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Ну що, «Студреспубліка», доброго ранку. Сподіваюсь ви добре поспали? 
Хоча ні, треба спитати по іншому: «Ви сьогодні спали?». Питання було 
риторичне і все ж я сподіваюсь, що відчуваєте ви себе добре. Погода на 
вулиці сонячна, сніданок був смачним, а ми всі вже біжимо готуватися 
до «Денної туси». Тому чекаємо на всіх о 12:00 біля сцені. Приходьте в 

тверезому розумі, при пам’яті та з гарним насроєм!

Ассоциация фабрик мыслей Студреспублики
Конкурс на выполнение заказа Президента страны 

«Разработка управленческой структуры по  
реализации модернизационных проектах»

Заявки на участие в конкурсе подали следующие Фабрики 
Мысли:
1. Тесла
2. Free Financess
3. Progress
4. Паровозик
5. Виа-гра
6. Винница-красавица
7. Вспышка
Редлайн: предоставить к 12.30 модераторам мега-групп 
рабочий вариант печатного текста
Дедлайн: 20.00
Номер телефона Президента ассоциации:  066 244-51-73 
Сервер

Ассоциация фабрик мыслей Студреспублики
Конкурс на выполнение заказа Министерства 

образования и науки Украины
«Концепт модернизации гуманитарного блока в 

системе высшего образования страны»
Заявки на участие в конкурсе подали следующие 
Фабрики Мысли:
1. Тесла
2. Free Financess
3. Progress
4. Паровозик
5. Виа-гра
6. Винница-красавица
7. Вспышка
Редлайн: предоставить к 12.30 модераторам мега-групп 
рабочий вариант печатного текста
Дедлайн: 20.00
Номер телефона Президента ассоциации:  066 244-51-73 
Сервер

Навіть в ті серйозні моменти 
модернізації, котрі ми переживаємо 
на Азовському узбережжі 
Студреспубліки-2015, в перервах 
між пленумами та факультативами, 
наші серця потребують якісних 
жартів та мініатюр. Саме такий 
формат відпочинку поміж баталіями 
модернізації пропонує нам 
найвеселіший та найкмітливіший 
суб-фестиваль «КВН», котрий 
відбудеться 24 серпня о 21.00 год 
на головній сцені Студреспубліки! 
Прийди до нас, підтримай свою 
команду, відпочинь продуктивно!

Спіши, не пропусти!!! 

Прочитала анонс Студреспубліки, 
подія проходить на березі Азовського 
моря. Думаю, нічого так, можна кілька 
днів потусити, відпочити, але щоб не 
зовсім лінуватися, ще й попрацювати. 
От і поїхала як редактор газети 
«Хроніки». Все було добре, але лише день до 
початку СР, поки не приїхала моя зла 

шефиня і не заявила: «Так, Соня, ніякого моря, працювати 
і працювати, мінімум по 3 випуски в день готувати. Все 
побігла, чого чекаєш!!!».
І тут я зрозуміла, що попала… Попала конкрєтно. Але 
було вже пізно щось міняти. Розпочалася реєстрація, 
я ще й почала там допомагати, а моя злюка шефиня 
типу прилягла, та ще й на моєму спальнику… Дякувати 
Республіці, хоч мій сніданок не з’їла, хоч я його не з’їла теж… 
Йде 2 день, я все думаю, що організатори написали в анонсі 
неправда. Ніякого моря тут 
немає((( Принаймні, я його не 
бачила! Море, ти де?????

P.S.А моя шефиня насправді не зла, 
а просто, як кожна дівчина – з 
характером і як кожний керівник 
– дуже відповідальна!

Увага! Увага! Увага!
Запрошуємо всіх республіканців на 

надзвичайну подію!
Тільки сьогодні о 22:30 на великій сцені 
відбудеться фінал суб-фестивалю Music 

Live Awards!
Проведіть цей вечір разом з гуртами :

Сен-Тропе, The Airchoppers, 
The UA та вокалістом Сашею OLen!
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Команда Місце
НСЯНГ 1
СВДС 2
Димка-1 3
Чубака 3
Vint 4
Капитан 5
Мамай 6

Фінальна таблиця

Вітаємо команду НСЯНГ 
(Дніпро) з перемогою!

З повагою,
куратор суб-фестивалю 
«Інтеллектуальна гра», 
Іванов Ростислав

Назва команди Очок 
набрано

Місце

Пальчики 5 2
Блонда 3.5 5
Сумка 4 4
Женское 
колоколня

2.5 6

Каштан 5 3

I тур:
Назва команди Очок 

набрано
Місце

Димка-1 5 2
Продам гараж 4 3
Сабачиха 4 3
Мамай 4 3
НСЯНГ 4 3
Двое в лодке не 
считая Чуббаки

7 1

Результати турніру “ЩО? ДЕ? КОЛИ?”
II тур:

 А поки наші світлі голови та юні серця будують план модернізації 
України, дебатна спільнота Студреспубліки не зупиняється та готується 
до турніру, що відбудеться 24 серпня о 9.30 год. Учасників суб-фестивалю 
чекає ввідний семінар із огляду правил Британського стилю гри та цікаві 
предметні резолюції, котрі допоможуть поринути у насичений, запеклий 
світ дискусій.
 Отож, для більш продуктивної підготовки до найочікуванішого 
турніру Студреспубліки, ми публікуємо очікувані резолюції (теми):
 1. ЦП вважає, щоочільниками реформ в Українімають бути 
іноземці
 2. ЦП надастьбезвізовий статус Україні з початку 2016 року
 3. ЦП вважає, щоУкраїнамаєзмінитиконцепціюсвяткування Дня 
Перемоги на Європейську
 4. ЦП (ЄС) виступить за відмінулюстраційного закону в Україні
 5. ЦП при військовихдіях дозволить сторонам руйнуватирелігійні та 
культурнінадбаннясвого противника
 6. ЦП обмежить право на самовизначеннянації в 
інтересахміжнародноїбезпеки
 7. ЦПВЩ Україна в односторонньому порядку повинна 
відмовитисьвід будь-якоїдопомогиззовні.
 8. ЦП скоротитьтермінув'язнення для злочинців, якіпогодяться на те
стуванняекспериментальнихпрепаратів. 
 9. Новий проект ЗУ "Про місцевівибори" містить норму про 
мінімальнийвідсотоккандидатіводнієїстаті у виборчому списку 
політичноїпартії на рівні 30%.
ЦП виключить норму про співвідношеннястатііз ЗУ "Про місцевівибори".
 10.  ЦП за наявностіімпортниханалогіввіддастьперевагувітчизняно
мувиробнику при здійсненнідержавнихзакупівель.

Примітка: ЦП – Ця палата, ЦПВЩ – ця палата вважає, що…

Спіши, не пропусти!!! Що? Де? Коли?

У рамках суб-фестивалів на Студреспубліці 
також проводився турнір з інтелектуальних 
ігор “Що? Де? Коли?“. Бажаючих прийняти 
участь виявилось настільки багато, що турнір 
довелося розділити на два тури по 6 команд, 
гра до 15 питаннь.
Команди проявили винахідливість, ерудицію 
та кмітливість, а перемогу отримали 
найбільш достойні!


