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Ну що ж, другий день добігає свого кінця, а це означає… 
А це означає, що вже завтра будуть створюватися та 
формуватися партії, в медіа центрі буде повний хаос, а 
ввечері республіка на кінець дізнається результати всіх суб-
фестів, будуть нагороджені переможці і головне обраний 
новий Президент студентського парламенту. Не зважаючи 
на весь «дурдом» який буде відбуватися, я хочу побажати 
кожному із республіканців – отримайте по максимуму від 
цього дня. Закарбуйте у пам’яті кожен момент, встигніть 
провести якомога більше часу з друзями, особливо якщо вони 
з інших команд. Не слід втрачати час щоб поспати. Просто 
відпочивайте, посміхайтесь і радійте кожній хвилині. А 
ми, організатори, обов’язково зробимо все, щоб це літо ви 
запам’ятали на довго.
Всім членам магістрату можу побажати терпіння та 
сил, а головне удачі. А кандидатам у президенти перемоги! 
Головне, будьте впевненими у собі та своїх силах і не 
кидайте сова на вітер!

З любов’ю та повагою, 
Ваш глaвред  та команда

газети «Хроніки»

А тепер... УВАГА!
ПРИЗНАВАШКИ СТУДРЕСПУБЛИКИ!

Вовк з Уолл-стріт шукає свою 
половинку, можливо дві)

Головний редактор газети 
“Хроніка“ шукає бренд-
менеджера журнала
Престижний телефон сумує за 
Наташею...

Коллектив медіа центру 
освідчується у коханні сну і дуже 
за ним сумує.... =***

Якщо Ви бажаєте освідчитись у коханні, 
назначити побачення, передати 
повідомлення чи привіт - звертайтися 

до редакції нашої газети!

Містер Студреспубліка

Сьогодні мені вдалося відвідати репетицію «містерів» 
і трохи поспілкуватися з учасниками, дізнатися як вони 
себе почувають,у той момент коли на їх плечах лежить 
презентація міста і як проходить підготовка. Довелося 
трохи їх відволікти від репетиції, а когось ще й затримати, 
але думаю вони не будуть тримати на мене зло.
Усі як один, хлопці стверджують, що їм дуже подобається 
працювати з Данилом та зі своїми «суперниками». 
Для Влада із Вінниці, до речі «натурального блондина», це 
дуже корисний досвід, а також нові знайомства. 
Юрій із славного міста Запоріжжя також вважає колектив 
чудовим та комфортним для роботи. 
Данило з Херсону, просто насолоджується тим, що 
робить і тому йому все подобається. 
Василь з Ужгороду взагалі сказав, що вже не уявляє свого 
життя без «містера». 
Антон із міста Суми просто насолоджується процесом і 
бажає всім хлопцям «рахувати вісімки та починати іти 
з правої ноги. 
Віталік з «Винницы-красавицы» побажав усім хлопцям 
удачі, впевненості в собі і головне підтримки своїх команд. 
А Дмитро, з чудового міста Рівно (Кужелю привіт), 
просто побажав усім яскравих емоцій і також як і всі 
підтвердив, що дебют Данііла в ро координатора суб-
фестивалю пройшов на всі 100%.
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	 Вже	сьогодні	ввечері	кожен	із	Вас	отримає	свою	порцію	естетичного	
задоволення.	А	поки	ви	відпочиваєте	на	пляжі	та	відсипаєтесь	після	
нічної	туси,	я	познайомлю	Вас	з	харизматичним,	веселим,	розумним	і	не	
менш	красивим	координатором	суб-фестивалю	«Містер	Студреспубліка»	
-	Кравченко	Даніілом.

-Данило, привіт. Я знаю, що ти дуже зайнятий репетиціями, але все 
ж таки хочу тебе трохи відволікти і задати кілька питань. Ти на 
всеукраїнській Студреспубліці вперше і не просто як учасник, а вже в 
ролі координатора суб-фестивалю. Як ти «докотився» до такого життя?
-Почалося все з регіональної Студреспубліки, коли я був постановником 
«Містер Студреспубліка», куди мене запросила моя подруга. А вже там 
мене помітила регіональний координатор херсонських регіоналів, Катерина 
Білоконь і запропонувала подати заявку на всеукраїнський етап цього року.

-Тобто на регіональному етапі ти також був постановником?
-Так, після перемоги в університетському конкурсі, мені запропонували 
поїхати на «Студентську республіку» в якості постановника.

-Ідеш до успіху семимильними кроками, так би мовити. Ну як я розумію, 
модельна сфера для тебе не в новинку, так?

-Так, я вже два роки працюю моделлю. В 16 років мене вперше запросили до Пікіну, на неділю моди, це був мій 
перший досвід у цій сфері. І тому я себе дуже комфортно відчуваю як на подіумі, так і в ролі «головного».

-Скажи мені, ти працював тільки з хлопцями, або все ж таки і дівчатам дісталося трохи твоєї уваги?
-Так, дівчатам також дісталося трохи моєї уваги. Склалось так, що у нас на регіональному етапі була спільна 
постановка з містерами і леді, тому і вдалося попрацювати не тільки с чоловічою половиною.

-Якщо не секрет, з ким було працювати легше?
-Якщо чесно, то з хлопцями. Думаю багато хто зі мною погодиться. У тому розумінні, що при роботі з дівчатами 
треба слідкувати за тим, що кажеш, як кажеш. З хлопцями у цьому план набагато легше.

-Бути куратором не легко, досить сильна відповідальність. Взагалі робота з людьми, де потрібно 
організувати роботу, при цьому ще й чомусь навчити, потребує зусиль. Як тобі працюється з хлопцями?
-По - перше, головне щоб те, що ти робиш подобалося і ти отримував від цього задоволення. Взагалі, працювати 
з хлопцями комфортно. Але через те, що я перфекціоніст, особливо в плані пунктуальності, то це звісно мінус, бо 
складно зібрати всіх до купи, особливо на Студреспубліці. Але все скрашує те, що розуміють все, зо я їм кажу і 
вміють слухати. Тому ми легко знаходимо компроміс.

-Що можеш сказати про роботу хлопців? І що можеш їм побажати сьогодні ввечері?
-Звісно у кожного з них своє відношення до конкурсу, тому тут не можу нічого сказати. Проте якщо дивитися 
загалом, то я задоволений. Вони запитують якщо щось не зрозуміло, слухають поради. Тому з ними приємно 
працювати та спілкуватись. А все що я можу їм побажати, це отримати задоволення від того, що вони роблять

	 Ну	що	ж,	тепер	я	можу	тільки	побажати	Даніілу	удачі	сьогодні	ввечері,	щоб	його	дебют	як	
координатора	був	успішним,	у	чому	я	ні	хвилини	не	сумніваюся.	А	хлопцям	бажаю	впевненості	у	собі	і	
перемоги.	І	звісно	ж	з	нетерпінням	чекаю	на	свою	порцію	того	самого	естетичного	задоволення	від	сильної	
половини	наших	студреспубліканців.

З корабля на бал

Коли за столом гри в мафію 
збираються справжні чоловіки, 
жінкам треба йти на кухню 
готувати пиріжки. Бо в іншому 
разі, важкий кулак може пролетіти 
в декількох сантиметрах від 
обличчя. Цього року мафія 
вирішила не використовувати 
зброю проти мирних жителів (зброя використовуюється за межами 
кордонів Студентської Республіки). Ефективним способом мафіозі обрали 
викоритання грубої фізичної сили. Але не переживайте, любі шанувальники 
інтеллектуально-психологічної гри, жоден гравець не постраждав, життю 
і здоров'ю гравців БІЛЬШЕ нічого не загрожує. Різний рівень підготовки 
учасників і різний вміст алкоголю в крові, дійсно, трохи заважали грі. І 
є надія, що бажання отримати задоволення від гри превалюватиме над 
особистими антипатіями.
       Олександра Чмель

Бійцівський клуб “Мафія”

Ну що ж, ніч пройшла, але це не означає, що туса закінчена. 
Сьогоднi вдень, на пляжi вiдбулася спонтанна, але крута Денна Туса. 
Гра в твістер змусила усіх і кожного попотіти і навіть прийняти 
такі пози, які навіть на сторінках камасутри важко уявити. Звісно 
не відбулося і без падінь, але хіба це колись було перешкодою для 
республіканців?! Коли вже ноги не тримали, а тіло потребувало 
відпочинку, учасники скористалися моментом і вже через хвильку 
були у воді. Ну і яка ж туса без діджеїв. Саме тому, настрій 
піднімали найкращі діджеї Студреспубліки. А ми чекаємо на вас в 
завтра в день на тому ж місці. На вас чекають ще веселощі і звісно ж 
незмінна «Битва міст». Не пропусти!

Денна туса


