№1 Березень 2009 рік

Президент Київського відділення ВМГО
«Дебатна Академія» Назарій Боярський
розповідає про свій давній план
Вітаю всіх дебатерів з
унікальною за своєю
важливістю подією – першим
випуском інформаційного
бюлетеня «Дебати по київськи»! Впевнений, що дане
щомісячне видання стане
корисним та цікавим для всіх
нас.
Ідея започаткування
власного постійного (а не від
події до події) друкопису
Київського відділення ВМГО

«Дебатна Академія»
«переслідувала» мене вже
давно. І я надзвичайно радий,
що нарешті настав той час,
коли цю ідею вдалося
реалізувати.
Тепер можна з упевненістю
сказати, що Київське
відділення ВМГО «Дебатна
Академія» матиме такий
інформаційний бюлетень, який
буде не соромно читати. У
міру дотепний, інтелігентно

оформлений, цікаво
написаний, насичений
інформацією, місцями
іронічний, – саме таким
побачила його Редколегія, і ми
віримо, що таким його хоче
бачити і його кожен справжній
дебатер!
Сподіваюся, що «Дебати
по-київськи» стануть ще одним
гарним засобом комунікації
для київської спільноти
дебатерів!
З повагою, Назарій Боярський

Хто ми такі й чому ви читаєте нас
У зв’язку з активізацією
діяльності Київського
відділення ВМГО «Дебатна
Академія», розпочато роботу
Прес-центру при Відділенні,
який буде займатися
висвітленням інформації про
різноманітні дебатні заходи в
ЗМІ, поширенням серед
безпосередніх учасників,
членів організації та усіх,
зацікавлених у роботі
організації. Задля
якнайуспішнішої роботи Пресцентру й було зібрано
Редколегію, яка займається
випуском бюлетеня, який ви
зараз читаєте.

Інформаційний бюлетень
«Дебати по-київськи» буде
розповсюджуватися в
електронній та друкованій
версіях. У кожному
щомісячному випуску видання
буде розміщуватись
інформація про майбутні та
вже реалізовані заходи,
інтерв’ю із зірками дебатного
руху, розважальні та методичні
матеріали, найгарячіші цитати
та інші цікавинки.
З повагою, Ліза Олексієнко,
Світлана Роганова
та Кіра Шиманська
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Наш День закоханих
У День усіх
закоханих, 14 лютого,
стало традицією
проводити час зі
своєю другою
половинкою для того,
щоб насолодитись
святом і подарувати
один одному
частинку щастя. Посвоєму зізнавалися в
коханні до своєї
організації і активісти
Київського відділення
ВМГО «Дебатна
Академія», а саме провели один з
найважливіших на
своєму рівні заходів –
Конференцію всього
відділення. Бо так вже
сталося, що
громадська діяльність
давно стала немалою
частиною життя
(подеколи й
особистого) кожного
з присутніх на заході!
І така безмежна
самовідданість, на
радість, приносить
гарні результати!
Адже, ВМГО
«Дебатна Академія»
стає все більш
популярною як серед
студентів,так і серед
школярів, не говорячи
вже про поступове та
впевнене підвищення
її авторитету на фоні
інших громадських
організацій.
Збільшується
кількість учасників
турнірів (для

прикладу, тільки у
Третьому щорічному
дебатному турнірі
«Серце Києва» взяло
участь 69 команд, що
дозволило йому стати
найбільшим в історії
України дебатним
турніром),
розвиваються шкільні
дебати, проводяться
різноманітні тренінги,
відкриваються нові
дебатні клуби - і це
лише початок! До
речі, щодо розвитку
дебатних клубів у
ВНЗ м. Києва, то він є
пріоритетним
напрямком діяльності
столичного
відділення.
На фоні стрімкого
розвитку й простотаки шаленої
динамічності виникла
потреба провести
Конференцію
Київського відділення
ВМГО «Дебатна
Академія», яка
розпочалася зі звітної
доповіді Президента
відділення
Боярського Назарія.
Звіт містив
інформацію про
реалізовані проекти
протягом 2008 року.
Достовірність наданої
інформації
підтвердив Голова
Наглядової Ради
Київського відділення
ВМГО «Дебатна
Академія» Максим

Нагорний. За
поданням Кіри
Шиманської, Голови
Міжнародного відділу
ВМГО „Дебатна
Академія”, був
затверджений склад та
напрями роботи

-Відділ з розвитку
шкільних дебатів,
голова - Олександра
Скиба.
Як бачите, Назар
Боярський оточив
себе ще більшою
кількістю чарівних
дівчат, що,
сподіваюся,
Не всі
полегшить його
присвятили 14 роботу в організації і
зробить її більш
лютого своїм різноманітною та
навіть в дечому
коханим
приємною.
організаційного
Пам’ятаєте про
комітету April Dew.
надмірну зайнятість
Також рішенням
на роботі і нестачу
Конференції були
вільного часу на
затверджені Положення
особисте життя? Але
«Про членські внески» та якщо більш серйозно,
Положення Київського
то варто привітати
відділення ВМГО
дівчат, порадіти за
«Дебатна Академія»,
них та побажати їм
ознайомитись з якими
успіху, впевненості та
незабаром можна буде на віри у власні сили,
офіційному сайті
натхнення, сміливих,
організації
божевільних і
(www.debate.org.ua). І,
шалених ідей, які б
звичайно, не могло не
лише зміцнювали
обійтися без розширення всіма нами кохану
організаційної структури організацію і,
Київського відділення та зокрема, одне з
кадрових призначень,
найбільших її
зокрема було створено:
відділень – Київське
- Прес-центр із
відділення ВМГО
призначенням його
«Дебатна Академія».
секретаря Єлізавети
Олексієнко;
- Відділ по роботі з
Ліза Олексієнко
дебатними клубами,
голова - Марта Яцишин;
- Відділ по роботі із
спонсорами, голова –
Аліна Неселевська;
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Перші кроки
Новий 2009 рік для
Київського відділення
ознаменувався
залученням нових
дебатерів до дружньої
дебатної спільноти.
Так, у січні-лютому
було проведено три
Школи дебатерів для
студентів Київського
національного
торгівельноекономічного
університету і
Національної академії
України «КиєвоМогилянська
академія» та для
інтернів Верховної
Ради України.
Зокрема, практично
як фенікс з попелу був
відроджений клуб

студентських дебатів
при «КиєвоМогилянській
академії» силами
Сергія Молчанова та
Назарія Боярського.
З метою
розповсюдження
специфічної хвороби,
що несе назву
«дебати», було
розпочато діяльність
Дебатного клубу при
Київському
національному
торгівельноекономічному
університеті. Протягом
трьох днів (28-31 січня
2009 року) там
проходила Школа
молодого дебатера,
тренерами якої стали

Назарій Боярський та
Олександра
Матвійчук. Проходила
вона за сприяння
Голови Наукового
товариства студентів
та молодих вчених
КНТЕУ Світлани
Дідус, за що щиро
висловлюємо їй
подяку.
Дебатна
«лихоманка» дісталась
навіть стін Верховної
Ради України! Там 24
лютого Анастасія
Москаленко та Марія
Кравчук ознайомили з
дебатами інтернів, що
стажуються за
програмою «Помічник
Голови Комітету
ВРУ». Також учасники

заходу мали змогу
перевірити свої сили
під час навчальних
ігор.
Ми цінуємо та
розуміємо бажання
героїв цієї статті
змінити світ навколо
себе, адже саме воно і
об’єднує всіх нас у
ВМГО «Дебатна
Академія». Успіху вам
та наснаги!

на підготовку
професійних кадрів
для суддівської
діяльності. І нарешті
сталася подія, на яку з
нетерпінням чекало
все дебатне населення
нашої країни.
А саме: 21 лютого
2009р. відбулося
відкриття «Школи
суддівської
майстерності» - нового
проекту,
започаткованого
Київським відділенням
ВМГО «Дебатна
Академія».
За підсумками
реєстрації на
конкурсній основі
було відібрано десять
київських дебатерів,

які виявили бажання
отримати необхідні
навички і спробувати
себе в якості суддів.
Впродовж чотирьох
місяців (з лютого по
травень) учасники
Школи під
керівництвом таких
ветеранів суддівства,
як Костянтин Задоя,
Назарій Боярський,
Кіра Шиманська та
Тетяна Опанасюк,
будуть
вдосконалювати свої
навички суддівства:
вивчати теоретичне
підґрунтя суддівської
майстерності,
перевіряти рівень своєї
компетентності за
допомогою

Ліза Олексієнко

«А судьи кто?»
Дорогі друзі!
Напевно, ні для кого з
вас не є таємницею те,
що Київське
відділення ВМГО
«Дебатна Академія» на
сьогоднішній день
переживає період
активної розбудови:
створюються нові
структурні підрозділи,
що безпосередньо
займаються
організаційною
діяльністю,
відкриваються дебатні
клуби при вищих та
загальноосвітніх
навчальних закладах,
регулярно проводяться
Школи дебатера, які
дають можливість
початківцям отримати

необхідні навички
дебатування та
випробувати себе в цій
захоплюючій грі.
Не може не тішити
те, що українська
дебатна спільнота
зростає з кожним
днем. Але за таких
обставин організатори
зіткнулись з новою
проблемою - кількість
суддів не встигає
зростати пропорційно
кількості команд, і як
наслідок, - у суддівстві
гостро відчувається
брак кваліфікованих
спеціалістів. Для
вирішення цієї
проблеми було
створено новий
проект, спрямований

3

контрольних тестів,
аналізу відеозаписів та
суддівських
коментарів попередніх
ігор, а також
застосувати набуті
знання на практиці,

виступивши в ролі
суддів на найближчих
дебатних турнірах.
Учасники проекту
опанують Британський
і Американський
формати

парламентських
дебатів та формат
дебатів Карла
Поппера.
Хочеться побажати
успіху, завзяття та
творчої наснаги

нашим новачкам у їх
нелегкій, але
беззаперечно корисній
роботі.
Світлана Роганова

Інтерв’ю з Головою Дебатного клубу НаУКМА, членом ВМГО «Дебатна Академія»
Сергієм Молчановим
Дорогі друзі! Якщо Ви хочете, щоб інтерв'ю з Вашим другом чи знайомим (а
можливо й з Вами) було розміщено в рубриці "Зірка відділення", то Вам слід
написати листа до Редколегії (контакти в кінці бюлетеню), в якому вказати
прізвище та ім'я кандидата. Проте зауважуємо, що "зірка" повинна
відповідати наступним критеріям: 1. Бути членом ВМГО "Дебатна
Академія" та належати до Київського відділення; 2. Мати значні особисті
досягнення або здійснювати значну організаційну роботу.
Редколегія залишає право відбору кандидатур за собою.

Л. – З такою
постійною зайнятістю
на особисте життя часу
Л. – Я гадаю, що
вистачає?
всім читачам буде
С. – В успішних
цікаво дізнатися, як
людей часу завжди на
вийшло так, що
все вистачає!
людина, яка не мала
Л. – І як звуть
жодного досвіду
щасливицю?
дебатування, змогла
С. – Це
очолити Дебатний клуб конфіденційна
одного з
інформація! Назвемо її
найпрестижніших ВНЗ Аліна... (почервонів –
України?
ред.)
С. – Провокаційне
Л. – А ти хотів би,
питання!
щоб твоя дівчина була
дебатером?
(посміхається-ред.)
Коли я вперше почув
С. – Так! Ой, ні!!!
про ВМГО "Дебатна
Л. – А друзі?
Академія" та заходи,
С. – Так, безперечно.
які проводить ця
Л. - До речі, знаю,
організація, коли мені що ти разом з деякими
розповіли, що дебати – київськими дебатерами
це класно, – я вирішив, ходив у похід у
що й мої друзіКарпати? Що там було?
могилянці мають знати
С. – Так, в Карпатах
про це! Я зв'язався з
ми дійсно були на
Боярським Назаром і у початку січня 2009
нас виникла ідея
року. Велика заслуга в
проведення "ШКОЛИ
цьому Корольчук
ДЕБАТЕРА" в
Людмили (член ВМГО
НаУКМА.
"Дебатна Академія" –

ред.). Було дуже
весело, ми гарно
відпочили! Девізом
нашого походу стала
фраза однієї з
учасниць "Мы все
умрём!" (сміється –
ред.). Не буду
розповідати як ми
заблукали в лісі серед
ночі... Для прикладу
скажу лише, що
температура в
будиночку, у якому ми
ночували була така:
+5°С біля стелі, +2°С
біля спальників, -3°С
біля підлоги. Але
жарти, співи (особливо
соло Боярського
Назара), хороводи під
Вєрку Сердючку та
Земфіру й чудовий
настрій нагрівали наше
помешкання до +50°С!
Л. – О, можу лише
вам позаздрити!
Мабуть було дуже
весело! А що в твоєму
житті нещодавно тебе
змушувало від душі
посміятись?

С. – Навіть не знаю
чи розповідати! Але це
те, як ми разом з
Конончук Веронікою,
Зозулею Станіславом і
Боярським Назаром на
Контрактовій площі
біля пам'ятника
Г.Сковороді співали в
ролях "Ти ж мене
підманула"... Правда,
Вероніка не
справлялась сама, а
тому мені з Назаром
доводилось співати і
чоловічими, і
жіночими голосами!
Це було незабутньо!
Л. – Що ти можеш
побажати тим хто ще
сумнівається
дебатувати чи ні?
С. – Just do it! І
лови кайф від цього!
Л. – На цій
оптимістичній ноті, я
подякую тобі за наше
спілкування.
Сподіваюсь, що і
читачам буде так само
цікаво, як і мені.
Бажаю тобі успіхів і до
зустрічі на дебатах!
Ліза Олексієнко
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8 березня: або як усе починалося
З початком березня
все людство чекає на
головне свято весни –
День жінок. Є в ньому
щось чарівне: всі
чоловіки метушаться в
пошуках
найоригінальнішого
подарунка, жінки
нервово чепуряться
перед дзеркалом,
домівки наповнюються
квітами, солодощами
та м’якими іграшками,
найрізноманітніших
форм і розмірів, а у
ЗМІ безупинно
лунають найтепліші
привітання на адресу
наших панянок.
І здається, що так
було, є і буде завжди.
Важко собі уявити, що
свято 8 березня було
офіційно визнано лише
в1965 році та мало
яскраво виражене
політичне забарвлення,
але це було потім.
Насправді все

почалося з Давнього
Риму, де було
покладено початок
жіночому святу.Цього
дня жінки отримували
подарунки від своїх
чоловіків, були оточені
увагою та піклуванням.
Окрім того, всім
римлянкам у цей день
дозволялося не
працювати.
Проте, впродовж
багатьох наступних
віків жінка не
розглядалася як
повноцінна
особистість з правом
на самореалізацію, а
скоріше як гарне
доповнення до
чоловіка, від якого
вона залежала як в
матеріальному, так і в
моральному плані.
Та це не могло
тривати вічно й одного
прекрасного дня (а
саме 8 березня 1857
року) жінки твердо

вирішили боротися за
свої права. Зібравшись
у Нью-Йорку на
маніфестацію
робітниці швацьких та
взуттєвих фабрик
вимагали 10-годинного
робочого дня, рівної з
чоловіками заробітної
плати, в результаті
чого утворилася перша
в історії жіноча
профспілка.
Такий приклад не
міг залишити
байдужими жінок
інших країн, і на
початку XX століття
хвиля демонстрацій
прокотилася Західною
Європою. У 1910 році
соціал-демократка
Клара Цеткін
запропонувала
проводити подібні
акції щорічно по
всьому світу, маючи на
меті збудити в жінок
жагу до свободи та
рівноправності.

Представниці багатьох
країн підтримали
Цеткін у її боротьбі
проти жіночої
дискримінації, і 19
березня 1911 року
вперше святкували
Міжнародний жіночий
день - більше мільйона
чоловіків та жінок
взяли участь у
маніфестаціях. Після
Жовтневого
перевороту в Росії 8
березня було визнано
офіціальним святом,
проте вихідним цей
день став лише з 1965
року. Та за часів
радянського союзу це
свято було швидше
заради ідеології, ніж
для душі.
Не будемо
оцінювати усі ці
історичні події, адже
головне, - що ми
маємо ще одну
прекрасну можливість
вітати наших чарівних
дівчат з їх святом!
Світлана Роганова

Дорогі жінки!
Київські дебатери та
Редколегія від щирого
серця вітають вас
зі святом.
Нехай цей день
зігріє вас не лише
яскравими промінчиками
весняного сонечка, а й
піклуванням та ніжністю
зі сторонни близьких.
Бажаємо, щоб святкові
подарунки вимірювалися
не лише грошима, а й
безмежною любов’ю
даруючого.
Нехай весна живе у вашій
душі!
З повагою, Редколегія
та дебатери м. Києва

Привітання
з нагоди для народження
Президента Харківського
відділення
ВМГО «Дебатна Академія»
Олексія Пономаря
Дорогий Олексію! Від імені всіх
київських дебатерів вітаю тебе з
днем народження! Нехай миром і
достатком наповнюється твоя
домівка, збуваються усі мрії та
реалізовуються бажання.
Яскравих перемог і величних
звершень!
P.S. Бажаю гарно провести
FIRE☺
З повагою, Боярський Назарій
та київські дебатери

5

Дебатний гороскоп
Близнюки
Місяць проявить по відношенню до вас
щедрість. Позитивний вплив на стан
професійних справ забезпечить поїздка на
турнір «FIRE» у Харків. У ході гри зірки
обіцяють вам незабутні знайомства, що
допоможуть визначитись у власних бажаннях.

Раки
Остерігайтеся сварок з керівництвом та згадайте
про старі зв’язки, які можуть забезпечити вам
перемогу на одному з найближчих турнірів.
Підготуйте шокуючі промови, гучні слова та
популістські лозунги – і опонент буде
знищений!

Лев
Відносини з однодумцями-дебатерами будуть
напружені. Вам доведеться проявити максимум
дипломатичності та якомога більше харизми для
подолання нових висот. Не поспішайте з
формулюванням інтерпретації, коли вам випаде
роль І Уряду.

Діва
Не варто проявляти надмірну жорсткість у
захисті своєї позиції незалежно від вашої ролі у
грі. Краще обрати більш ліберальну стратегію,
щоб гарантувати прихильність суддів і повагу
інших гравців.

Терези
Березень почнеться не дуже добре. Проте не
впадайте у відчай, а візьміть участь у
Відкритому дебатному турнірі «Березневе
безумство». Але пам’ятайте, що Ви завжди
можете покластись на свого тім-мейта, який
підтримає у важку хвилину й допоможе
оговтатись від утоми.

Скорпіон
Місяць відпочинку і відновлення сил.
Залишіться вдома поодаль від усіх турнірів та
тренінгів, інакше ви ризикуєте втратити власну
рівновагу, що згодом може вилитись у найфінг з
вашого боку.

Стрілець
Нелегкий місяць. Будьте обережні: підступні
опоненти прямо-таки «вб’ють» вас своїми
контраргументами, тож будьте готові! Не
намагайтеся передбачити їх стратегію.
Наступний турнір для вас буде переповнений
драйвом та яскравими емоціями у справді
екстремальних умовах!

Козеріг
Березень – місяць зрушень та розірвання старих
стосунків, тож якщо ви з вашим тім-мейтом вже
давно разом, то зірки радять вам задуматися:
можливо, варто ризикнути і змінити його на
нову людину? У березні вам дозволено
ризикувати!

Водолій
Прийшов час зосередитись на розвитку ділових
контактів. Якраз час проявити свої приховані
здібності й перестати все без кінця піддавати
аналізу! Розслабтесь і радійте життю – прийшов
ваш час!

Риби
Місяць буде неспокійним. Ваш графік
перенасичений турнірами та тренінгами. І ви
всюди намагаєтесь бути на першому місці! Таку
продуктивність навряд оцінять зорі в березні,
тому остерігайтеся сквіррелів, які ви внаслідок
своєї втоми ризикуєте допустити.
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