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читаю замість художньої літератури. 
Маю намір отримати ще й юридичну 
освіту. Розвиватися в нашій країні 
можна лише знаючи свої права та 
обов’язки.

     
                              Віталій

Знайшовши намети більш численних 
делегацій, одразу натрапили на 
Віталія з Чернівців. Художник-
дизайнер за освітою, хлопець 
за сумісництвом чернівецький 
Студентський мер у другій 
каденції. Розповідає, що їде сюди за 
натхненням:
– Коли їдеш сюди, граєш в ОДГ, 
стаєш тут кимось (бо приїжджають 
всі на одному рівні), виходиш звідси 
кимось – у тебе кураж ще два-три 
дні. Потім тебе викидає в реальність 
і розумієш, що в реальному житті 
ти не такий, як був тут. Це змушує 
брати, й рухатись, досягати. За 
тим і приїхав. Балотуватись не 
планую, адже мені дужче потрібен 
досвід організації й проведення 
фестивалів, масових заходів. Поки 
нікого не підтримую, адже мені ще 
не відомі кандидати.
Нурі з Кропивницького не зміг 
приїхати минулого року через 
роботу і дуже шкодував. Цьогоріч 

сумнівів не було. Навчається 
у Кіровоградському льотному 
університеті. Має досвід проведення 
заходів, організації спектаклів, 
балету, танців. Говорить, що 
цікавило спілкування і можливість 
творчо себе проявити:

                                 Нурі           

– Я вперше на Студреспубліці. Не 
впевненийщодо участі в дебатах 
чи виборах, оскільки несильний 
в політиці. Але хочеться себе 
випробувати, так би мовити, вийти з 
зони комфорту й дізнатися про свої 
ліміти. Хочу отримати задоволення 
від процесу.
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Михайло Лобов – 4
Олександр Гриценко – 5
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22 серпня 2020р. на березі 
Чорного  моря  в  м. Скадовськ 
гучно розпочався фінал ХХІІ 
Студреспубліки. Не завадили ні 
карантинні обмеження, ні низка 
відмов фінансування, ні перепони й 
заборони з боку владних чинників, 
ні банальна відмова техніки через 
критичну спеку.
«Україна потрібна нам! Ні кроку 
назад! Тільки вперед! Нас не 
залякаєш! Нас не обдуриш! 
Досить парити нам мізки! Нам 
ніщо не завадить! Надзусилля 

для прогресу та справедливості! 
Україна переможе! Переможе 
Студреспубліка! Оголошуємо 
ХХІІ Міжнародну програму «Сту-
дентська республіка» відкритою!», 
– оголосив початок фіналу лідер 
республіканського руху України 
Павло Вікнянський.
Креативне спільне виконання 
Гімну України, традиційний гімн 
Студреспубліки, наповнений смис-
лами реп з представленням міст-
учасників, гостей і кураторів суб-
фестивалів, а головне – вітальне 

Відкриття фіналу ХХІІ Студреспубліки: 
Надзусилля. Прогрес. Справедливість!
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На фіналі ХХІІ Студреспубліки 
з’їхалися учасники/ці практично 
з усіх регіонів України. Найбільші 
делегації прибули з Миколаївщини, 
Буковини, Кіровоградщини, 
Полтавщини, Чернігівщини, Києва 
та області. Але, виявилося, є й такі, 
що доводять – і один в полі воїн…

                             Юрій

Про очікування від цьогорічного 
фіналу розповів Юрій з Рівного:
– Я приїхав, знаючи, що буду один 
з Рівного. Ми можемо змінити 
Україну, тих посадовців, що сидять 
у Верховній Раді. На цьому фіналі 
– заради емоцій, нових вражень і 
підтримки команди з Чернівців. 

                              Еріка   

Еріка, юристка за освітою, стала 
минулорічною переможницею суб-
фестивалю «Перша Леді». Це був 
той максимум, за яким дівчина тоді 
їхала. Говорить, сьогодні з Тернополя 

їх прибуло п’ятеро, і це більше, ніж 
минулого року:
– Торік я була одна, а цьогоріч є 
невеликий прогрес. Зараз мені цікаво 
взяти участь у більш розважальних 
суб-фестах як «Студентська Мафія», 
«Квест-фест», оскільки рік тому 
витратила багато часу й сил на «Першу 
Леді». Цього року хочу подивитись, як 
загалом проходять всі суб-фестивалі 
та оргдіяльнісна гра. Балотуватись 
не планую, а щодо фаворитів/ок – 
ще не бачила всіх кандидатів/ок. 
Голосуватиму незалежно від того, 
з якого він чи вона міста. Важливі 
лише думки, прагнення людини і 
готовність їх реалізувати.

Святовлав

Святослав нещодавно закінчив 
Вінницький національний аграрний 
університет:
– Минулого року брав участь у суб-
фестивалі «Фестиваль аматорського 
відео». Половину часу проводив за 
монтажем відео, тож не зміг побачити 
всього, що відбувається. Цьогоріч 
хочу охопити якомога більше суб-
фестів та взяти участь у грі. Почав 
цікавитися законодавством України, 

слово й установча доповідь 
Павла Вікнянського задали такий 
необхідний тон грі та фіналу загалом. 
Цьогорічною темою Студреспубліки 
стала «Надзусилля для прогресу та 
справедливості» з челленджем – 
лівий кулак вгору й гаслом «Прогрес і 
справедливість!».

Привітали республіканців і місцеві 
гості –  голова Скадовської рай-
держадміністрації Покутня Світлана 
Олександрівна і делегат від Хер-
сонської облдержадміністрації 
Стадник Лілія Володимирівна. Голова 
Херсонської обласної організації 
профспілки працівників держустанов 
Татаринова Людмила Григорівна – 
також випускниця Студреспубліки 
– розповіла про надзусилля на 
прикладі відбудови за сім років ДОТ 
ім. Юрія Гагаріна, на території якого 
відбувається цьогорічний фінал. 
Господарі побажали невичерпного 
ентузіазму й натхнення для втілення 
провідної мети на спільне благо, 
пообіцяли завжди підтримувати й 
запросили ще багато разів повертатися 
до Скадовська. 

Республіканська молодь невпинно 
крокує до спільної мети – бачити 
Україну в топ-20 кращих країн світу 
за всіма показниками, й передає свій 
ентузіазм іншим.
«Простими зусиллями, накачками 
на тренінгах неможливо зробити 
кардинальний ривок для України. Так 
ніколи не було в світі, і так не станеться 
з нами. Тому потрібні надзусилля. 
Надзусилля – це не поспати трохи 
менше чи раз на тиждень сходити на 
волонтерську акцію. Це не виправдати 
себе тим, що ти раз в житті взяв участь 
у благодійній програмі. Це системна 
дія всупереч базовим бажанням і 
обивательсько-міщанським звичкам.

Це долати себе, робити з себе справжню 
повноцінну людину, яка бачить світ 
інакше – цілісно, яка хоче його творчо 
видозмінювати, а не живе для того, 
щоб врешті просто перетворитися на 
перегній. У нас є життя і ми можемо 
і зобов’язані врятувати Україну! Я так 
живу. Так живуть республіканці. Це 
наша мета. Ми запрошуємо до цього 
модернізаційного маршруту всіх вас!», 
– закликав Павло Вікнянський.

Учасники/ці діляться…


