи ефемерного майбутнього. 

Багато хлопців та дівчат, які потрапили у вирій Студреспубліки за всі роки її 
існування, отримали безцінний Досвід взаємодії з іншими, сміливості у прийнятті 
рішень, наполегливості у досягненні мети та вірності обраним цінностям. Для 
декого Студреспубліка стала Стартом у велику політику і бізнес, для когось – у 
творчість. 

Роки, що пройшли, підтверджують, що ці ідеї життєздатні та життєтворчі. 
20 років – дійсно ціле покоління, і серед сьогоднішніх республіканців є діти 

тих, хто починав цю справу наприкінці 90-х років. Зрештою, тисячі республіканців 
– це велика армія творців життя!  

Хай збуваються мрії, здійснюються наміри, ідеї Студреспубліки живуть у 
справах її учасників, сприяючи Прогресу та Миру в Україні та світі! 

 
Із повагою, Зоя Гаркавенко, співавтор програми «Студентська республіка». 


