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У останній день листопада святкує свій
День народження особлива людина…
Про нього можна говорити багато:
активний громадський діяч, талановитий
керівник, починаючий автор (до речі,
відкриємо вам секрет: дуже скоро має
вийти з друку його друга книга, аналогів
якій немає в усьому світі), молодий
тренер,
яскрава
особистість,
але
найголовніше – щирий друг та просто
чудова людина.
Напевно, шановні читачі, Ви вже
зрозуміли, що мова йде про Президента
Київського відділення ВМГО «Дебатна
Академія» Назарія Боярського.
30 листопада Назарій святкує свій 21ий День народження.
Дорогий Назар, від щирого серця
вітаємо Тебе з Днем народження!
Хочеться подякувати Тобі за те, що Ти,
жертвуючи своїм часом і силами, робиш
життя
багатьох
людей
кращим,
відкриваєш для них інший захоплюючий
світ – світ дебатів. Ми щиро вдячні Тобі
за те, як багато Ти зробив для кожного з
нас.
Бажаємо, щоб Твоє життя було
яскраве, наповнене приємними емоціями
та цікавими людьми. Най завжди поруч

будуть вірні друзі та кохана людина.
Хай гармонія ніколи не покидає Твоє
життя, щоб Ти завжди відчував
задоволення від тих справ, якими
займаєшся. Ти достойний щастя, хай
же воно завжди буде з Тобою!
А дружня дебатна спільнота завжди
Тобі допоможе та підтримає!
Редколегія «Дебати по-київськи»
та дебатери всієї країни

Листопад завжди був відомий серед дебатерів
як насичений на події період, адже саме на цей
місяць заплановані такі традиційні заходи як
«Серце Києва» та «Київська Міська Дебатна
Ліга: Осінь». Так мало бути і цього року, проте
втіленню планів дебатерів завадила епідемія
«свинячого грипу» і карантин, який був
оголошений у зв’язку з епідемією.
ВМГО «Дебатна Академія», піклуючись про
здоров’я дебатерів, прийняла рішення перенести
вище згадані заходи. Це, звичайно, засмутило
охочих подебатувати, проте епідемія є епідемія вибирати не доводилось.
Редколегія бюлетеня «Дебати по-київськи»
не втрималася від спокуси дізнатися, що ж
дебатери робили впродовж цих трьох
«карантинних» тижнів. Що ми дізнались –
читайте далі.

Богдан Чабан:
– А в Донецьку навіть на карантині не
забували про дебати. По-перше, все ж таки не
втрималися і зустрілися, щоб пограти. А подруге, використовували сучасні технології,
тобто грали в дебати-онлайн.

Дмитро Стретович:
– Я навіть не помітив, що це був карантин.
Позаяк, журналістська робота ніколи не дає
спокою. ☺ Окрім того, нарешті вдалося
закінчити написання кількох соціальних
проектів. В останній тиждень взявся за
класику, яку давно хотів прочитати:
американських романтиків і модерністів.
Також відкрив для себе шведську літературу.

Сергій Руденко:
– Весь карантин я провів удома,
поспілкувався з батьками, відпочив від
столичної метушні… А взагалі-то, шкода, що
перенесли «Серце Києва», так хотів пограти
на турнірі, тепер з нетерпінням чекаю
березня.

Кіра Шиманська:
– У той час, як в українських студентів був
карантин із злісною гримасою паніки,
австрійські студенти продовжували ходити
на свої мізерні 6 пар на тиждень. А також не
забували «відриватися» у клубах кожні
вихідні й ходити до міста, щоб подивитися,
як прикрашають країну до Різдва. Тож
читайте і заздріть!

Ксенія Шиманська:
–
Взагалі-то,
у
мене
зараз
досить
відповідальний і напружений період: я
займаюся написанням своєї дипломної роботи,
тому з головою занурилася у навчання, на інші
заняття, окрім навчання, часу катастрофічно не
вистачає.

Ілля Самошкін:
– Що на карантині робив? Книжки розумні
читав, гуляв багато, з друзями спілкувався… До
речі, ледь не забув: дипломну роботу ще писав.

Очевидно, наші дебатери дарма часу не
гаяли, а активно діяли навіть в екстремальних
умовах страшної епідемії. Добре, що вони
використовують подібні «паузи» в житті
країни для власного саморозвитку. Активна
молодь завжди відрізнялася вмінням діяти
навіть у «карантинних» умовах. На щастя,
карантин вже позаду, і тепер нам ніщо не
перешкоджає займатися улюбленою справою
- дебатами.
Опитувала дебатерів
Роганова Світлана
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Ми звикли чути, що дебати –
інтерактивна освітня технологія, програма
поглибленого пізнання світу. Проте варто
замислитись і над тим, що дебати
допомагають пізнати не тільки навколишнє
середовище, а й самого себе.
Часто люди ставлять собі питанням: «Хто я?
Чого я вартий? Де я справжній, а де граю
певну роль, продиктовану соціумом?». Не всі
можуть відповісти на них. Здебільшого не
через те, що бояться чи соромляться
розчаруватися у собі, а через те, що справді не
можуть знайти правдивої відповіді.
Ще у давні часи людина зрозуміла, що
пізнання самого себе є надзвичайно важливим,
бо це дає гармонію для внутрішнього світу.
Ще Сократ, давньогрецький філософ, повчав:
«Пізнай самого себе».
Що ж стосується нашого часу, то ця фраза
не втратила своєї важливості та актуальності.
Це можна пояснити тим, що тільки людина,
яка знає свої справжні бажання та потреби,
адекватно оцінює власні можливості й поєднує
їх із власними внутрішніми ідеалами, може
повністю реалізувати себе у житті.

Оргкомітет «Молодіжного рейтингу року
2009» визначив кандидатів на перемогу у 9
молодіжних
напрямках.
Серед
великої
кількості претендентів було обрано декілька
представників кожної з номінацій, які
отримали найбільшу підтримку під час
голосування студентів. Найприємніше, що за
кількістю номінантів лідирує ВМГО «Дебатна
Академія» та «СІМ» – по 8 номінантів.
Члени «Дебатної Академії» представлені у
напрямках «Лідерство», «Активна діяльність»,
«Молодіжна організація», «Молодий тренер»,
а на кращий «Всеукраїнський молодіжний
проект» претендує «Серце Києва».

Для самопізнання і самореалізації у нагоді
стають дебати, які розвивають надзвичайно
важливі вміння та навички для самопізнання.
Адже вони відкривають у людині можливість
не просто слухати, а й почути, виділити
головне з почутого, визначити сильні та слабкі
сторони. А головне, що вони дають змогу
подивитись на проблему значно ширше. Саме
розвиток цих вмінь допомагає дебатеру в
пізнанні самого себе. Позаяк, розпочати діалог
з внутрішнім «Я» - це перший крок у
самопізнанні, виявленні власних бажань та
потреб, аналізі внутрішнього стану.
Дебати навчають нестандартно мислити,
дізнаватись нові точки зору, нові факти,
ставити питання, шукати відповіді, звертатися
у цих пошуках не тільки до знань отриманих
протягом життя, а й до підсвідомості. А саме у
підсвідомості ховається дійсно правдива
інформація про людину. І коли вона, людина,
починає розбиратися у цій інформації, у неї
з’являється своя точка зору (не нав’язана, а
особиста), вона розуміє людей і, звичайно,
самого себе.
Ганна Головач

Окрім того, бюлетень «Дебати по-київськи»
може стати переможцем у номінації
«Молодіжний
журнал»,
а
наш
сайт
debate.org.ua – у номінації «Інтернет-сторінка
МГО».
Вітаємо
номінантів
від
«Дебатної
Академії» і бажаємо наступних перемог!
Дякуємо дебатерам зі всієї України за
підтримку наших лідерів у голосуванні, а
також запрошуємо вас на урочисту
церемонію нагородження, що відбудеться 2
грудня в Києві, у клубі «Disco Radio Hall», у
присутності лідерів молодіжного руху зі
всієї України буде визначено переможців у
кожній з номінацій. Початок о 19.00 год.

3

Овен (21.03 - 20.04)
Розташування планет в останньому місяці 2009
року принесе вам тягу до нових знань. Воно й
не дивно, чим ближче до сесії, тим більша тяга
до знань.

Телець

Терези (24.09 - 23.10)
У цей місяць ви зможете налагодити свої
взаємини із людьми зі свого оточення. Якщо
раніше ви мали проблеми у особистому
спілкуванні, то зараз настав час їх вирішити.

Скорпіон (24.10 - 22.11)
(21.04 - 20.05)

У грудні вам захочеться побувати у цікавих
місцях, зробити незвичайні подорожі. Пригод
може захотітися і в інтимній сфері.
Залишається вам побажати, щоб усі пригоди
були лише приємними.

Близнюки (21.05 - 21.06)
Упродовж грудня ви частіше будете
замислюватися над питаннями, пов'язаними з
грошима. Правильний економічний прогноз
може досить значно поповнити ваш гаманець.

Раки (22.06 - 22.07)
Цього місяця ваша значимість на роботі може
зрости, що помітите не тільки ви, але і ваше
керівництво. Головне для вас – не забути
підготувати подарунки на свята для рідних
людей.

Лев (23.07 - 23.08)
Протягом цього місяця ваша особиста енергія і
активність підвищиться. Зараз для вас важливо
знайти цікаве заняття, щоб далі рухатись у
правильному напрямку.

Діви (24.08 - 23.09)
Грудень буде вдалим для будь-якого виду
інтелектуальної творчості. Ви зможете
розкрити у собі приховані здібності.

Останній місяць року виявиться для вас
успішним у фінансовому плані. На відміну від
більшості населення, яке потерпає від кризи,
ваші доходи зростатимуть у геометричній
прогресії.

Стрілець (23.11 - 21.12)
Грудень для вас – чудова можливість для
особистого вираження, прояву творчих
здібностей. Можна запланувати і деякі зміни у
своїй зовнішності. Це непоганий час, щоб
зробити нову зачіску або змінити імідж.

Козеріг (22.12 - 20.01)
Цей місяць дозволить вам розвивати ерудицію,
отримувати нові знання та інформацію, які ви
неодмінно
зможете
використати
у
майбутньому дебатному турнірі.

Водолій (21.01 - 18.02)
Розташування планет у грудні говорить про те,
що ваші взаємини із друзями стануть більш
гармонійними. Приділіть їм більше часу, ніж
звичайно, і вам це повернеться сторицею.

Риби (19.02 - 20.03)
У грудні ви зможете успішно виконувати
проекти індивідуального характеру, а також
реалізувати себе в кар'єрі. Потрібно лише
визначити, що саме ви прагнете досягти. ☺

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

Світлана Роганова: м.т. 063-436-38-62,
e-mail: roganova90@mail.ru
Кіра Шиманська:
e-mail: kira.shima@gmail.com
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