
«Студентська республіка - 2015»:
студенти ТДАТУ -  переможці обласного етапу Міжнародної програми
6-7 червня на базі 
профілакторію ЗНУ (о. Хор
тиця) відбувся регіональний 
етап Міжнародно« програми 
'•Студентська республіка», 
у якому взяли участь сту
денти 9 ВНЗ Запорізької 
області. Наш університет 
представляла команда з 10 
найактивніших студентів- 
унікумів.

Програма «Студентська 
республіка* реалізується в 
кожному регіоні України, 
починаючи від рівня ВНЗ 
і до фінального всеукраїн
ського етапу. Мета програ
ми - виявлення у активної 
молоді інтелектуального і 
творчого потенціалу, що до
зволить студентам реалізу
вати свої амбіції, розвинути 
міжвузівські зв'язки задля 
реалізації спільних ідей та 
проектів.

Протягом двох днів сту
денти розробляли «Про
граму модернізації За
поріжжя* на пленарних 
засіданнях, майстер-класах 
і дебатах.

Студенти мали можли
вість проявити свої творчі 
вміння у командній робо
ті: КВК. «Містер Студреспу
бліки*, »Фотоквест*. «Ма
фія», спортивні змагання і 
пляжні ігри. А яскрава про
грама традиційної «Пічної 
тусп* змусила битися серця 
студентів у єдиному ритмі 
•Студреспубліки-2015».

Протягом першого дня 
студенти ТДАТУ барвисто і 
корисно провели час. пока
зали силу і активність мелі
топольської молоді, творчо і 
з гумором представили свій

університет найкращим вп- 
сгупом-візпткою. Не шко
дуючи рук, хлопці та дівча
та аплодували талановитій 
команді. Тож тут у нас 1-е 
місце.

У цей день студенти по
бачили яскравий виступ 
збірної команди КВК ТДА
ТУ «УТ-1*. Хлопці яскра
во жартували, радували 
веселими мініатюрами і по
дарували глядачам море 
позитивних емоцій та неза
бутніх вражень. Як резуль
тат - наша команда третя.

У конкурсі «Містер Сту- 
дресиубліки* студент ТДА
ТУ Владислав Пилипенко 
подарував глядачам неза
бутні враження від свого ви
ступу. Активність, індиві
дуальність. неординарність. 
яскрава та потужна енерге
тика хлопця просто зачаро
вувала усіх. Команда під
тримки ТДАТУ вболівала 
за свого конкурсанта -  шій- 
гарнішого, найяскравішого 
та найталановитішого пре

тендента на звання Містера. 
Наш Владислав -  3-й з 9-ти 
учасників.

У незвичайному конкурсі 
«Фотоквест* потрібно було 
представити ф о т о г р а ф ії та
ким чином, щоб заданий хе- 
пгтег якнайкраще підходив 
до них. Паша команда по
ставилась до цього завдан
ня серйозно - фотографува
ли сюжети та вигадували 
дуже веселі та цікаві ко
ментарі. У «Фотоквесті* ми 
отримали диплом та медаль 
за перше місце. За сумою 
місць команда ТДАТУ та
кож виявилась найкращою.

Студенти дякують за 
вкладеш сили та творчий 
підхід оргкомітету заходу:

Анатолію Шашкову, Оль
зі Рачук, Марії Бінюк. Во
лодимиру Ткаченку. Станіс
лаву Захарченку. Катерині 
Біліндіновій, Юрію Мураш- 
ковському, Дмитру Мури- 
нюку, Марії Супрун та Де
нису Деннсенку.

Дякуємо ректорату, про
фкому' університету за на
дану можливість участі у 
такому грандіозному моло
діжному заході!

Студенти отримали масу 
позитиву, гарного настрою, 
драйву, нових знайомств та 
теплі спогади від гарячої 
літньої зустрічі.
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