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Сподіваюсь, що дівчата вже відійшли 

від вчорашнього чоловічого шоу, але 

посмію вам про це нагадати, бо я не змогла не 

висвітлити це у нашій газеті.

25 серпня на головній сцені Студреспубліки 

вибухнуло феєричне шоу «Містер Студреспубліка – 

2013». Дванадцять кращих хлопців представляли 

свій регіон. Вони усі такі різні і не схожі, але в них 

одна ціль – перемога…

          Першим виходом хлопців було дефіле у стилі 

первісної ери, в якому вони могли показати не 

тільки своє гарне тіло, але й характер. Глядачі 

одразу змогли вирішити за кого ж вони будуть 

уболівати.  Наступним етапом стала відео – 

презентація регіону і учасника. Було багато гарних 

відео, але, гадаю мою думку розділять більшість, 

найкращим відео-роликом вважають ролік 

представника делегації міста Пол, Шевченко 

Богдана. Була ідея, відео було професіональним і 

підготовленість усіх, хто приймав участь у ньому, 

була помітна. Після перегляду відеороликів, 

прийшла черга відкриватися з нових сторін і 

демонструвати усі таланти.

         Ліричний реп про любов від Дмитра з Дн. 

Бальний танець від Яремчука Віталія з Че. 

Романс від учасника з Ха та чудовий вірш про 

дружбу від Михайла Ткалича із Зп. 

Проникливий танок від учасника з Дон, 

Кирила. Дуже веселий, але у той же час милий 

і «чіпляючий» вірш про любов, автором якого 

є сам Олександр з Він. Був ще один авторський 

вірш від Шелудько Романа з Рів. Дуже 

порадував учасник із Зак з піснею про прес та 

сучасний танець від представника делегації 

міста Су, Батира Дурдиєва. Згадуючи усі 

номери, розумієш, що ось вони романтики, і 

вони дійсно є. Але це ще не все, я, як завжди, 

виділила два, на мій погляд, найцікавіших 

номерів. Не скажу, що хтось був краще, а хтось 

ні, але думаю кожен погодиться, що коли 

учасник делегації міста Пол, Богдан прочитав 

вірш про війну, ніхто з присутніх не залишився 

байдужим. Доказом цього стало те, що як 

тільки він дочитав до кінця, усі присутні 

вибухнули оплесками і аплодували стоячи. До 

речі, у деяких я навіть помітила сльози на 

очах. Як на мене - це успіх. Ще один, досить 

цікавий персонаж, учасник зі столиці К 

Микита Шарапов. Хлопець не думав довго про 

творчій номер, просто розповів про себе і про 

свої мрії і гадаю його запам'ятали усі.

Після творчих номерів було ще два 

дефіле. Дефіле у стилі авангард, де можна 

було спостерігати різні стилізації 

костюмів та фантазію наших хлопців на 

задану тему. 

         Останнім виходом було дефіле у 

костюмах. Елегантні та красиві: не 

чоловіки,  а - мрія…)

          А тепер головне, хто ж став 

«Містером Студреспубліки – 2013» і які 

номінації отримали хлопці?

         Містер стиль – Шевченко Богдан;

Містер досконалість – Гопций Євген;

Містер талант – Батір Дурдиєв;

Містер сексі – Єрьомін Дмитро;

Містер фото (переможець онлайн-

голосування) – Буровой Олександр;

Містер авангард – Шарапов Микита;

Містер креатив – Ткаліч Михайло;

Містер мужність – Клунько Роман;

Містер скромність – Іванілов Артем;

ІІ Віце-містер – Сорокін Кирило;

І Віце-містер  - Ткаченко Євген;

    Містер Студентська 
Республіка 2013 – 
Яремчук Віталій.
         Щиро вітаємо хлопців з номінаціями 

та переможця Яремчука Віталія, який 

представляв делегацію міста Ч. 

Сподіваюся усі згодні з результатами і 

бажаємо нових перемог кожному з 

хлопців!!! 

Манделова Софія

Саме той, 
хлопець-мрія! 
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Хтось, природжений актор, хтось співак або 

інженер. Деякі вчаться на факультеті економіки, а 

деякі в інституті фізкультури. І на перший погляд, 

що взагалі може поєднати таких різних людей. Але 

повірте - одним з таких факторів є любов до КВНу.

25 серпня на Студреспубліці пройшла ліга КВН, в 

якій прийняло участь вісім команд. Команда 

«Пока Лена» (Пол), «Тот и Та» (Ха), «Збірна 

Донбасу» (Дон), «Збірна Кременчука» (Пол, 

Крем), «Бонус +» (Терн), «Гагарин» (ЗП), 

«Наивность» (Кір), «Парни из Днепра» (ДП) і 

«Збірна Вінниці» (Він).

Першими на сцену вийшла команда  «Пока Лена». 

Можу відмітити досить цікаву гру та смішні жарти 

від команди, за їх виступом було дуже приємно 

слідкувати. Наступною командою стала команда 

міста Хар. Не буду брехати, це був не найкращий 

виступ команди, але вони трималися непогано і 

виглядали конкурентноспроможно. Повинна 

сказати теж саме і про наступну команду, що 

представляла файне місто Тер.  Дуже сподобались 

учасники, але візитка команди взагалі не 

зачепила. Проте у вирі слідуючих подій, а саме 

тріатлону та розминки, я встигла змінити думку 

про виступ команди «Бонус +», де хлопці та 

дівчата показали дуже добре. Ще одна команда, 

що представляла місто Крем (делегацію міста 

Пол) хоча й був лише єдиним членом команди, 

проте тримався гідно.

    Командою, що порадувала усіх, стала команда 

делегації міста ЗП, «Гагарін». Смішні жарти та 

приємні гравці команди злилися в одну емоцію – 

позитив.

Команда міста Кір також були доволі 

кумедна, але місцями і дивна…) Не зовсім 

зрозумілі жарти  зацінили не всі, такі собі 

«на смак не кожному». Епатажні «Парни из 

Днепра» показали себе пафосно, і стильно 

представили делегацію ДП. По-перше було 

весело, по-друге приємно було 

спостерігати за манерою гри Дп-команди. І 

останньою командою, яка вийшла на 

головну сцену була «Збірна Вінниці». 

Вболівальники гучно підтримували 

виступаючих і це, впевнена, допомогло 

команді показати гарний результат.

За загальним підсумком перше 

місце зайняла  «Збірна Донбасу», вже 

другий рік поспіль. Головним призом 

переможця став політ на повітряній кулі, 

тому бажаю команді гарної подорожі.

А другим призом став Приз глядацьких 

симпатій, який вибороли місто Зп і 

отримали поїздку до Львова.

Усі, хто не зайняв призового місця,  все 

одно дуже кльово виступили! Підняли 

людям настрій та зарядили усіх своїм 

позитивом! ДЯКУЄМО ЗА ЦЕ!

КВН У ДОНБАСІ НАЙКРАЩИЙ!

Студреспубліка – фест, що 

об'єднує молодь! 15 років ми 

мріємо про майбутнє країни  

У і цього разу ми дозріли до 

мрій про план дій. 

Студкраїна – місце обміну 

досвідом, незабутнього 

відпочинку, безлічі 

найрізноманітніших 

конкурсів, і все це навколо 

політичної Гри. Вже 

почались перші розмови про 

коаліції, про партії та блоки, 

про ймовірних кандидатів на 

посаду  Студпрезидента. 

Проте рекомендую усім 

Гравцям уважно слідкувати 

за розвитком подій та 

інформаційними стендами. 

Не все так просто, друзі!

Палагнюк Володимир , 

поки ще Студпрезидент:) 

26.08.13
26.08.13

Думаю, что даже после долгой дороги на Студреспублику, 

насыщенного дня и  не менее тяжелой ночи, все успели заметить, 

что фестиваль успел поменять «место жительства». Многое 

изменилось, и мы решили выяснить одну важную вещь: как же 

повлияли изменения на участников? Для этого  выбрали один из 

самых важных критерий – питание. Вопрос заключался в том, 

устраивает ли участников питание на новой базе?

Пообщавшись с делегатами из разных регионов, мы сошлись на 

мнении, что по сравнению с предыдущими годами еда намного 

вкуснее и 

лучше, чем 

была на 

предыдущей 

базе 

«Солнышко». 

Большой плюс в 

том, что дают 

фрукты!

Так что - 

большое спасибо поварам и всем «приятного аппетита»!

Бадьорого ранку, мої любі студреспубліканці! Сподіваюсь ви 

виспалися і набралися сил для нового, не менш захоплюючого та 

веселого  третього дня ювілейної Студреспубліки. 

Попередній день видався досить насиченим та виснажливим, але 

ми з вами витримали і «Містера», і КВН, і, звісно ж, найшаленішу 

нічну тусу. Дивлячись розклад дня на сьогодні, гарантую, що 

скучати вам не доведеться. Відривайтеся, адже це останній день!

Редакційна група:
Бренд-менеджер - Андріюк Віра
Головний редактор - Манделова Софія
Верстка - Пишнєва Софія
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