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Зі святом, країно! 
Істрочна справка. 16 лип-

ня 1990 Верховна Рада Украї -
ни прии няла історичного 
ваги документ - АКТ про дер-
жавнии  суверенітет, в якому 
проголосила верховенство, 
самостіи ність, повноту і непо-
дільність влади в межах тери-
торії  Украї ни та незалежність 
і рівноправність у зовнішніх 
відносинах.  

24 серпня 1991, здіи сню-
ючи цю Декларацію і виходя-
чи з права на самовизначен-
ня, Верховна Рада проголоси-
ла Акт про незалежність Ук-
раї ни. Територія ї ї  була оголо-
шена неподільною і недотор-
каною. Тут мають дію виклю-
чно Конституція і закони 
Украї ни. 1 грудня 1991 відбу-
вся всеукраї нськии  референ-
дум, якии  підтвердив цеи  
історичнии  вибір понад 90 

відсотками голосів. В цеи  же 
день відбулися і вибори Пре-
зидента Украї ни. Ним став 
колишніи  Глава Верховної  
Ради Украї ни Леонід Кравчук.  

Слово «Україна» - слов'ян-
ського походження і означало 
первісно краи , земля, терито-
рія. Наи більш вірогіднии  
індоєвропеи ськии  корінь * (и) 
krei- (відокремлювати, різа-
ти). Думки розділяються що-
до безпосередньої  етимології  
слова, проте наи імовірнішим 
є пряма синонімічнии  зв'язок 
зі словом «князівство» - земля 
наділена, «відрізана», «вкрав» 
князю. Аналогом є німецьке 
слово Inland, яке означає вну-
трішня, своя земля  

Звичне для нас назва грив-
ні було відомо ще в давні 
століття. В літописах зустрі-
чаються згадки про скіфсь-

ких прикрасах у вигляді об-
руча, виконаних з цілісного 
срібла або золота, які надяга-
ли на шию («загривок»). 
Пізніше слово «гривня» набу-
ло нового значення воно 
стало відповідати певніи  
кількості (вазі) цінного мета-
лу (наприклад, «гривня сріб-
ла») У Киї вськіи  Русі з XI 
століття в обігу були киї вські 
гривні шестикутної  форми, 
вагою близько 140-160 грам, 
що служили одиницею пла-
тежу і засо-
бом накопи-
чення до 
монголо-
татарської  
навали. 
Саме це -  
праобраз 
сучасної  
гривні. 

 Цього року сталося те,  
що ми бачили на СР - 13,  
а саме: народ, як і студре-
спубліканці минулого 
року, проголосував за 
пусті лозунги і заклики 
«нічого не робити» і не 
змінюватися (саме партія 
з такою ідеєю перемогла 
на минуліи  Студреспублі-
ці, на мою думку). В тои  
час як прогресивні погля-
ди казали… та що... там 
кричали, що треба не 
боятися вибирати щось 
одне і що цим має бути 
вибір Заходу і енергет ич-

ної  незалежності (це відс-
тоювала Дніпропетровсь-
ка область і партія 
"ЗАРЯД" зокрема). Мину-
ла влада не обрала цього 
шляху і тепер через рік 
кровопролиття і смертеи  
до нас прии шло розумін-
ня вірності прогресивно-
го вибору! І тут ми бачи-
мо,  що вже тоді Стуреспу-
бліка зіграла роль лакму-
сового папірця - вона вже 
тоді показала, що збереі-
гання статусу-кво - при-
веде до розрухи та бунту 
( що обернулося на СР 

маи же зірваними вибора-
ми і нападами на Студрес-
публіканську ЦВК ). 
  І тому саме Стурес-
публіка-2014, вбираючи в 
себе думки и  відчуття 
маи бутнього Украї ни, - 
тобто нас з вами – повин-
на позати чого чекати від 
цілої  держави, яка стої ть 
на порозі нових відкрит-
тів і нових здобутків. 

 
Манко Олег, регіон ДП. 

***«Украї на: ресурси 
маи бутнього». О 10 ранку 
вас очікує факультатив від 
росіи ського друга 
«Студентської  республіки», 
депутата Державної  Думи І-
ІІІ скликання, філософа та 
надзвичаи но цікавого спів-
бесідника – Вячеслава Ігру-
нова. Слухаючи, як гравці 
на пленумах розмірковують 
про ресурси та перспективи 
Украї ни хочеться зрозуміти, 
чи ці ресурси, про котрі 
буде говорити пане Вяче-
слав вже є в державі, чи 
тільки будуть через декіль-
ка років за умов певної  
роботи? 

***Від наи кращого 
соціального психолога 
Украї ни – Вадима Васю-
тинського сьогодні об 11 
годині ви зможете про-
слухати факультатив 
«Носії  культури бідності: 
соціально-психологічниі 
проблеми і ресурси». 
Чого украї нськии  народ 
такии  вмілии , але такии  
біднии ? Це не гени, і не 
карма – вочевидь  - це 
риса ментального типу. 
Так чи ні – дізнаємося на 
семінарі.  

 
 
 

***Після обіду на вас 
очікує Skype-зєднання з 
членом ради інституту 
глобального права і 
політики Леопольдом 
Шпехтом, що вже не 
один рік обговорює 
разом зі студентами 
проблеми Європи та 
місце Украї ни на мапі 
світу. Так «Проект Вели-
кої  Європи: місце Украї -
ни» о 16:00 буде ціка-
вии  не тільки маи бут-
нім політологам, а и  
усім мешканцям 
«Студентської  республі-
ки». 

За даними Банку та за резуль-
татами перед фінальних бонус-
них завдань наи краща фінан-
сова ситуація у регіону П та 
регіону ВІН. У регіонів ДН, 
ДОН, Ж, Л, О, Р, ХМ та ЧРС – по 
нулям. А ось наи гірша ситуація 
у західному регіоні ВЛ та наи -
західнішому – ЗК! Жахливі 
борги та мінуси!  

Задля того, щоб депутати 

кожної  команди змогли 
взяти участь у балотуванні, 
передвиборчіи  капманії  ї м 
необхідна певна кількість 
НДЛМ – традиціи ної  валю-
ти Студреспубліки. У ваших 
команд є шанс заробити ці 
бали безпосередньо на 
фестивалі – працюючи на 
«добрі справи» разом з 
командою оргкомітету. Так 

при успішному виконанні 
завдання/прохання від 
Олександра Щерби, Віри 
Андріюк, Олега Слизько, 
Івана Ледчака – ви 100% 
отримуєте певну кіл-сть 
бонусів, плюсів на банківсь-
кии  рахунок.  
 Робить добрі справи, 

заробляи те гроші!  



 

Першии  день закін-
чився з багатьма коме-
нтарями від модерато-
рів гри та самим грав-
цями. І не завжди ці 
відгуки позитивні. 
   Якщо з 200 людеи  
магістрату різних регіо-
нів, котрі приї хали сю-
ди на льотних умовах, 
довели, що вони кращі 
у свої и  області, буде 
працювати тільки 80 – 
то це більш ніж реальна 
наглядність сьогоден-
ної  ситуації  в краї ні! 
Чому під  правилами 
підписувалися усі, щоб 
потім ї х ганебно уника-
ти та висміювати? Це – 
старии  спосіб життя, 
місце якому не на тери-
торії  нашого мульти-
фестивалю! 
Обурении  Лицар 
   
 

 Перші пленуми показа-
ли, наскільки у гравців 
«замилене» бачення та 
клішовані думки! 
«Стосунки з Америкою/
Китаєм…», «Як ми буде-
мо співпрацювати з 
цими краї нами » - ці 
питання більш ніж неа-
ктуальні! Зараз Украї на 
– держава не договірно-
го типу, вона не ціка-
вить інвесторів та на-
вколишніи  світ як пла-
цдарм для переговорів, 
спільних проектів! Ось 
над чим нам потрібно 
думати, як створити ту 
Украї ну, котра будемо 
зразком для сусідів: 
щоб вже студенти з 
Парижу, Варшави та 
дальнього світу хотіли 
сюди ї хати та навчати-
ся, а не навпаки! Думаи -
те над реальною про-
блемою. 

Робота у розгарі 
 Факультатив  украї нсько-
го політичного консультан-
та Наталі Давидової  став  
місцем зустрічі трьох  та 
навіть більше типів світо-
сприи няття певного наро-
ду. Так, за словами Євгенії  
Дулько – багаторічної  под-
руги мульти-фестивалю, 
вона не вперше слухала 
пані Наталю, і тим цікаві-
шим був факультатив.  

Мы говорим на разных, хоть 
и похожих языках, у нас есть 
общая история, традиции и 
на протяжении многих лет 
трои ка  Украина-Россия-
Белоруссия была примером 
добрососедских отношении . 
Сеи час же мы видим карди-
нально другие отношения. В 
чем причина? В разнице 
направлении  коллективнои  
мотивации. Что такое кол-
лективная мотивация? Пре-
обладающии  мотив, стимул  
которые деи ственны у кри-
тичнои  массы населения. И 
вот дальше Наталья расска-
зывала про эти 3 типа кол-
лективнои  мотивации. Так у 
белорусов – в основе ста-
бильность, уравновешива-
ние жизни, т.н. мотив стаби-
лизации.  Россияне же зави-
сят от факта любви, едине-
ния – такои  тип мотивации 
называется аффилиацион-
ным (Генри Мюрреи  в 1938 г. 
описывал мотив 
(потребность) аффилиации 
следующим образом: 
«Заводить дружбу и ис-
пытывать привязанность. 
Радоваться другим людям и 
жить вместе с ними. Сотру-

дничать и общаться с ними. 
Любить. Присоединяться к 
группам» Прим.ред) Поэт ому 
русским так близки 
«панибратство», в некоторои  
степени преклонение перед 
вождями, они любят лю-
бить/восхищаться, им это 
необходимо. Что касается 
Украины и украинцев – то 
мотив достижения наша 
преобладающии  ввыбор: 
человеку важно куда-то ид-
ти, целенаправленно 
(пример, вступления в опре-
деленныи  союз, органи-
зацию), мы думаем как дос-
тичь чего-то конкретного 
конкретными деи ствиями, 
зачастую нерациональными, 
но знакомыми нам и ранее 
эффективными.  
  Вот так «единые 
русские народы» оказывают-
ся в разных условно-
мотивационных туннелях. 
При этом выводы были под-
креплялись примерами ли-
деров-политиков и общест-
венных деятелеи , реи тинга-
ми определенных программ, 
ведь предпочтения в ТВ-
программе может рассказать 
о культуре, людях страны 
больше, чем социологиче-
ское исследовани. 
 По словам Натальи Давыдо-
вои , это - не единственные 
коллективные мотивации. 
Существует яркая – индиви-
дуальная коллективная мо-
тивация. Когда за самореа-
лизациеи  и несколько эгои-
стическим отношением к 
миру растет уровень достат-
ка всего населения и жела-

ние/направления развития 
всеи  страны. Этот тип при-
сущ американскому обще-
ству, им движит личностные 
цели, индивидуальныи  рост, 
молодцеватость отдельного 
гражданина.   
 Так конфликты тоже возни-
кают на базе особенностеи  
этих, безсознательных по 
сути, коллективных мотива-
ции . Хотя, при наличии об-
щенационального выбора 
всегда остается собственныи  
мотив, личностные убежде-
ния и желания. Так – архи-
тип архитипом, но решать 
проблему нужно начиная с 
себя.  
Евгения Дулько, мислитель 

регіону М 

 Мотив, що роз’єднує 
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Панельна дискусія 
«Чому для украї нців зараз 
немає нічого важливішого 
громадянської  активнос-
ті?» Володимира Купрія та 
Микити Комарова, як і 
очікувалося стала жвавою 
та багатолюдною. Комен-
тарі студреспубліканців 
стосовно поняття патріо-
тизму, громадянської  
позиції  та необхідності 
цього явища для народу 

вселяють надію на краще 
суспільство та маи бутнє 
для держави.  

«Відбулася чудова дис-
кусія на рахунок грома-
дянського суспільства. 

Дуже вразило, що молодь 
стала мислити категорія-
ми свободи и перестала 

мріяти про недосяжне. Ми 
- великии  Європеи ськии  
народ, що має давню та 
славну історію. І громадя-

нське суспільство у кож-
нім з ї ї  періодів відіграва-
ло свою роль:  не завжди 
гарну, але відігравало. 
Тому, виступаючи перед  
десятками розумних мо-
лодих людеи , які вміють 
доносити свою власну 

думку, я, виріс інтелектуа-
льно та духовно. 

Коментар до газети заділо 
(Обод Юріи  андріи ович 

Суми) 

Громадянство та патріотизм 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8_%D0%9C%D1%8E%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/1938

