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Літо-літечко…
Ось і закінчилось чергове літо нашого
життя… І тут може бути два підходи:
1. «О-о-о, як же все скоро скінчилось! Не
встиг (ла) оглянутись, а літа вже й
нема!А-а-а!!!»
2. «Скільки всього було! Яскраві враження,
нові друзі, довгоочікувані зустрічі…
Стільки всього встиг (ла)!»
Особисто я впевнений, що ти, дебатере,
обираєш другий варіант. Адже для тебе, як і
для Київського відділення ВМГО «Дебатна
Академія», час літніх канікул пройшов
інтенсивно та цікаво!
І ось вже й осінь – початок не тільки нового
навчального року, а й відкриття нового
дебатного сезону! Тобто це те, на що ми
чекали!
Цієї осені відбудеться багато цікавого:
щорічні дебатні турніри «Kyiv Open» та
«Серце Києва», засідання Риторичного клубу
«Майстер слова», відкриття нових дебатних
клубів при ВНЗ, нові регіональні турніри,
тренінги для суддів та для дебатерівпочатківців і маса інших традиційних і нових
заходів та проектів!
Тож запрошуємо тебе до роботи Київського
відділення ВМГО «Дебатна Академія»:
- у відділ розвитку шкільних дебатів;
- відділ роботи з дебатними клубами;
- у прес-центр;
- у відділ роботи зі спонсорами;
- у редакцію бюлетеня «Дебати по-київськи»;
- у суддівський корпус;
- у навчальний відділ;
- та інші структурні і функціональні підрозділи
відділення.
А поки що почитай черговий випуск
бюлетеню «Дебати по-київськи», присвячений
літнім подіям і згадай або ж дізнайся, як його
провела дебатна спільнота!

Провів літо з дебатерами
Боярський Назарій
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Особливості Літньої Дебатної Школи
або

Не шукай мене, бо я на морі…
Нарешті прийшло таке довгоочікуване літо,
час відпусток, канікул, подорожей, нових
захоплень, старих спогадів, цікавих знайомств…
Напевно кожен із вас, здаючи останній іспит,
працюючи останні дні перед відпусткою,
подумки уявляв, яким прекрасним буде
відпочинок. А що є головною передумовою для
якісного відпочинку? Ну, звичайно, ж весела
дружня компанія та цікава насичена програма
заходів. І те й інше отримали дебатери, які взяли
участь у проекті, що має назву Міжнародна
Літня Дебатна Школа. Організаторами проекту
виступили Всеукраїнська молодіжна громадська
організація “Дебатна Академія”, Бердянський
державний
педагогічний
університет
та
громадська організація Молодіжний клуб
„Співдружність".
Цього
року
Школа
проходила
на
мальовничому березі Азовського моря, так що
дебатери могли отримувати задоволення не
тільки від заняття улюбленою справою дебатами, а й від моря, сонця, пляжу, що
знаходилися
у
їх
безпосередньому
розпорядженні. Але про відпочинок потім,
спочатку про роботу.
Всі учасники заходу, загальна кількість яких
складала 75 чоловік, були поділені на 4 групи:
україномовна, англомовна, група суддів та група
школярів.
Україномовна група, куратором якої був
Президент Київського
відділення
Назарій
Боярський, вивчала особливості Британського
формату парламентських дебатів, мистецтво
ведення переговорів, ораторську майстерність,
логіку і інші «корисності» ☺ Поряд з
теоретичними заняттями були практичні вправи
та рольові ігри, під час яких хлопці та дівчата
мали змогу застосувати набуті знання на
практиці.
Англомовна група під керівництвом Кіри
Шаманської, на рахунку якої численні дебатні
турніри
світового
(!!!)
рівня,
вивчала
особливості дебатування у інших країнах,
переймала різноманітні тактичні прийоми та
методи переконання, якими Кіра ділилася з
власного досвіду. До речі, ця група так іноді
захоплювалися грою, що, не помічаючи часу,
грали в дебати до пізньої ночі.

А група школярів цього року грала аж за
двома форматами: Всесвітнім форматом
шкільних дебатів (World Schools Debate Format).
(що був для них абсолютно новим, проте
цікавим) та вже звичним і зручним для них
форматом Карла Поппера. Кожна команда мала
свого власного тренера, досвідченого дебатера,
який координував роботу команди, робив акцент
на перевагах своєї команди і боровся з
недоліками. Школярі поверталися додому
втомленими, але вдоволеними з твердим
наміром продовжувати свою дебатну кар’єру.
І нарешті, остання група, яка брала участь у
цьому проекті, це група суддів, що складалася
переважно з досвідчених дебатерів. Вона
працювала під керівництвом легендарного
Сергія Наумова, за плечима якого багаторічний
досвід дебатування, маса турнірів світового
рівня, перемога на міжнародному дебатному
турнірі Fire 2009. Група поглиблювала свої
знання із суддівства, розробляла власну
суддівську філософію, виконували як теоретичні
(тестування, опис неоднозначних ситуацій), так і
практичні завдання (суддівство граючих
команд).
Та, звичайно, що все не закінчувалося тільки
роботою. А оскільки дебатери люди, що
вирізняються активністю та енергійністю, то
вони навіть встигали не дивлячись на такий
насичений та інтенсивний графік, організувати
масу оригінальних заходів, серед яких і нічні
ігри в мафію, і пісні під гітару, і танці під
українську музику, і відпочинок на пляжі, і
незабутній День Нептуна.
Знаєте, саме завдяки таким заходам
відчуваєш радість і гордість за те, що є
частиною єдиної та дружньої дебатної
спільноти. Тож хочеться висловити велику
вдячність організаторам даного заходу за те, що
подарували
нам
п’ять
днів
казкового
відпочинку, який надовго залишиться у нашій
пам’яті.
До наступних зустрічей, друзі-дебатери!

Засмагала на Школі,
Світлана Роганова
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Бердянськ: спогади…
«Лето... Дебаты… Девченки… Ребята…» Усе саме так і
було – тепле, привітне і
ласкаве море, хоч і з
величезними хвилями, і лише
між заняттями, рано – вранці,
чи у декілька вільних
годинок, які були протягом
дуже насиченого робочого
дня, проте цього було
достатньо...
Були і дебати… Зокрема,
чудова суддівська показова
гра...
«Когда
выступал
Дворенков, казалось, что вотвот мы все разры-даемся…» пізніше
ділилася
своїми
вражен-нями
Шиманська
Кіра.
Дівчата й хлопці напрочуд
легко знаходили спільну
мову, мабуть, не в останню
чергу завдячуючи чудовій
задумці організа-торів – кожному мати таємного
друга...
Але, про все по-черзі...Почалось усе із
зустрічі на вокзалі в Бердянську, потім обід і
реєстрація,
відкриття,
і
,
нарешті,
найочікуваніше – прибуття на місце і ...
розселення. Спочатку всіх охопив неприхований
розпач: «Я хочу жити зі своїми з
Дніпропетровська, я їх знаю. Саша, з ким ти
мене селиш?! Не можна помінятись?!» умовляла Славського Аля. І не вона одна, з
кислими обличчями за ним бігала ціла група
дебатерів, не втрачаючи надії. Аж допоки він не
відповів, що ніякого обміну не буде, бо така
задумка організаторів...Я впевнена, по від’їзді
всі були дуже вдячні йому, адже нові
знайомства – це завжди цікаво!
Перша ніч...дуже хотілося спати, проте, ще
більше хотілося пограти у гру, яка стала
традиційною нічною розвагою для дебатерів
після «FIRE»...так, так – у «Мафію»! У
дружньому колі любителів «Мафії» ночі
здавалися такими короткими, як мить і
залишали лише приємні спогади й теми для
обговорень ще на довгий час.
Восьма ранку – руханка☺... Ранкове,
привітне море, хвилі, ведуча Олександра
Матвійчук – просто богиня... Бадьорий настрій!

Виявляється є люди, які
ще до ранкової зарядки
встигали зануритися у
ласкаве
і неспокійне
море...Я їм заздрю!
Одразу після жвавої і
завжди цікавої руханки
сніданок, потім заняття в
групах... А ось тут і
починається найцікавіше
– знайомство...У моїй
суддівській групі воно
проходило дуже цікаво –
ми малювали картинку
(кожен власну), яка б
описувала
наші
суддівські якості одним
словом. Після першого
запізнення
з’явилось
гарне
правило
–
порушники дисципліни
після другого запізнення
повинні були заспівати
пісню, після третього-станцювати, а потім... далі
не дійшло, але було б цікаво!
Були чудові вечори, не дивлячись на
кровожерливих комарів… В один з них ми
збирались,
щоб
подивитись
«Червоний
капелюшок», представлений у чотирьох жанрах.
Як на мене, найдинамічнішою була постановка
україномовної групи, а от казкою із
найнесподіванішим кінцем у вигляді соціальної
реклами проти вживання алкоголю, без сумніву,
була казочка суддівської групи.
Особливо приємними були вечірні години,
коли ми збирались разом для підведення
підсумків поточного дня і обговорення порядку
денного дня наступного, а потім зачитували
записки таємних друзів. А до кінця відпочинку
майже всі таємні друзі стали явними і це було
дуже приємно!
Коли починаєш згадувати наш останній
звітний концерт і прощання у групах, то стає
сумно, що було так багато приємного і цікавого
і воно так швидко закінчилось… Але ми
продовжуємо спілкування в Інтернеті і від того
стає легко і приємно на душі! Дякую
організаторам за чудове навчання і відпочинок,
всім любителям «Мафії» - за чудову компанію
на всі безсонні і веселі ночі, і всім новим
друзям, - що ви тепер у мене є!
Ділилася спогадами
Шиманська Ксенія
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Дебатний ВиШкіл
«Поезія»
Є походи, спогади про які зігрівають, немов
зелений чай, осінніми вечорами: романтично
п’янять, насиченим смаком лишають спогад в
горлі, позбавляють їдких симптомів депресії. І
на душі стає не так мерзотно і холодно...
«Дебатний ВиШкіл» – це виважена суміш
навчальної та ігрової частини з відпочинком. Це
сміх. Вузькі стежки. Гірські річки, карпатські
ліси, хмарні мозаїки… Дешеві джинси.
Заношені футболки. Рідке сухе повітря... Воно
губилося у волоссі. А вітер довершував почате –
розпрямляв нас і робив самобутніми. А головне
– просто, весело, по-справжньому.
Ми так завзято все це робили, допомагали,
будували,
планувати...
І
так
щиро
засмучувалися, коли щось не вдавалось. В той
час, коли Україна переймалася виборами, світ –
кризою,
американці
–
темношкірим
президентом,
ми
були
по-справжньому
щасливими людьми. Адже ми мали можливість
робити те, що хочеться. Дебати, поетичний
вечір, ватра, тепло долонь… Дружба.
Повноцінна і послідовна.
Гасло сонце, згорала ніч, ми наливали собі
глінтвейну і розказували історії, знаючи
заздалегідь ледве не кожен епізод, просто
насолоджуючись процесом. Радісно сміялись,
коли нібито і причин немає.
Люди, яких мені пощастило зустріти на
«Дебатному ВиШколі», нанизані на нитку моєї
пам'яті. Вони не схожі один на одного, класні й
просто цікаві. Дивлюся фотографії… Любуюся і
тихо посміхаюся. Руки торкаються поверхні
минулого. Пам'ятаю їхні обличчя, звички,
погляд, колір шкіри.
Іншими словами, «Дебатний ВиШкіл» – це
ідеальне місце для відновлення душевного
натхнення, зміцнення дружби і розрядження
напруженості мізків.
Дмитро Стретович

«Проза»
Каремат, спальний мішок та намет – це речі
без яких жоден дебатер не зміг би вижити під
час Всеукраїнської Літньої Дебатної Наметової
Школи «Дебатний ВиШкіл», влаштованої
Київським відділенням ВМГО «Дебатна
Академія».
З 9 по 14 серпня в Карпатах панував дух
запеклої боротьби за істину: 20 учасників з
різних
куточків
України
змагалися
у
майстерності ведення дебатів, вивчали нові
формати, опановували різні стратегії, проходили
командні ігри «на виживання», а ввечері співали
пісень навколо ватри та грали в «Мафію». Крім
того, було проведено вечір поезії, на якому
учасники мали змогу продекламувати вірші
улюблених поетів, а можливо й свої власні.
Ранок дебатера починався з руханки – для
декого дуже важкої процедури. Потім
приготування сніданку черговими та вільний час
для усіх інших. В цей час можна було написати
записочку таємному другу, зробити йому
приємний подаруночок (назбирати квітів у
букетик чи сплести віночок) або вбити свою
жертву поцілунком, саме в цьому було завдання
кіллера в однойменній грі, яка проходила під
час усього перебування дебатерів у таборі.
Обов’язковою у розпорядку дня була навчальна
програма, яка тривала з 11 до 14 години. Далі –
обід, дебати за вивченим форматом, вільний час,
вечеря, ватра.
Що стосується погоди, то перші два дні вона
привітно зустрічала дебатерів, потім пішов дощ,
але це зовсім не завадило плідній праці
останніх: більше вражень залишилось якраз від
приготування їжі під дощем та дебатів у
наметах.
Тож свіже гірське повітря сприяло не лише
зміцненню здоров’я, але й збільшенню досвіду
юних дебатерів.
Вікторія Євтушенко
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Як написати резолюцію
для дебатів за Британським форматом парламентських дебатів?
При написанні резолюції для БФПД слід
відштовхуватись від конфлікту. Є декілька
глобальних
конфліктів,
які
проходять
червоною ниткою через основну масу
резолюцій.
Ключові конфлікти: інтереси держави –
інтереси суспільства (людини), інтереси
суспільства – інтереси окремої соціальної
групи (людини), інтереси держави – інтереси
міжнародного співтовариства (групи держав).
Залежно від контексту резолюції ці
конфлікти можуть набирати більш конкретних
обрисів. Наприклад, в резолюції „ЦП повинна
заборонити
використання
силіконових
імплантатів”
закладено
конфлікт
між
інтересами особи, яка має право змінювати
свою зовнішність на власний розсуд, та між
інтересами суспільства, яке зацікавлене в
здоров’ї своїх членів. В резолюції „ЦП вважає,
що громадяни, які самовільно проживають в
зоні відчуження не повинні мати права на
безоплатне медичне обслуговування” той
самий конфлікт сформульований під іншим
кутом зору – інтереси суспільства, яке не
повинно дбати про громадян, що свідомо
погіршують
стан
свого
здоров’я,
протиставляються інтересам громадян, які
мають право на безоплатне медичне
обслуговування
незалежно
від
жодних
обставин.
Резолюції на зразок „ЦП повинна
реформувати (змінити) щось”, де щось являє
собою достатньо абстрактне явище, не дуже
вдалі
для
БФПД.
У
такий
спосіб
формулюються резолюції в Політичних
дебатах
–
форматі,
який
традиційно
використовується в США. Подібні резолюції
можуть бути використані і в БФПД (переважно
як напівзакриті), але все ж вони не досить
чітко артикулюють конфлікт. По суті, в таких
випадках функція створення конфлікту
покладається на команду Першого Уряду.
В абсолютній більшості випадків, у БФПД
Уряд повинен представити зміни статус-кво.
При цьому, слід звернути увагу, що в
британських дебатах немає поділу резолюцій
на політичні, ціннісні та фактичні (лише
останнім часом в сленг БФПД увійшло поняття
„аналітичні резолюції”, яке, по суті, охоплює
ціннісні
резолюції
та
фактичні),
що

характерний для американських дебатів. Варто
звернути увагу, що цей поділ не є довільним.
Він зроблений з огляду на типи суджень, які
існують в логіці. Зокрема, фактичні резолюції
являють собою описові судження, які можуть
бути істинними або хибними, а ціннісні та
політичні резолюції є різновидами модальних
суджень, які можуть бути виправданими або
невиправданими. У БФПД логіка такого поділу
часто ігнорується, оскільки незалежно від
формулювання резолюції (яка може бути як
описовим судженням, так і модальним) від
Уряду вимагається представити пропозицію
(модальне судження). Таких ситуацій варто
уникати. Тому, якщо Ви хочете написати
резолюцію для БФПД, яка не є аналітичною,
обов’язково використайте слово „повинен”. Це
зробить Вашу резолюцію нормативним
модальним судженням.
Варто також звернути увагу на те, що в
резолюціях часто використовують дієслова в
майбутньому часі – „зробить”, „створить” і т.п.
Це також логічна помилка. Висловлювання
„Хтось повинен зробити щось” і „Хтось
зробить щось” нерівнозначні. Перше з них є
модальним
і
перевіряється
на
виправданість/невиправданість, а друге –
описовим
і
перевіряється
на
істинність/хибність. При цьому в другому
випадку необхідно доводити, що певна дія
буде обов’язково вчинена. В американських
дебатах два зазначені види висловлювань
розмежовуються дуже чітко. При цьому, для
того, щоб команди не сплутували їх,
використовується концепція fiat power, яка
дозволяє командам не доводити реальність
впровадження їхнього плану в життя (вони не
повинні доводити, що їм нададуть гроші, що за
закон проголосують і т.п.). Очевидно, що
подібна логіка має зберігатися при написанні
резолюцій для БФПД. У них не слід
використовувати дієслів у майбутньому часі,
лише - імператив „повинен”.
І останнє. Слід пам’ятати, що відкриті
резолюції
рідко
використовуються
на
серйозних турнірах.

Костянтин Задоя
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Дебатний гороскоп на вересень
Овен (21.03 - 20.04)
У сфері особистих стосунків ви виявите
неабияку ініціативу та наполегливість, але
обережно: існує висока ймовірність того, що у
вирії романтизму ви забудете про дебати, що
виллється у відчуття втраченої можливості.

Телець

(21.04 - 20.05)

У спілкуванні з оточуючими людьми ви
станете більш відкритими та різкими, що
призведе до підвищеної конфліктності. То ж
залишається лише поспівчувати вашим
опонентам.

Близнюки (21.05 - 21.06)
Для близнюків у цьому місяці на перший
план вийдуть матеріальні питання. Для
покращення вашого матеріального становища,
ви цілком зануритесь у роботу, і ваш трудовий
ентузіазм не залишиться непоміченим.

Раки (22.06 - 22.07)
Місяць підвищеної активності. Будьте
обережними з вашим прагненням зробити все
якомога скоріше, через необачність може різко
зрости кількість сквіреллів або навіть
найфінгів вашої команди. Тож будьте обачні!

Лев (23.07 - 23.08)

Терези (24.09 - 23.10)
Цього місяця ви почнете докладати великих
зусиль для досягнення жаданих цілей. Тож
кому як не вам реєструватися на турнір «Kiev
Open» і впевнено крокувати за перемогою.
Відваги та рішучості вам шляху до перемоги!

Скорпіон (24.10 - 22.11)
На початку нового навчального року ви
відчуєте жагу до нових знань, проведення
власних досліджень. Дебати стануть для вас не
просто грою, а способом пізнання істини, що
як відомо народжується у суперечці.

Стрілець (23.11 - 21.12)
У вересні ви будете діяти за принципом
«Хто не ризикує, той не п’є шампанського», і
ви без вагань пустите в дію найризикованіші
тактики та прийоми, що у свою чергу призведе
до рішучих змін у вашому житті.

Козеріг (22.12 - 20.01)
Для козерогів час ніби зупиниться, вони
будуть продовжувати втілювати у життя
заплановані раніше проекти. Особисте життя
також скоріше порадує лагідним штилем ніж
бурею сильних емоцій.

Водолій (21.01 - 18.02)

У вересні всі ваші неприємності – це
результат минулих помилок, всі успіхи –
надбання ранішніх досягнень. Подумайте, а чи
не прийшов час підготувати аналітичну
промову певного періоду вашого життя?

У вересні ви зможете зробити набагато
більше ніж звичайно, у чому є також велика
заслуга вашого тіммейта, з яким вас будуть
зв’язувати чуттєві та довірчі стосунки.
Подякуйте йому за підтримку.

Діва (24.08 - 23.09)

Риби (19.02 - 20.03)

У вас з’явиться багато нових планів, деколи
навіть досить амбіційних. Проте краще
приділити
увагу
пошукам
внутрішньої
гармонії і власному здоров’ю, і нехай хтось
інший вражає суддів палкими промовами.

Вересень для риб – місяць налагодження
контактів. Але слід пам’ятати, що не варто
забувати також своїх старих друзів та колег,
яких ви вже давно не радували своєю увагою.
Запросіть свого тіммейта на каву ☺

Над бюлетенем працювали:
Назарій Боярський: м.т. 8-097-925-888-1,
e-mail: n.boyarskiy@gmail.com
Дмитро Стретович: м.т. 8-068-803-24-97,
e-mail: Str_ukrainian@mail.ru

Світлана Роганова: м.т. 8-063-436-38-62,
e-mail: roganova90@mail.ru
Ксенія Шиманська: м.т. 8-097-783-07-83,
e-mail: alissa@email.ua

Наш e-mail: KyevPressCentr@gmail.com
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