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Ну що, Республіка, поїхали! 
На календарі 21 серпня,а це означає, що вже через лічені години в Хер-
сонській області, Генічеському районі, в оздоровчому комплексі «Енергія» 
розпочнеться найочікуваніша, найгучніша та незабутня подія, яку кожен 
із нас чекав цілий рік. Старі та нові друзі з різних куточків мальовничої 
України, три дні наповнені яскравими емоціями, незабутніми враженнями, 
посмішками, інколи сльозами щастя, а також моментами, які будуть закар-
бовані у пам’яті кожного, хто хоч раз побував на «Студентській республіці».

 «День підготовки – найскладніший. Просто 
зносить дах від емоцій, які переповнюють. Я 
на всеукраїнській Республіці вперше і очікую 
завести знайомства з новими людьми і 
навчитися від них чогось нового. Побажати 
учасникам терпіння та бажання щось ство-
рювати нове. І іти до поставленої цілі.»

Протягом трьох фестивальних днів 
спати ніхто не буде,
бо на території «Студентської 
республіки» працює кримінальне 
угрупування – «Мафія». 
Стережіться, мирні жителі, 
сподіваємось, що ваш комісар
зможе захистити вас та збереже 
мир та спокій у Республіці!
 
Місце полювання:
Фреш - бар (№25 на карті)
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«Для мене всеукраїнська Студреспубліка це 
вперше, і для мене це маленький світ з великою 
перспективою, тому що саме тут знаходяться 
люди, котрим не байдеже власне життя в улю-
бленій країні. Від Республіки, очікую, а скоріше я 
сподіваюсь, що хоча б одна людина із десяти, за-
мислиться про те, що потрібно щось змінювати 
у власному житті і в країні, і починати потрібно 
з себе. Мислите позитивно!»

Початок полювання: 23:00
Потенційним ведучім бути  о 22:45

Коротко від кураторів суб-фестів

Данііл Кравченко (куратор суб-фесту «Містер Студреспубліка»):

Мусійчук Ольга (головний режисер суб-фестів): 

Автобус з організаторами 
ще в день перетнув межу 
між звичайним світом, та 
захоплюючою серця кожно-
го – територію «Студентсь-
кої республіки»! Вже через 
12 годин, територію ОК 
«Енергія» заповнить гучна, 
яскрава, талановита і твор-
ча молодь з усієї України. 

Автобус вже розвантажений, планерка проведена, завдання роздані, 
намети встановлені, а принтер не перестає працювати, щоб кожен 
із громадян «Студентської республіки» зміг отримати посвідчення 
громадянина найкращої та найяскравішої республіки світу. 
Команда Студентської республіки, зробить все можливе, щоб най-
ближчі три дні, назавжди закарбувалися у твоїй пам’яті. Модернізуй 
Україну разом з Нами! Твоє майбутнє – в твоїх руках!



Для тих, хто за словом в карман не лізе…

Не хочеш іти в політику? 
Не умієш шуткувати, щоб потрапити до команди КВН?
Або зовсім не приваблює ідея дефілювати по сцені? 
Тоді, я знаю що можу Вам запропонувати! 
Один з найцікавіших суб-фестів Республіки,для жур-
налістів – «Республікада»! якщо тобі подобається писати 
та ділитися тим, що вдалось побачити саме тобі, обов’яз-
ково приходь 22 серпня о 16:30 на організаційний збір та 
прояви себе! Можливо, нам потрібен саме ТИ!

  Наше майбутнє в наших руках!
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Ну що ж, день розпочався і все що залишається мені та кожному з вам 
– це відраховувати години до початку грандіозної «Студентської респу-
бліки - 2015»! А ще, я годую сьогодні всіх смачними барбарисками та 
печивом. Тому посміхайтеся, любі мої, залишилось ще трішки…

14:15, а на вулиці дощ.. Що може бути гірше ніж дощ 

21 серпня, коли вже завтра повинна відбутися най-

гучніша подія року. Але студреспубліканцям під силу 

все. Навіть, втілити в життя слова пісні «Я тучи 

разгоню руками…» Тому швидше отримуй паспорт, 

бігом став намет і гайда на пляж, заводити нові 

знайомства!
16:27, а близько двохсот надрукованих паспортів було загублено серед величезної кількості коробок, банерів та техніки. Невже хтось з Республіки залишиться без паспорту?

18:53, Хвилювалися? А паспорти громадян 

Республіки вже у друку, прапори на своїх 

місцях, підготовка до субфестів у розпалі, 

що може бути краще. Ще вісім годин..

20:10, сценарій пишеться, сцени встановлюються, настрій підій-

мається, а учасників за воротами все більше і більше..

Не уявляю що буде на обід, 
але чудово знаю що буде 

після… А саме - церемонія від-
криття «Студентської респу-
бліки - 2015»! Спалах яскравих 
емоцій, зустріч з старими, та 
знайомство з новими друзями. 
Ті хто в перше приїхали до Ре-
спубліки, познайомляться з різ-

номанітністю субфестів та 

їх кураторами. А хто вже по 
праву може називати себе ста-
рожилом, просто поспілкується 
з тими, кого не бачив вже рік, 
після минулого літа. Також, ми 
обов’язково побачимо, а скорі-
ше почуємо, найгучніше та най-
дружніше місто України. Диви 
не проґав момент! 

Тема цьогорічної «Студентської 
республіки» – «Програма модер-
нізації України». Першим фа-
культативом, який відбудеться 22 
серпня о 14:00, на факультатив-
ному майданчику (№9 на карті), 
буде проходити під назвою 
«Східноєвропейська модерніза-
ція: уроки для майбутніх лідерів 

України», який буде проводити 
філософ Михайло Мінаков.
Якщо ми хочемо будувати наше 
майбутнє, треба починати з мо-
лоді. Саме для цього на території 
Республіки зустрілися найактив-
ніша та найкреативніша молодь 
України, щоб зробити те, чого не 
спромоглися досягти досі.

Відраховуючи часи до...

19:38, я вже знаю, що поряд з ОК «Енергія», вже 

розташувалися невеликі табори Чернівців та 

Дніпра, одразу видно, кому все не терпиться

После плотного обеда, по закону Архимеда…


