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Коли гра вже здавалася безнадійно 
проваленою і більшість гравців вважа-
ла, що жодна альтернативна пропозиція 
від команд не врятує ситуацію, раптово 
почала вимальовуватися нова стратегія. 
Підготовка та презентація спільної пози-
ції «зшитої» групи продемонструвала, що 
гравці все ж здатні поступитися інтереса-
ми своїх груп на шляху до консенсусу. 

У кінцевому результаті кожна гру-
па продемонструвала остаточну версію 
свого бачення індустріалізації, яка була 
схвально сприйнята громадськістю, адже 
розроблялася днями і ночами протягом 
всіх трьох діб. 

Лідер республіканців Павло Вікнян-
ський наголосив, що це була, певно, най-
більш складна гра за останні кілька років. 
Нарешті, після традиційної рефлексії, о 
п’ятій годині ранку учасників можна було 

поділити на два типи: одні засинали на 
ходу та не реагували на навколишній світ, 
у інших відкрилося друге дихання, вони 
спілкувалися, жартували  та навіть при-
танцьовували, очікуючи результатів. 

Гра виявилася не тільки корисною 
та продуктивною, а й допомогла кожно-
му краще зрозуміти ситуацію в країні та 
світі, оцінити свої сильні та слабкі сторо-
ни та окреслити нові плани на майбутнє. 
Працювати доводилося у надзвичайно 
напруженому режимі, але разом з тим це 
був драйв та спосіб перевірити себе на 
витривалість. 

І ось нарешті настав час урочистого 
нагородження. Чоловіки у смокінгах та 
леді у вечірніх сукнях – все у кращих тра-
диціях церемонії закриття «Зимової Сту-
дреспубліки». 

Вітаємо переможців!

Вiд редакцiї 
Редакція офіційної газети «IX Зи-

мової Студреспубліки» вітає всіх учас-
ників із успішним завершенням гри! 
Редакційна колегія переживала з грав-
цями їх злети та падіння, підтримувала 
та критикувала, раділа та сумувала,  за-
хоплювалася кожною щирою та влучною 
реплікою, з розумінням ставилася до 
«проколів» та невдач, нервово очікуючи 
фінішу. 

Три дні – це надто мало для того, щоб 
дізнатися один одного краще, причому не 
тільки як майбутніх політиків та громад-
ських діячів, а й як людей! Але навіть за 
такий короткий час гравці стали більше, 

ніж просто злагодженою командою. На-
полеглива праця на спільне благо зуміла 
об’єднати навіть непримиримих опонен-
тів. В результаті дехто знайшов чудових 
друзів, хтось напрацював корисні зв’яз-
ки, і хочеться вірити, що для всіх без ви-
нятку «Зимка» стала мотивацією до руху 
вперед та втілення своїх кращих амбіцій. 
Адже на Студреспубліці кожен учасник – 
вже переможець, приз для якого – безцін-
ний досвід та приємні враження.

Щиро віримо, що ще не раз зустріне-
мося з вами у лавах республіканців -  по-
дискутуємо, попрацюємо та обов’язково 
переможемо. 

P.S. Не розслабляйтеся! Збирайте ко-
манду друзів та однодумців на Літню Сту-
дреспубліку вже зараз, щоб робота йшла ще 
продуктивніше та веселіше! Можливо, на-
ступного разу перемога буде за вами! Вірте 
у власні сили та змінюйте світ на краще! 
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Дипломи з відзнакою отримали
Сергій Яровий з групи «АПК» та Олександр Єжов з групи «Освіта»!

Переможці були нагороджені цінними призами від спонсорів та отрима-
ли сертифікати на безкоштовну участь у Літній Студреспубліці, де зможуть 
поборотися за звання студентського Президента та  Депутата студентсько-
го парламенту. 

До того ж «IX Зимова Студреспубліка» приємно вразила оргкомітет та 
експертів колосальною кількістю новоприбулих учасників, які проявили себе 
напрочуд активно та зарекомендували як цілеспрямовані та освічені особи-
стості. Переконані, що ще не раз почуємо імена цих молодих ентузіастів у 
числі переможців Студреспубліки. 

Ще раз вітаємо всіх фіналістів, учасників та експертів із закриттям «IX Зи-
мової Студреспубліки» та бажаємо нових звершень та перемог, віри у власні 
сили та натхнення змінювати себе та світ на краще!

Редакція «Хронік» підготувала для читачів підбірку кращих цитат наших екс-
пертів. Вони працювали з вами пліч-о-пліч ці складні та насичені три дні, над-
звичайно прискіпливо ставилися до кожного учасника, намагалися оцінювати 
неупереджено та професійно і були готові прийти на допомогу будь-якої хви-
лини. Тож перечитайте, обдумайте та дослухайтеся до їх мудрості та досвіду. 

Нарешті нам відомі імена переможців: Нарешті нам відомі імена переможців:

Висловлюємо подяку нашим партнерам за
сприяння у проведенні  «IX Зимової Студреспубліки»: 

ПАТ «Гравітон», БІОКОН, SendPulse та ресурсному центру «ГУРТ».

Зараз скрізь стільки жорстокості, 
що коли я говорю про мир, то здаюся 
ідеалістом. Але ви молоді і за складом 
розуму є і маєте надалі бути ідеаліста-
ми та максималістами.

(с) Руслан Коцаба

Война – это хорошее оправдание неумению 
управлять. (с) Денис Жарких

Кроме культуры людей делает 
людьми только образование.

(с) Павло Вікнянський                  

Идеология полного эгоизма сейчас стала 
доминирующей. Такая позиция противоречит 
и религиям, и социалистическим движениям.

Всегда необходимо критично оценивать, 
в чем заключается главный интерес вашего 
противника, и выстраивать свою стратегию 
именно исходя из этого.

(с) Яків Рабкін

Не треба ставити 
собі дрібні цілі і мислити 
масштабами «завтра-піс-
лязавтра», варто постій-
но думати, як наповнити 
все своє життя  сенсом.

(с) Отець Антоній

Нарешті нам відомі імена переможців: Золоті цитати «IX Зимової Студреспубліки»


