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18 років – це, звичайно круто, але 21… Погодьтесь, це набагато крутіше! Тож вітаємо
сьогодні з дійсним ПОВНОЛІТТЯМ не кого-небудь, а нашу рідну Україну! Тепер вона
дійсно наша однолітка! Що можна побажати молодій, самостійній 21-річній дівчині? Звичайно ж, процвітання, успіхів, вірних друзів та впевненості у собі! Якщо віриш у себе, у
свої мрії та сили, то можна підкорити будь-яку вершину! Власне, саме це ми і намагатимемось робити, Тож зі святом вас, друзі! Тепер тільки вперед!!!
Аліна Олексієвна

Коли ейфорія від приїзду стихла, а
голод втамувався ситним обідом, студентів чекала найочікуваніша подія сьогоднішнього дня: офіційна Церемонія відкриття «СР- 2012» та приїзд поважних
гостей. Перед студентами виступали:
лідер партії «Україна – вперед!» Наталія
Королевська; зірка світового масштабу,
футболіст Андрій Шевченко; національний лідер Студреспубліки Павло Вікнянський, а також експерти.
Спілкування вийшло досить цікавим
та змістовним. Окрім офіційної частини,
молодь мала можливість неформально поспілкуватись із нашими зірками. Наприклад, ми
дізнались, що Андрій Шевченко відвідував базу «Сонечко» ще у 5-річному віці, а це майже
30 років тому. Можливо, ця місцевість і атмосфера викликали у спортсмена ностальгію, бо
він не полінувався роздати тисячі автографів своїм відданим фанам! А Наталія Королевська ділилась секретом успіху, наголошуючи на тому, що: « Мрії здійснюються, коли ми
починаємо діяти!». Всі залишились задоволеними від зустрічі, а студенти, окрім спогадів,
поведуть із собою ще й фото з а автографами.
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ДЕБАТИ – це командна, рольова інтелектуальна гра, в якій одна команда аргументовано
доводить певну тезу, а інша – опонує їй. У ході гри команди змагаються між собою навколо
визначеної теми. Обов’язок обох команд кваліфіковано та в межах певних часових рамок
представити свою позицію, власні аргументи «за» чи «проти».Як і кожна гра, Дебати мають
свої правила. Дебати дозволяють молоді обговорювати актуальні проблеми сучасності та
інтелектуально розвиватись. Дебати – це місце зустрічі та спілкування.
Ця гра несе для її учасників значну практичну користь. Усі позитивні ефекти можна звести
до кількох груп:
•
Розвиток критичного мислення – Дебати виробляють вміння аналізувати, виявляти
сильні та слабкі сторони тих чи інших тез, виробляти оптимальне рішення з урахуванням
наявних ресурсів, давати оцінку фактам та поєднати їх у тенденцію, оцінювати наслідки та
результати дій з точки зору їх ефективності.
•
Розвиток структурного мислення – Дебати виховують вміння організувати мисленнєвий процес, структурно викласти свої думки, будувати логічні системи та конструкції та
виявляти в них суперечності.
•
Розвиток риторичних навичок – Дебати сприяють оволодінню усним мовленням та
мистецтвом переконання, надають навичок у складанні текстів промов та публічному виступі з ними, розвивають вміння тримати себе перед аудиторією.
•
Накопичення нових знань – Дебати дозволяють їх учасникам накопичувати та систематизувати нові знання з історії, права, культури, релігії, філософії, політики та інших
сфер суспільного життя, крім того дозволяють опрацювати технології пошуку інформації
та сприяють виробленню системного та об'ємного бачення проблеми.
•
Розвиток вміння працювати з людьми – Дебати виховують вміння працювати в колективі (команді, клубі), бути толерантними до протилежних думок, вислуховувати та розуміти контраргументи, повагу до людей.
Усі ці навички є корисними для юриста, політика, менеджера, журналіста та усіх інших
гуманітарних професій.

Лише перший день на фіналі нашої Республіки добігає кінця, а емоцій і вражень уже через край!
Нові знайомства і зустріч зі старими друзями, тепле море та туса у веселій компанії – це все не залишає байдужими гарячі серця наших студентів! Якщо у Вас вже є цікаві і неординарні історії, креативні фото чи просто Вам є що нам сказати – раді бачити у нашому медіа-центрі у будь-який час!
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Квест - гра для активних, амбіційних людей, яким до вподоби цікаво проводити час, виконуючи різноманітні завдання від пошуку коду до демонстрування інженерних здібностей.
Цього року квест буде відбуватися в 2 етапи: денний та нічний. Саме квестери першими
вивчать РК "Сонечко", адже денний етап запланований на перший день, та більша його
частина буде на улюбленій базі. Багато таємниць заплановано на другу ніч, адже відбудеться
нічний етап квесту поза базою. Достатньо лише прочитати, що квестерам потрібно мати
уночі: ліхтарики, компаси, ножі, щоб зрозуміти - буде щось цікавеньке ;)
Цього року більш ніж 80 бажаючих позмагаються у командній грі, аби виявити найсильнішу область у квесті. То ж побажаємо учасникам швидко та вірно виконати всі завдання, та
найголовніше - отримати максимальне задоволення від гри!

Ніжитися на пляжі – це, звичайно, круто, але активний відпочинок більше підходить для
такої енергійної групи людей, як студенти! Команди засмаглих хлопців із різних міст України змагатимуться за звання найвправніших футболістів нашої Республіки. Гадаємо, що приїзд такої зірки світового масштабу як Андрій Шевченко неабияк підняв командний дух наших парубків. Варто згадати лише, як дружно кричав зал Андрію: «Дякуємо за Євро!» та
аплодував стоячи! Сподіваємось, що таке спортивне піднесення протримається до вечора, і
ми зможемо побачити таку ж активність і на полі. Прийдіть і доведіть, що ви – найкращі!

Акція! У Вас залишилось всього три дні, щоб купити унікальну фірмову футболку
«Студреспубліки»! Всього за 2 ндлмчики!
Звертатись за телефоном: 093 638 78 78, або запитати Дениса з м. В J

Журналіст: Аліна Олексієнко
Верстка: Турчин Дінар

4

пн

вт

ср

чт

пт

сб
1

вс
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Випуск 1

Рано-ранесенько, вже з 4-ї години ранку, наймасштабніший мультифестиваль
України – Студентська республіка – радо
зустрічав своїх перших гостей. Оргкомітет, тремтячими руками допиваючи енну
чашку кави, не втомлювався реєструвати
делегації з усіх регіонів нашої рідної держави. Незважаючи на втому оргів та учасників, які подолали значну кількість кілометрів, щоб потрапити до цього студентського раю, усі посміхалися та швидко
отримували свої паспорти.
Варто зазначити, що реєстрація цього
року дійсно проходила досить оперативно, хоч деякі з учасників уже були налаштовані скептично, очікуючи прочекати години у чергах та шукаючи відповіді на «вічні» питання типу
«де твоя фотка?», «чого не зареєструвався ще вдома?!» і «коли уже на пляж/спати /їсти??!».
Коли наметове містечко почало поступово розширюватись, години близько сьомої ранку, на
пляжі вже розпочалась справжня тусовка. Виявилось, що це прибула Кіровоградська делегація, яка і вирішила розбурхати заспану молодь. Будив республіканців своїми треками DJ
Casper та MC Крендель, який так і розсипався компліментами перед дівчатами в бікіні ;). На
самому березі моря встановлена палатка з динаміками, ді-джейським пультом та басейном,
який стане родзинкою сьогоднішньої вечірки! Так що не пропустіть! ;) Приходьте, тусуйтесь, знайомтесь та робіть це літо незабутнім!
А поки що ми реєструємо останніх гостей, загоряємо на пляжі та танцюємо під дійсно
«гарячі» треки наших ді-джеїв! Endless summer, таваріщі! Юху! ;)
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