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Редакційна група:

ОВЕН —  Гороскоп радить 
вам вберегтися від далеких 

подорожів, краще залишайтеся у 
теплому ліжечку, але якщо вже і  
приїхали на море, то будьте добрі, 
збирайте валізи та повертайтеся 
додому.

ТЕЛЕЦЬ — Вже вкотре вам 
говорять, що досить їздити 

на Студреспубліку, від неї жодного 
сенсу немає, але ви неслухняні... от 
і молодці, так тримати. Це ваш час 
— дійте!

БЛИЗНЮКИ — Не шукайте 
собі схожого, пам’ятайте, що 

протележності притягуються, тому, 
рухайтеся далі, до вас обов’язково 
потягнуться. Але це не точно.

РАК — Час змінити позу, 
пройдіться... Ви ж на морі.

ЛЕВ — Гороскоп радить вам 
більше думати та не боятися 

висловлювати свою думку, не тільки 
у вбиральні перед дзеркалом, але й 
на презентаціях.

ДІВА — менше часу проводьте 
у дзеркала, краще зараз 

подумати про те, що говорити на 
наступному пленарному віче.

ТЕРЕЗИ — Досить зважувати, 
що важливіше: обід чи 

факультатив, і так зрозуміло — 
кукурузка на пляжі.

СКОРПІОН — досі думаєте, що 
ваша думка когось цікавить? Ні, 

але вона вірна, тому вам прийдеться це 
довести.

СТРІЛЕЦЬ — Ви думали 
відпочити та нарешті влаштувати 

особисте життя? На жаль, не в цьому 
житті, встали й пішли творити 
революцію.

КОЗЕРІГ — Море, сонце, 
пляж, пісок — не в цьому році, 

тримайтеся поруч з Тельцями, разом 
ви сила!

ВОДОЛІЙ — Щоразу ви 
намагаєтеся сказати коротко, 

але вас як понесе... Радимо Вам 
знайти людину, яка буде вас 
тимчасово зупиняти.

РИБИ — Гороскоп взагалі 
здивований, що ви на 

Студреспубліці, ваша стихія вода, 
тому і вирушайте на банані кататися.

Факультатив на тему: “Втрачені 
можливості?! Чи є в Україні 
наука і космос” провів Олег 
Петров, державний діяч та 
учасник Партнерскої ради 
Студреспубліки. Більш детально 
обговорили тему космосу та 
розвитку господарчої діяльності 
в Україні. Читайте далі по 
найголовніше:

“Я вже протягом деякого часу 
співпрацюю з  діючим Пре-
зидентом України і можу 
сказати, що всі інновації, які 
йдуть від Президента, мають 
доволі цікаву креативність, але 

немає достойної команди для 
реалізації — це і є вся проблема”.

“На сьогоднішній день ми 
спостерігаємо картину того, як 
скорочують висококваліфікова- 
них конструкторів і т.д. Як 
ви вважаєте, кого першого 
скорочують? Молодь! Тому що їх 
не жалко, вони собі ще знайдуть 
щось. Якщо ми скорочуємо 
фахівців  в ракетно-космічній 
галузі, і на сьогодні вони вже 
працюють три дні на тиждень, то 
я ставлю  питання: навіщо нам 
тоді 7 млрд. витрачати на якийсь 
університет, який підготує 250 
фахівців, що поїдуть за кордон, 
оскільки там вони потрібніші 
та їм ще й непогано за це 
заплатять?..” 

“Космос, авіація і новітні 
технології — це галузі, які дійсно 
рухають прогрес вперед”.
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ГОЛОС РЕСПУБЛІКАНЦІВ

Баланс Інів на
 завершення 
2 дня ОДГ:

“Економіка, наука і космос — 
це єдина на сьогоднішній день 
складова. Ми можемо пишатися, 
що в нас гарна культура, 
талановиті люди, що ми — великі 
патріоти та любимо державу, але 
якщо ми не можемо захистити 
цю державу, надати конкретну 
складову для того, щоб люди 
пишалися нею та хотіли тут 
жити, без цього захисту, все 
просто втрачає сенс…”

“Я вважаю, що космос і наука —
це драйвери економіки. Я 
маю величезне переконання, 
що той шлях, по якому йде 
Україна є деіндустріалізація, 
і це найбільша проблема, яка 
існує на сьогодні: знищуються 
виробництва та закриваються 
заводи. Якщо ми цього не 
зупинимо, я не бачу тоді сенсу 
в розбудові країни, яка буде 
зовнішньо управлятися”.

“Щодо Ілона Маска. Це людина, 
яка не є великим фахівцем, 

але він системна людина, 
саме головне — дуже великий 
мрійник та фанат космосу. Його 
психологія в тому, що він горить 
цією справою і вкладає в це всі 
свої ресурси, тому ця система 
працює”.

“Павло Танасюк — головастий 
хлопець з Житомира, який 
закінчив школу та потрапив 
на навчання в Лондон, згодом 
створив платіжну систему, яку 
вдало продав. Там закінчивши 
навчання, поповнив ряди 
молодих мільйонерів. Так от, в 
чому Павло схожий на Маска? 
В них була мрія, якою вони 
жадали, вкладали гроші та 
ресурси, що і рухало їх вперед. 
На сьогодні цей хлопчина хоче 
ще більшого — розвитку своєї 
країни в цьому напрямку, ось це 
дійсно приклад людини, яка є  
справжнім патріотом”.

“Якщо ми будемо вкладати 
сьогодні в  науку, промисловість 
та новітні технології, тоді держава 
буде працювати! І саме головне, 
що ми маємо сьогодні зрозуміти 
наше місце в цій політиці, що ми 
держава, яка може впливати на 
політику  Європи, Росії та світову. 
Нам потрібно поставити чіткі 
завдання і рухатися вперед”.

Прогресори — 0
Партія — 6
Просвітники-
революціонери —10
Олігархи — 3

Ірина
“Мене цікавить все, що пов’язано 
з фотографією, тому я без вагань 
обрала Фото-конкурс “Спалах 
емоцій”. Це хороший спосіб 
заявити про себе, отримати 
безцінний досвід та надихнути 
інших на гарну роботу”.

Евеліна
“Я привезла з собою декілька 
книжок, тому мій вибір впав 
на “Леся-фест”. Моя мета: 
поділитися набутими знаннями 
та книжками, які не лише 
наповнюють нас душевно, але й 
розвивають та виховують нашу 
особистість”. Дівчина розказала, 
що не встигла зареєструватися 
на конкурс “Перша Леді Студ-
республіки”, але обов’язково 
прийде вболівати та підтримати 
свою подругу.

Марія 
“Я беру участь у конкурсі 
краси особистості “Перша Леді 
Студреспубліки” — це прекрасно, 
я довго чекала та готувалася. Для 
мене це серйозно, оскільки моє 
життя пов’язане з модельною 
творчістю і я планую надалі 
розвиватися у цій сфері. До 
речі, дякую дівчатам за те, що 
допомагають та підтримують, 
але я прийшла за перемогою і 
зроблю все, щоб її отримати”.


