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Київська Студреспубліка-2012 відкрилася!!! 

 
Отримавши на вході Паспорт громадянина Cтудреспубліки, нові мешканці заселили наметами 
альтернативну реальність в зеленому серці нашої столиці. «Місто у місті» наповнилося веселим 
гаміром та ритмом музики. Заохочені звабливою програмою, сповнені бажання познайомитися, 
навчитися, показати себе і добре відпочити, активні мешканці без втоми місили ногами пляжний 
пісок як тісто, перебігаючи з одного заходу на інший. А як звечоріло зібралися на галявині біля 
сцени для урочистого відкриття табору-фестивалю. Читайте далі і згадуйте подробиці! 
 

Людина дня Думка дня 
Найскладніше зрушити воза з 
місця. Як тільки він поворухнувся, 
стає легше. Героями дня (як і 
багатьох днів, що йому 
передували) стали члени 
Оргкомітету Студреспубліки на 
чолі з Людмилою Рудкевич (зліва 
на світлині). Дякуємо, що 
запросили на свято, де ми всі 
головні герої дійства! Пройшов 
лише день, я ми відчуваємо цей 
фестиваль власним простором. 

Рейтинг дня 

 

Гра “Лазертаг” [вау!] 
Обговорення закону [жара!] 
Тренінг “Перша допомога” [так!]  
Майстер-клас “Ленд-арт” [ах!] 
Музика [=кльові рухи тіла=] 
КВН [=ви бачили, як смішно?=] 
Пароплав [=з цікавістю кружляв=] 

“Tutti fratelli” [італ: ‘Всі – брати’] 
було сказано більше 150 років 
тому однією людиною, яка 
своїм вчинком змінила світ і 
отримала першу Нобелівську 
премію миру (1901 р). Його 
послідовники утворили рух 
Червоного Хреста, знаний по 
всьому світі завдяки допомозі 
людям, які опинилися у біді. 
Альберт Ейнштен сказав: 
“Сенс має лише життя, 
присвячена іншим”. Студенти 
завжди були в авангарді 
розвитку суспільства. Знання, 
ідеї, ініціативи – помножені на 
енергію та ентузіазм – давали 
початок змінам у суспільстві. 
Студреспубліка – це мікрокосм 
маленька країна, маленьке 
місто, маленька Alma mater… 
Та малий крок починає шлях! 
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Самопрезентація: витоки і цінності Червоного Хреста 
Червоний Хрест народився з людського вчинку 
молодої людини. Побачивши тисячи поранених 
після битви швейцарець Анрі Дюнан вирішив 
домогти. Один – тисячам. Ви так можете? 
Він зорганізував людей з найближчих поселень, 
оплачуючи медикаменти власним коштом. Він 
допоміг багатьом! Повернувшись додому, Анрі 
написав книгу, в якій виклав заклик допомогати 
всім, хто потребує допомоги. Бо людське життя і 
гідність має поважатися за будь-яких умов. В 
умовах миру чи збройного конфлікту. 

  
Наші принципи Червоний Хрест сьогодні 

Червоний Хрест в цілому, і кожна його складова 
діють відповідно до 7 Основоположних 
принципів: Гуманність, Неупередженість, 
Нейтральність, Незалежність, Добровільність, 
Єдиність, Універсальність. Червоний Хрест 
об’єднує всіх, хто бажає захищати життя та 
здоров’я людей, забезпечувати повагу до 
людської особистості без жодного розрізнення. 
Щоб зберегти загальну довіру, ми не вступаємо 
в суперечки політичного, расового, релігійного 
або ідеологічного характеру. Допомогаючи 
державі, завжди зберігаємо певну автономність. 

Червоний Хрест існує більше 150 років і є 
однією з найбільших гуманітарних мереж світу. 
Основа його роботи – волонтерська допомога і 
добровільні пожертви нейбайдужих людей. 
Основними напрямками роботи є поширення 
гуманітарних цінностей і основ міжнародного 
гуманітарного права, підготовка до катастроф і 
надання допомоги під час надзвичайних 
ситуацій, пропаганда здорового способу життя і 
медико-соціальна допомога у громаді. 
Наступного року Товариству Червоного Хреста 
України виповнеться 95 років. 

  

 
Ми навчаємо як слід надавати першу (долікарську) допомогу. Запрошуємо пройти базовий курс, 
щоб знати що робити в ситуаціях, коли ви – єдиний, хто може прийти на допомогу. На світлині 
зібралася команда тренерів і волонтерів Київського Червоного Хреста після майстер-класу з 
першої допомоги, який відбувся в перший день роботи Студреспубліки-2012. 
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Команда Київського Червоного Хреста 

 
Київська міська організація є складовою Товариства Червоного Хреста України. Відповідно до 
територіального поділу столиці, вона складається з 10 районних організацій, які щоденно надають 
допомогу нужденним киянам. В Студреспубліці-2012 бере участь збірна група з працівників і 
волонтерів з числа студентської молоді (на світлині). Запрошуємо познайомитися з нами! 

Враження від першого дня роботи Студреспубліки 
Ніна Павлівна (Голова Кивського ЧХ): Для нас 
участь у Студреспубліці – вагомий крок у 
розвитку співпраці з підрозділами КМДА та 
партнерськими громадськими організаціями. 
Було приємно бачити ентузіазм, з яким провела 
цей день наша команда. Наші інструктори 
представили майстер-клас, а волонтери – 
допомогали в організації роботи табору.  

Ольга Іванівна (Кивський ЧХ): По-перше, хочу 
подякувати організаторам Студреспубліки. Я 
готувалася до участі у таборі як до зустрічі з 
друзями, оскільки ми вже мали досвід співпраці 
під час Євро-2012. По-друге, приємний день, 
сповнений зустрічей з новими цікавими людьми, 
тренінгами і майстер-класами. По-третє, яка ж 
тут гарна природа і мальовничий краєвид! 

Юрій (Юрист): Було важко і цікаво. Гарний 
досвід. Новий імпульс для професійного 
розвитку. Приємно познаймоитися з командою 
Оргкомітету. Мою думку чують, можемо 
обговорити і прийняти мудре рішення. Команда 
Крок – активна і досвідчена, радий знайомству з 
нею. Цікаво було розбиратися у проекті закону. 

Ірина (Дніпровський район): табір, намети, 
вода, природа – і все це в центрі Києва! Чудово, 
що молодь змогла зібратися заради позитивних 
цінностей. Нові люди, думки, емоції – це те, що 
дає Студреспубліка.  Звичайно, лазертаг – 
найкраща активна гра дня. Приємно, що на 
“першу допомогу” завітало багато учасників. 

Настя (просто НАСТЯ): Просто море позитива! 
Я допомогала відповідати за зону Парк 
культури. На майстер-класі лендарту, де ми 
створювали композицію на тему «Велике – в 
малому, мале у великому». В «читальному 
залі» точилися цікаві дискусії щодо утопічного 
світу. Барвиста сонячна атмосфера табору. Мій 
намет просто супер у нашому чудовому 
містечку. Мабуть, буду тут зимувати. 

Сергій (Подільский район): Створено гарні 
умови, щоб люди моглив відпочити і проявити 
себе. Гарна музика, ді-джеї створювали 
приємну атмосферу. На дебати були запрошені 
цікаві спікери. Познайомився з новими людьми з 
фахових областей, які мене цікавили. 
Мальовничий краєвид доповнює жива музика. 
Дякую Ользі Іванівни за допомогу в організації 
команд та інформаційний супровід нашої участі. 
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Цікаво, весело, мудро і корисно 

Вигадай влучний підпис Усміхненим пензлем 

Момент схоплено на “Майдані” перед сценою, 
де ось-ось розпочнеться відкриття табору 

Автор – Оксана Будник, науковець, волонтер 
Червоного Хреста, учасниця Студреспубліки 

Не гайте час! Поетичним рядком 
«Щоб дізнатися ціну року, запитай студента, 
який провалився на іспиті. Щоб дізнатися ціну 
місяця, запитай мати, що народила передчасно. 
Щоб дізнатися ціну тижня, запитай редактора 
тижневика. Щоб дізнатися ціну години, запитай 
закоханого, що чекає на свою кохану. Щоб 
дізнатися ціну хвилини, запитай того, хто 
запізнився на потяг. Щоб дізнатися ціну 
секунди, запитай того, хто втратив близьку 
людину в автокатастрофі. Щоб дізнатися ціну 
однієї тисячної секунди, запитай срібного 
медаліста Олімпійських ігор. Стрілки годин не 
зупинять свій біг. Тому дорожіть кожним 
моментом вашого життя. І цінуйте сьогоднішній 
день, як найбільший дар, який вам дано» 

Бернар Вербер, «Імперія янголів»
 
«З кожною новою хвилиною починається для 
нас нове життя» 

Збив я зграю із крапок і літер,  
Щоби думка від подиву мліла:  
Голова, де панує лиш вітер  
Має чим напувати вівтрила  
 
Я спотворив ідею ледь зриму  
Відчуттям своїх нюхом й очей,  
Щоб отримали речення крила –  
Давню мрію натхненних людей.  
 
Розбазарював слово і риму,  
Наче жінчині гроші альфонс, 
Щоб на сповіді людям потрібним  
Був я сам собі пастор і ксьондз.  
 
Розрізав я метафори шиті  
На ганчірки, порожні, як скло,  
Щоби міг я пожити на світі  
Трошки довше, ніж Шикін Павло. 

Джером Клапка Джером Автор – Павло Шикін, студент НАУКМА, 
учасник Студреспубліки  

Усе прочитано. Що далі? Дивіться, падають зорі! 
Пропонуємо дізнатися більше про Червоний 
Хрест, завітавши на сайт Київської міської 
організаці Червоного Хреста 
(www.kievkk.narod.ru), Товариства Червоного 
Хреста України (www.redcross.org.ua), 
Міжнародної Федерації Товариств Червоного 
Хреста і Червоного Півмісяця (www.ifrc.org), 
Міжнародного Комітету Червоного Хреста 
(www.icrc.org). Наші групи є у соцмережах. 

Цими вихідними Земля проходитиме через 
метеоритні потоки, тож з неба будуть падати 
сотні зірок. Це так звані персеїди - дрібні 
частинки з хвоста комети Свіфта-Туттля. Вони 
падають на Землю і згорають в атмосфері. 
Щоправда в столиці, пік астрономічного явища 
припаде на денний час. Але при ясному небі 
«зорепад» можна побачити і вночі. Тому 
пильнуйте небо і не забудьте загадати бажання!

Номер підготовлено в нічній тиші титанічними 
зусиллями Андрія Петровича (Червоний Хрест) 

Надруковано і розповсюджено безкоштовно 
Оргкомітетом Студреспубліки (Артем Стельмашов) 
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