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Стартував фінал XXIII Студ-
республіки. Учасники/ці налаш-
тувалися та готові до вирішення 
спільно питання, роботи над 
темою «ІНАКША УКРАЇНА — для 
НОВОГО СВІТУ».

Церемонія відкриття наштовх-
нула кожного на розуміння того, 
що ми зібрались не відпочити 
та пограти, а дійсно власними 
зусиллями досягти прогресу, 
якого вимагає наша країна. 
Павло Вікнянський, лідер 
республіканців, зосередив біль-
шу увагу на важливості  про- 

ведення цьогорічної Студреспуб-
ліки та потребі отримання 
високих результатів. Поділившись 
на групи, почалася серйозна 
робота над питанням: «Хто 
я?». Хоч сонечко і сильно гріє 
та ускладнює процес, але для 
справжніх республіканців  — 
це не проблема, оскільки до 
справжнього результату та ре-
альних змін немає легкого шляху. 
Ми всім бажаємо наснаги, сили 
та активізму, разом ми зможемо 
більше! Приймаємо виклик!

Всупереч всьому — 
фіналу ХХIII Студреспубліки бути!

себе,  і, звісно кожна Студреспуб-
ліка — це кроки на зміну нашої 
країни, тобто «Інакшої Украї-
ни — для Нового світу», і саме в 
цьому є моя місія». Як зізналася 
дівчина — для неї дуже важлива 
перемога своєї команди та 
поділилася чого очікує від XXIII 
Студреспубліки: “Я дуже чекаю 
обрання нового Студпрезидента, 
з яким ми вже разом поїдемо 
до Чернівців для створення 
нових проєктів, просвітлюючи 
молодь Чернівців та подальшого 
її розвитку». Наталія додала, 
що плідна праця допоможе та 
прискорить результат, але й про 
відпочинок не потрібно забувати: 
«Хочу нарешті скупатися у морі, 
оскільки за три роки поки я 
виконую місію координаторки, 
у мене не вдавалося знайти 
вільного часу для того, щоб 
відпочити, можливо в цьому році 
мені це вдасться». 

Ну що ж, рушаймо!
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Марина Шишонок, 
журналістка
Нарешті цікава та інтелектуальна 
подорож під назвою фінал XXIII 
Студреспубліки стартувала! Сьо-
годні ми починаємо творити 
власну історію, яка стане тим 
самим, важливим кроком для 
змін в нашій країні. Саме на 
березі Чорного моря учасники/ці 
та експерт(к)и будуть спільними 
зусиллями досягати однієї мети 
та шукати відповіді на складні 
запитання. У кожного тут своя 
задача: експерт(к)и всіма силами 
допоможуть вам у розв’язання 
складних задач, а редакційна група 
зробить максимально, щоб читаючи 
газету, ви були в курсі всіх подій 
та краще засвоїли інформацію. 
Звісно, не забувайте й брати 
участь у змістовно-відпочинковій 
мульти-фестивальній частині, 
для вас підготували понад 20 
крутезних суб-фестів. Наша 
команда бажає продуктивної 
роботи, глибоких результатів та 
реально проривних ідей!

РЕДАКЦІЙНА ГРУПА:
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ГЛОБАЛЬНА СУПЕРКРИЗА (одно- 
часно — фінансово-економічна, 
екологічна, всіх відносин у 
світі) та пандемія, якою 
прикриваються панівні групи і 
класи для того, щоб приховати 
та перекинути на якісь «реалії», 
«обставини» й усе суспільство  
відповідальність за цю супер-
кризу та некомпетентність і 
корумпованість своїх дій під час 
неї, супроводжуються справжніми 
тектонічними змінами. 

https://studrespublika.com/
zmina-kursu/#supercrisis 

ІНАВАЦІЯ — як правило, не-
сподіване відкриття Інакшого. 
Це не технологія, вона є завжди 
невчасною і недоречною. Треба 
розуміти, що не все нове — 
Інакше, але все Інакше — нове, 
яке породжує цілий ряд наступних 
інавацій. Для появи інавацій 
необхідна солідаризація без 
домінації, тобто деліберативний 
процес.

https://studrespublika.com/
zdijsnyty-zminy/#inavations 

МОДЕРНІЗАЦІЙНИЙ КУРС по-
лягає у відновленні нормального, 
людського життя, встановленні 
широких свобод і втіленні безлічі 
прогресивних інновацій та 
інавацій.

https://studrespublika.com/
final-studrespublika-2019-result
/#modernizationcourse

«НОВА ІНДУСТРІАЛІЗАЦІЯ» — 
досить умовний термін, який 
означає наступний етап розвитку 
соціально-економічних відносин 
людства і полягає у розвитку 
індустрій, які ґрунтуються на 
надсучасних технологіях, є дуже 
гнучкими, індивідуалізованими 
й, одночасно, глобалізованими, 
тісно зв’язані з безперервною 
освітою протягом усього життя, 
які можуть бути побудовані 
на адитивних принципах (3D, 
4D, 5D), пов’язані зі сферою ІТ, 
віртуальністю, зав’язані на всі 
рівні космосу тощо.

https://studrespublika.com/zdijs-
nyty-zminy/#newindustrialization 

РЕСПУБЛІКАНСЬКА КАТЕХИЗА

Куратор мульти-фестивальної 
частини Олег Слизько дав 
настанову та побажання всім 
студреспубліканцям:

«Студреспубліка — це не івент, 
не піонертабір, не тусовка, де 
оргкомітет хоче зробити круте 
завершення літа для підлітків. 
В першу чергу — це осмислена 
робота над майбутнім України, 
тут знаходиться воліюча молодь  
до змін, люди яким дійсно 
потрібна Студреспубліка в 
питанні конструювання май-
бутнього нашої держави, країни 
і цілого світу. Кожна подія 
всередині Студреспубліки, так 
чи інакше, пов’язана з темою 
змін та революції. Здавалося, 

всі відпочивають, граються, 
але саме в такому форматі ми 
шукаємо ту «Інакшу Україну  — 
для Нового світу». Все, що 
тут відбувається  — це наша 
відповідь кризі, яка охопила 
увесь світ, відповіді на те, як 
вийти з цієї ситуації, немає, 
а от наша задача — знайти 
цю відповідь. Учасникам і 
учасницям бажаю порозуміння, 
адекватного сприйняття кри-
тики та підтримки один одного, 
лише тоді ми будемо єдиною 
командою і тим механізмом, 
який буде рухати нас вперед».

ГОЛОС РЕСПУБЛІКАНЦІВ

Навіть якщо ви йдете 
на тусу, то і там шу-
кайте Нову країну

Наталія Костинюк, Чернівці

«Моя головна місія на 
Студреспубліці, щоб максимальна  
кількість моїх учасників розви-
нула себе, зрозуміла, що тут  можна 
не тільки гарно відпочивати, а й  
розвиватися, створювати чудові 
можливості для росту самого 


