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Прогресивна молодь - щасливе майбутнє!
З 28 червня по 1 липня на Базі відпочинку «Динамо» (с. Сем’янівка (Кротенки)) проходив ХХ Полтавський регіональний етап Міжнародної програми «Студентська республіка». Цьогорічна тема – «Як досягти
прогресу і миру на Полтавщині?».
На три дні учасники, експерти й VIP–гості зібралися для проведення оргдіяльносної гри, тренінгів, майстер-класів, факультативів, змагань і конкурсів – понад сорок внутрішніх заходів. На відкритті програми
лідер республіканців Полтавщини, керівник ОДГ Олег
Слизько презентував установчу доповідь, представив
експертів та гостей проекту.
Цього року для більшої ефективності робота в
групах трішки змінилася. Відтепер республіканці спершу працюють на пленумах мегагруп, далі розбиваються на менші підгрупи, а в кінці проводять загальне віче.
На території Студреспубліки постійно працюють
інші вільні для відвідування локації. Не забувають
учасники й про відпочинок. Щодня їм готують квестфести, денні й нічні туси, ігри в «Мафію», «Що? Де?
Коли?», турніри й багато іншого.
Особливістю цьогорічної Студреспубліки стала
«Республікада» – спільний спортивно-журналістський
проект, який запрацював і для Полтавщини. За три дні
за допомогою кураторів учасники створили й зареєстрували власні ЗМІ – газету «Студгалушка» і телеба-

Республіканський квест
під відкритим небом

На території студентського містечка біля головної
сцени відбувся квест-фест для активних мешканців
республіки. Для участі знайшлося кілька команд, але
через недотримання правил одну з них виключили ще
до початку гри. На обрання капітанів гравцям відвели
по 1 хвилині. Далі вже сформовані команди вигадували собі назви: «Всё или ничего», «Лишаї», «Хом‘яки»,
«Ісус», «Лютики» та «Егоїсти».
На проходження квест-фесту відвели трохи менше 12 хвилин. Здавалося, гравці хаотично бігають по

чення «Ульотне TV». Спробували себе як журналісти,
спортивні коментатори, оператори, монтажери тощо.
Одна з головних подій – вибори нового мера Студреспубліки! До неї готуються по-особливому!
– Є прогресивна молодь, яка хоче працювати, в якої
є усвідомлення солідаризації. Я дійсно бачу, що зараз
формується студентська еліта, яка пов’язує своє майбутнє саме з Полтавщиною й готова бути рушійною силою
для дій. Підсумки програми «Студреспубліка» щороку
показують кращі результати, – говорить екс-очільниця
студентського магістрату Анастасія Голос.
Оксана Дрюк
території містечка, утім, вони виконували завдання,
отримані капітанами команд. Одне з таких – «Щоб досягти прогресу, потрібне просвітлення і, коли воно
прийшло до Томаса Едісона, з‘явилося це».
У пошуках локації для найоригінальнішого фото,
гравці оббігали мало не всю територію Студреспубліки. Більшість учасників прийшли спробувати себе в
чомусь новому, отримати круті емоції, і всі як один –
за перемогою.
У результаті гри ІІІ місце зайняла команда «Ісус»,
ІІ місце – «Егоїсти», а І місце зайняла найоригінальніша й найпрудкіша команда «Всё или ничего» на чолі з
капітаном Євгеном Моісєєвим. Він і прокоментував цю
перемогу: «У нас все вийшло класно, бо ми була сплачьонна команда, навіть якщо б ми не виграли по часу,
то виграли б по оригінальності фото».
Чесною грою переможці здобули заохочувальні
призи. Після закінчення фесту його головний організатор Антон Назаренко прокоментував захід: – Я хочу,
щоб жителі республіки розвивалися не тільки в спортивному, освітньому, а й культурному напрямках, –
Вважаю, все пройшло на ура! Всі довольні і щасливі.
Тож і ми вітаємо команду з перемогою, а нашим
читачам також бажаємо теж бути задоволеними й щасливими!
Тетяна Перепадченко
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Що? Де? Коли? Інтелектуали VS інтелектуали-республіканці
Відбулися інтелектуальні змагання між громадянами й гостями Студреспубліки–2018. Протягом 3 турів
гравці 8 команд шукали відповіді на запитання й накопичували бали. Знання історії людства, науки, літератури а також логічне мислення й досвід стали ключем до
перемоги в «Що? Де? Коли? по-республіканськи».
До речі, атмосфера, просякнута ідеями респу-бліканців, подіяла й на гравців ЩДК. Проявилася солідарізація, посилилися критичне мислення, конкуренція
й прагнення до перемоги.
Найбільше правильних відповідей дала команда
«Полтавська платформа», другу позицію зайняли «City
Brothers». Молода команда республіканців «Активные» розділила почесне третє місце з командою «Параінтелектуали» і довела, що неординарне мислення
завжди дає результати.

Місто засинає,
просинається мафія...

У рамках СР-ХХ республіканці провели турнір з «Мафії» між 27
учасниками. До фіналу дійшли 15.
– «Мафія» популярна серед
студентів і учасників Полтавської
регіональної Студреспубліки, –
говорить організатор гри Владислав Козак.
І недаремно, адже саме Студреспубліка заснувала в Полтавській області клубну культуру гри
в «Мафію». Переможця турніру
оголосили на загальному зібранні – ним став Євген Моісєєв.
Ярослав Земляной

Традиційно команди учасників отримали в подарунок книги, а переможці – унікальний кубок ХХ ювілейної Студреспібліки.
Анастасія Хандій

Го-о-ол!
Кожен хлопчисько, котрий
товаришував зі шкіряним м'ячем
ще змалку, мабуть, не раз затамовував подих, щоб за мить вигукнути це заповітне слово. Кожен,
хоч на мить, уявляв себе тим, від
чийого голосу на кожній спортивній події мурашки по шкірі
влаштовують «велике переселення народів».
Звісно ж, мова йде про роботу спортивного коментатора. І в цій професії є свої лідери
думки й справжні віртуози цієї
справи.
Республіканцям–2018
неймовірно поталанило, адже до
них приїхав відомий спортивний
журналіст, головний редактор
Інтернет-видання «Полтава 365»
Станіслав Майзус.
Гість показав майстер-клас зі
спортивного коментування, озвучивши частину матчу на кубок СР–
2018 і продемонструвавши ту саму
магію біля мікрофону. Та, головне,
дав настанови молоді, яка захотіла
спробувати себе в новій справі.
– Я вірю, що спортивній жур-

налістиці на Студреспубліці бути!
Але без любові до своєї справи,
знання історії та орієнтації у спортивному просторі неможливо досягти успіху, – зазначив гість.
Студреспубліканське телебачення Ульотне TV» номінувало
учасників на звання «Найкращий
спортивний коментатор». Юнаки
Артем Алферов і Руслан Степаненко, як на перший раз, досить непогано впоралися. Але вразила миргородчанка Анастасія Хандій, яка
вперше приїхала на Студреспубліку. Виваженість і точність саме її
формулювань відзначив Станіслав
Майзус, віддавши пальму першості. Артем отримав звання найкреативнішого коментатора.
Віталій Демочко
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Ранок починається не з кави
На третій день Студреспубліки звична черга до
сніданку отримала тривожний відтінок. Одному з республіканців Олексію Василюку стало зле прямо в черзі
за сніданком. Щільна програма заходу й нервова напруга далися взнаки.
Вразила суспільна підтримка республіканців та
оперативне реагування представників оргштабу. За
хвилину викликали швидку. Тим часом юнаку надали
першу медичну допомогу. Не зважаючи на проблеми
з навігацією, швидка прибула за лічені хвилини. Доки
медпрацівники допомагали Олексію, Анна, яка за цим
спостерігала та переймалася за хлопця – втратила свідомість.
Головний організатор заходу Олег Слизько прокоментував випадок:

– Я не лікар, тому не можу говорити, що саме спровокувало такий збій у стані здоров’я Олексія. Можливо не виспався, бо довго працював, перехвилювався.
Ми провели додатковий інструктаж по техніці безпеки життєдіяльності, тож учасники об’єдналися й стали
обачнішими. Не хвилюйтеся, ситуацію триматимемо
під контролем. Це життєва ситуація, які трапляються.
Ніхто від них не застрахований. Особливо, враховуючи, з якою відповідальністю Олексій підійшов до гри.
Зараз його здоров'ю нічого не загрожує. Його обстежили. Він передає вітання всім республіканцям.
Єдине, про що Олексій шкодує, що не зміг взяти
участь у виборах, адже приїхав саме за перемогою і
мав досить непогані шанси та підтримку серед громадян. Редакція «Студгалушки» від імені всіх республіканців бажає Олексію якнайшвидшого одужання.
Віталій Демочко
Станом на 32 червня Олексій почуває себе чудово і уже
розпочав реалізацію своєї передвиборної програми.

Олег Слизько:
Студреспубліка це моє життя
Три доби майже без сну на межі можливостей організму. Коли, здається, що вже все
знайдено і зроблено – аж раптом приходить
рішення. Ніби воно завжди тут було, але нічим
себе не виказувало… Про враження від ХХ
ювілейного полтавського регіонального етапу
Міжнародної програми «Студентська республіка» ми запитали у голови Полтавського обласного осередку Олега Слизька.
– Чи виправдали Ваші сподівання ці три дні?
– Щодо самої гри – ще не один день розбиратимемося, чи виправдалися наші сподівання. Але для прогресу й миру на Полтавщині, в Україні, світі потрібні
проекти нового просвітництва й розумної громадянської солідарності. Якщо в нас є уявлення про якісь
нові форми громадянського просвітництва, то про
солідарність в учасників і в нас самих ще немає точної відповіді. Як організувати солідарність, консолідуватися навколо життєво важливих конкретних питань.
Розуміння, що проблема існує – є. Для її вирішен-

ня потрібен надлишок енергетики в суспільстві, особливо молодіжному середовищі. Про це говорили на
круглому столі з політологом Андрієм Окарою. Сьогодні ні критичної маси, ні цього надлишку немає.
– І є конкретні приклади?
– Сьогодні в нас два кандидати на мера – один
яскраво виражений, інший, мабуть, і сам не розуміє,
чого він балотується. Тому конкуренції мало, лідерства
мало. Очі в молоді не горять – це величезна проблема.
А ще половина їх виїжджає за кордон. Намагаємося
рефлексувати ситуацію, і, сподіваюся, знайдемо, витягнемо потрібні кейси, контрзаходи щодо цієї ситуації.
– Якщо лідерства не вистачає, значить, треба
створювати школи лідерства?
– Студреспубліка і є школою лідерства, а далі слід
їх створювати у вужчому форматі. І організовувати й
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писати концепцію повинні не органи державної влади. Це мають бути швидше громадянські ініціативи, які
б оновлювалися через такі проекти.
Програма ще на тих засадах, які були у витоків.
Світ змінюється, цінності змінюються. Слід швидко реагувати. І, звичайно, писати програму не для виховання формальників – для виховання людей, які можуть
брати на себе ініціативу, відповідальн ість, не залежно
від того, чи він голова якоїсь організації, чи створює
якусь неформальну тусовку.
Програма дуже серйозна. Шкода, що сьогодні молоді складно брати участь у громадському житті. Після
пар ідуть на роботу, все літо працюють, буває, без вихідних. Це притуплює можливості. Саме з цим боремося, намагаємося знайти відповіді на запитання.
– Хто фінансує захід?
– Напевно, ми 20 років і працюємо лише тому що
фінансується цей проект із різних джерел. Це ж і елемент розумної солідарності в плані співвідношення
учасників із грою. Коли вони ще й певну частину витрат покривають за власний рахунок. Це дисциплінує,
змушує задуматися над головною проблематикою.
Цьогоріч – ювілей. Ми дуже вдячні управлінню
сім’ї, молоді та спорту Полтавської ОДА й виконавчому
комітету Полтавської міськради за те, що посприяли й,
порівняно з минулорічними, виділили значні кошти.
Були спонсорські й партнерські внески. Про все ми
відзвітуємо. У нас немає шефства, чийогось конкретного патронажу. У нас свій громадянський проект, і ми
намагаємося у ньому створювати різні можливості,
щоб було якомога більше активностей.
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– Чи подасте звіт у Міністерство молоді та спорту про результати роботи?
– У Міністерство я точно звітуватися не буду. Ми,
звичайно, прозвітуємося перед всіма спонсорами й
партнерами, які допомогли в організації проекту. Але
Міністерство молоді на даний момент – це взагалі ворог молоді, там сидять випадкові люди. І сам Міністр –
випадкова людина, яка прямо всій молоді заявила, що
Міністерство ніяк не комунікує з молоддю. Цьому є відеопідтвердження. Тому без ілюзій – краще б не було
Міністерства взагалі, ніж воно таке як зараз.
Утім зазначу, що на Полтавщині й у Полтаві в нас
інші люди. Не скажу що проблем немає, але головне, що з цими людьми можна працювати, знаходячи спільну мову. Це дає надію, що на низах не такий
«швах» твориться, як в Києві.
Анастасія Хандій

Засновник: ПОО ВМГО «Студреспубліка», видавець – Ярослав Земляной, головний редактор: Людмила Волошина, Адреса редакції: с. Сем’янівка (Кротенки),
БВ «Динамо», телефон: 099-556-17-27, наклад 300 шт, Св-во про держреєстрацію №003, віддруковано на власному обладнанні ПОО ВМГО «Студреспубліка»

