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КОЛИ? ДЕ? ЩО? 
«Всі  козлята!»  -  це  в ідповідь  куратора 

«Інтелектуальних ігор» на питання, як пройшли ігри 
Першого туру циклу «Що?Де?Коли?». Додамо, що це – один 
з найочікуваніший субфестивалів, на який зареєструвалися 
та приїшли грати 13 (!) команд! 
     Несподівано нечіткі питання, які для наших студреспубліканців-філософів 
були занадто «водяними». У результаті дискусій, дебатів, нервів організаторів 
було прийнято рішення… до фіналу пройшли 8 команд! 
А саме: «Волиняни», «НетСпасибоЯНеГолодный», «Ширяев и К», «Смайл», 
«МестныеРебятки», «Какая разница», «Сосина». 

 ФІНАЛ у 2ий день – 25 серпня 2016 року о 10:00!
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Анонс
ФІЗГОДИНКА ДЛЯ МОЗКУ

      Сьогодні з 14:00 до 21:30 - для нас змістовні зустрічі, відверті 
діалоги та розмова про проблеми, реалії. 
       Антоній Рудий, пан Окара, Юрій Шевела - це ті експерти, 
котрі формують світ своїми діями. Поспілкуйтеся з тими 
людьми, котрі розуміють справжній хід подій. 

РЕСПУБЛІКАДА
Спортивно-журналістські змагання - як вам? 
На Студреспубліці це можливо. Поки хтось програє чи лідирує, 
інші заархівують подію для нащадків та СБУ.

Ох і перший день Студреспубліки! Які емоції та бажання! 
Відкриття було спекотним, і не тільки через сонце над головою, але й через 
накал відчуттів – зустріч зі старими знайомими, дружба регіонів, в когось – 
запекла боротьба за лідерство. 
Які оцінки дають учасники нашому табору? За 10 бальною шкалою 
крутості. 

КРУТОМЕТР
Наметове містечко

9\10“Тінь, рівнина, близкість 

один до одного - все це 
подобається багатьом гравцям. 

Їдальня“Дуже дивні показники, що 

люди їдять вдома – невідомо. 
Від «ням-ням-ням, дуже 
смачно» до «ну таке, на 
трієчку». 

ВIд 3 до 9 

“Неможливо 

визначити…вибачайте 
організатори, – але за відгуками 
максимальний бал 5 з 10. А 
чутки серед самих 
організаторів, що хотілось би 
вмерти, тому що хаос – їх 
профіль роботи, проте навіть це 
– більше за нього.

Організація

5/10
КВЕСТ 

Нагадуємо, що початок квесту о 11:30, тривалість 
біготні-мозкодробіння 5-6 годин! Тому вдягайте головні 

убори, беріть водичку та будьте вумничками!

ДАРТС 
Хто обожнює протикати щось м’якеньке, досягати цілі 

та радіти перемозі - то змагання з дартсу вам 
сподобаються. Найкращі Робін Гуди сучасності о 10:00!



2 3

 Які думки в наших гравців ми з’ясували. А що думають експерти? 

- Пане Андрій, як Вам дорога? 
- Особисто мені та моїм попутникам довелося проїхати 400 км за 17 годин! 
Тому це враження підсилилося, коли ми опинилися в радянському 
піонертаборі, що більш схожий на великий багатопрофільний 
крематорій. Але сама місцевість та природа нагадують антураж творів 
середнього періоду Олеся Гончара - «Берег любові», «Бригантина», 
«Тронка» (1960-70-ті ). 

- Гравці, Вас чимось здивували? 
- Ще не встигли нічим здивувати, але сподіваюсь, що чимось гарним, 
цікавим, несподіваним ще здивують. 

- А як ви прокоментуєте споконвічний дисбаланс: 100% = 80% + 20%? *** 
- Таке співвідношення, як і завжди раніше, – буденність СР. Слід, як на 
мене, пропонувати більше ПОДІЙ, формат, який би інтегрував в активне 
життя. Гарно продумати мобілізаційний формат, який би заохочував не 
20%, а 75%! А решта – 25% тусило б по обочині, і 
їм було би соромно, ніяково. Тоді б утворився 
ефект «сніжного кому», і ці «пляжники» теж би 
підтяглися до активності. 
***Принцип Парето – на нашому прикладі – 80% 
тусерів, 20% змістовно-орієнтованих ігроків. 

Андрій Окара

       Як сказав один з експертів: «Вашій модернізації не вистачає 

інновацій». Але чи є інновації частиною модернізації? 

Адже модернізація - це покращення  вже існуючих 

речей. В той же час інновація є побудовою і розвитком 

абсолютно нових, часто незвичних для існуючих 

умов в країні технологій і процесів. Вкотре перед 

Студреспублікою стоїть питання: яким самим 

шляхом модернізації йти. 

       В рамках ОДГ студреспубліканці намагаються 

визначити, чи буде наш шлях квазімодернізацією 

архаїчних технологій і  виробництв (що по суті не 

дасть нам шансу на конкуренцію в сучасному світі) чи це буде шлях інновацій 

побудований на згарищі доісторичних  галузей економіки?

Володимир Карагяур

!??АТШ
ТВОРИТьСЯ

АРХАЇЧНА  ІННОВАЦІЙНІСТЬ 

ПРОПУСКНАЯ СИСТЕМА 
Как оказалось,администрация лагеря тоже 

волнуется за нашу безопасность. Поговаривают, 
что в Очакове могут встретиться опасные 
элементы – будьте бдительны. На «Жемчужине» 
нас кормят, поят, спать есть где – поэтому с точки 
зрения дирекции «Жемчужины» покидать 
территорию мы не должны. 
Не самое справедливое решение. Но миримся с 
таким, за неимением другого. Носите с собой 
п р о п у с к н ы е  т а л о н ы  и л и  у ч и т е с ь 
комуницировать... ;)

ЩО ЗА ГРОЩІ? 
На території Студреспубліки діє власна валюта – НДЛМ-чики. Нащо вона? Щоб ми 
навчилися творити іншу економіку – НДЛМчики ви можете заробити за «добрі справи» - 
чергування у їдальні, прибирання території, можливо – допомога організаторам. 
За ці НДЛМчики – ви можете купити харчі, водичку, напої, рабсилу та вхід до аквапарку. 
Що ще можна робити з валютою Студреспубліки – пропонуйте у редакцію.
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