№1 (10), січень 2010 року

Щиро вітаю усіх читачів та дружній
колектив редколегії інформаційного
бюлетеня “Дебати по-київськи” із
ювілейним десятим випуском бюлетеню.
Приємно зазначити, що не зважаючи
на порівняно малий термін існування
бюлетеню, він швидко став популярний
серед дебатерів усієї України, свідченням
чого є зростаюча кількість публікацій
про дебатні події різних Відділень ВМГО
“Дебатна Академія”.
Ще більш приємно, що не зважаючи
на специфічну читацьку аудиторію, саме
інформаційний бюлетень “Дебати покиївськи” був визнаний найкращою
молодіжною газетою України 2009 за
результатами
всеукраїнського
молодіжного рейтингу року.
Залишається подякувати редколегії
за
натхненну
роботу,
побажати
бюлетеню подальшого розвитку й
кожного місяця читати цікаві та змістовні
публікації про новини та події дебатного
руху.
З повагою,
Президент ВМГО “Дебатна Академія”
Олександра Матвійчук
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Ще не закінчилися новорічні
свята, а в Дебатній Академії з перших
днів Нового року стартував новий
цікавий проект, присвячений Дню
безпеки дітей в Інтернеті, що проходив
в Україні 9 лютого. Кампанія
проходить у підтримку Європейського
дня безпечного Інтернету і покликана
звернути увагу громадськості на цю
проблему, пояснити батькам та дітям,
у
чому
полягає
небезпечність
Інтернету, та запропонувати шляхи
попередження даної проблеми.
Проект проводився за сприяння
Міжнародної громадської організації
«Школа рівних можливостей» і включав
у себе два етапи: перший – серія
тренінгів
з
інтерактивно-освітньої
методики дебати, який складався з
риторичних вправ, рольових ігор,
пояснення основ дебатування; другий –
це безпосередньо навчальне заняття з
дебатів на тему «Безпека дітей в
Інтернеті». Учасники змогли застосувати
всі набуті знання та навички на практиці
під час ігор.
У
ролі
тренерів
виступили
найдосвідченіші
дебатери
та
найяскравіші представники дебатної
спільноти. Хочеться щиро подякувати
Олександрі Матвійчук, Анні Наставній,
Вікторії Доєвій, Анастасії Москаленко,
Ксенії Шиманській та Сергію Руденку,
які знайшли час і можливість для того,
щоб поспілкуватись із підростаючим
поколінням.
Хлопці та дівчата дебатували за
всесвітнім форматом шкільних дебатів
World Schools, який є дуже популярним
серед європейських школярів. І якщо під
час тренінгу в декого була невпевненість
щодо своїх сил в якості дебатера, то після

навчальних дебатів школярі виявили
бажання якомога скоріше взяти участь
у справжньому дебатному турнірі.
Взявши до уваги побажання учасників
проекту, «Дебатна Академія» на даний
момент
займається
підготовкою
турніру для школярів за всесвітнім
форматом шкільних дебатів World
Schools.

Не може не радувати те, що
школярі
дійсно
виявляють
зацікавленість дебатами, адже одна із
найприємніших і найголовніших у
світі речей – це усвідомлення того, що
є люди, які дійсно потребують того,
що ти робиш.
Керувала проектом
Світлана Роганова
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Минулорічний Світовий дебатний чемпіонат
запам’ятається саме такою піснею. Але класні
танці під відомий хіт Lady Gaga – це далеко не
все, що ще довго будуть згадувати учасники
найбільшого, й на сьогодні найкращого світового
дебатного заходу року 2009 – початку 2010.
Підготовці чемпіонату з кодовою назвою "the best
Worlds eveeeeer" оргкомітет з дебатерів турецького
університету Коч,
Стамбул, присвятив
два роки життя після
того, як їх заявка
виграла у 2007. По
його
завершенні
можна стверджувати,
що наші південні
сусіди виконали
всі обіцянки, які
зазначали у своєму проекті.
Усе
грандіозне
дійство
проходило
на
Середземному узбережжі недалеко від Анталії. На
радість і зручність, дебатери проживали в одному
досить немаленькому комплексі, вся територія якого
була до їх послуг. Три хвилини до раундів (якщо
ваш рум не в головній
будівлі), дві хвилини до
їдальні-ресторану (а якщо ви
живете у бунгало, тоді 4), три
хвилини до моря, +15-19*С,
сонячно й, найголовніше,
захоплююче!!
Дев’ять відбіркових раундів
пройшли швидко й цікаво.
Кому як, звичайно, але ніхто
не
сперечався,
що
організатори забезпечили безперешкодний доступ до
румів, цікаві теми, високий рівень суддівства та 400
команд з усього світу (із запланованих 350). Дійсно,
було виконано величезну роботу, адже провести
кожен із трьох днів раундів майже без затримок і
зсувів у розкладі – це величезні зусилля. Було
приємно спостерігати, як заклопотаний головний
суддя бігав із рацією, але не забував посміхатися
всім і кожному, хто намагався його зловити чи хоч
докричатися, аби подякувати за організацію.
З України цього разу приїхала ціла делегація із 9
осіб: шість дівчат і три хлопці. Мабуть, таке число
можна пояснити старою традицією, за якою турки
брали в полон не лише гарних дівчат (і, повірте,
наші дебатерки найкрасивіші!), а й працьовитих
юнаків. Якщо для українців це й був полон, то дуже
солодкий, майже як у султанському палаці.

Окрім лірики,
делегати
представляли
(і доволі достойно)
такі
українські
університети
як
КНУ імені
Т.Г. Шевченка (КІМВ), НаУКМА та ХУУП (Хмельницький).
Але Світовий дебатний чемпіонат 2009-10 міг
похвалитися не лише відмінною організацією,
високим рівнем дебатів, чудовою погодою та
наявністю команд з України, а й також
надзвичайними
вечірками!
Невід’ємною
частиною кожної з них були танці. Одного дня в
ролі діджея виступив сам голова оргкомітету.
Найоригінальнішою була неофіційно визнана
«Турецька ніч», для якої урочисту залу було
трансформовано у справжній турецький базар із
місцевими солодощами та напоями... і як же без
кальяну! Для святкування Нового року й
оголошення окто- або чверть-фіналістів (залежно
від треку) було побудовано намет повністю
прозорий майже на самому березі моря, аби
учасники могли спостерігати не лише повний

місяць, а й казкові феєрверки. Останній вечір
чемпіонату також був особливим і пройшов у
білому кольорі, починаючи від дрес-коду й
завершуючи
абсолютно
білим
інтер’єром
урочистої зали з чарівними декораціями.
Загалом, було дуже сумно, що ця казка начебто
й не дуже швидко, але закінчилася. Команди з
різних країн погоджуються, що чемпіонат
вийшов дійсно найкращий, а організатори дуже
щасливі, що виправдали такий титул. А
наступного року – ще більше екзотики – Світова
дебатна спільнота вирушає на сафарі до
Ботсвани. Тож якщо ви пропустили минулорічні
виняткові Ворлдз, то спробуйте отримати
враження на все життя – вирушайте до Південної
Африки!
Кіра Шиманська,
Голова Міжнародного відділу
ВМГО «Дебатна Академія»
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КНИГА МІСЯЦЯ
Іра Цілик «Післявчора»
Автобіографічна повість
молодої
режисерки,
поетеси і прозаїка Іри
Цілик дарує приємну і
цікаву розповідь про те,
як бути щасливим тут і
зараз, радіти життю і
ділитися цією радістю з
оточуючим.
«Післявчора»
–
це
намагання молодої та
енергійної
студенткирежисерки Кіри Буцім
навчитися жити сьогодні,
чим вона і займається
протягом всієї повісті. Хоча не лише цим,
звичайно. Ще вона встигає любити, спостерігати за
життям, творити різні дурниці та «стирати кедами
асфальт великих міст». Сюжет повісті обертається
довкола рішення головної героїні вступити на
факультет режисури з подальшим навчанням,
випуском і першими, вельми успішними, кроками
на професійній ниві.
Головна особливість творчості Іри Цілик –
бажання зафіксувати мить, ніби сфотографувати
кадр із сьогодення, а не зі спогадів чи мрій. Хоча і
спогади, і мрії присутні у повісті. Авторка поєднує
філософські роздуми молодого покоління з
жіночим поглядом на життя, а порції гумору та
іронії змішує з ситуаціями, пронизаними сумом і
болем.

ФІЛЬМ МІСЯЦЯ
«Клас» (Естонія,
2007)
Цей фільм про одну
естонську школу, точніше
про
клас.
Хоча
слід
зазначити, що дані події, в
основу яких, до речі,
покладено реальні факти, в
тій
чи
іншій
мірі
відбуваються кожного дня у всьому світі…
«Клас» з бюджетом в 100 тис. євро був знятий за
14 днів. Стрічка номінувалась на «Оскар» в
номінації «кращий закордонний фільм», але, за
словами режисера, не могла перемогти. Занадто
чесний вийшов фільм…
Головний герой драми – Йозеп, терпить всі
знущання, яким піддають його однокласники, але
одного разу все зміниться. До чого це призведе?

Один з моїх
кращих друзів
має як на мене
жахливу
рису
характеру – він
постійно
намагається
виглядати
кращим ніж є
насправді.
В будь-якому
новому
товаристві він
швидко
орієнтується в
тому, що хотіли б почути про нього
оточуючі, і починає це розповідати…
Окрім того, якщо більшість палить – він
теж буде палити, якщо більшість п’є – він
намагатиметься випити більше всіх і т.п.
І все це було б дуже «мило та кумедно»,
якби не одне «але»…
У постійному намаганні бути краще всіх
він створює собі уявний світ і одночасно
втрачає самого себе. Мало того, у цій
«гонитві» він перестав розвиватись та
самовдосконалюватись.
Створивши привабливий світ ілюзії,
доволі важко не захотіти в ньому
поселитись на завжди. Але в цьому світі
доводиться постійно грати якусь роль і
встигати за швидкою фабулою п’єси …
Роль «найкращого хлопчика» небезпечна
ще й тим, що, граючи його, важко стати
таким насправді. Не потрібно намагатись
виглядати краще всіх, – треба ставати
кращим!
А на останок, як завжди, мій улюблений
Оскар Уайльд: «Будь самим собою. Всі
інші ролі уже зайняті!»
Боярський Назарій,
Президент Київського відділення
ВМГО «Дебатна Академія
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Соромно зізнатися, але розвиток дебатів у Івано-Франківській області
розпочався не з обласного центру, як би це годилося, а з районного центру – міста
Калуш. Саме тут на зламі тисячоліть працювала громадська організація,
очолювана Ладою Маланій, – «Соціум Еко-Арт». Одним із видів діяльності цих
ентузіасти було проведення дебатних турнірів. Звісно ж, на кошти грантових
програм та проектів. Лада разом із однодумцями шукала ініціативних студентів,
з якими проводилися тренінги та дебатні школи. До цього одиниці в області
розвивали напрямок дебатів Карла Поппера. Проте «Соціум Еко-Арт» активну
частину своєї роботи все ж присвячував «американці» та британському формату.
В
університетах
ентузіасти
проводили відбіркові ігри й уже згодом
дебатні злети в Калуші
визначали
кращі обласні команди в запеклих
дискусіях. Нерідко до нашого регіону
навідувалися й «іногородні», зокрема
добра половина дівчат, що тоді брали
участь у дебатних турнірах, досі з
солодкими подихами згадують одесита
Олександра
Славського,
який
погостював на одному з калузьких
турнірів.
Власне від таких «іногородніх» та
контактів Лади Маланій з дебатними
осередками
та
громадськими
організаціями в інших містах і
з’являлися пропозиції щодо участі в
загальноукраїнських
турнірах,
найпопулярнішими з яких у той час
були одеський «Одеса Оупен» та,
звичайно ж, «Серце Києва». Яскравою
відмінністю івано-франківських дебатів
було те, що в них брало участь
напрочуд
мало
представників
факультетів, які є «спеціалізованими»
для
цих
словесних
поєдинків
(історичний, політологія, юридичний,
філософія). Натомість левову частку
тодішніх дебатерів складали

представники
філології
(іноземної
зазвичай) та студенти технічного
університету Нафти й Газу (здебільшого
економічний факультет). Майстрами
тогочасних дебатів були Яна Дідик,
Ірина Шрам, Ілона Погребняк, Тарас
Травінський, Олег Куліш, Віталій
Пасенюк, Оксана Артемовська, Андрій
Озорович,
Андрій
Куліш,
Юрій
Козельський. У різних дуетах та
поєднаннях ці дебатери відвідували
одеські та столичні турніри й хоча
особливими
перемогами
не
відзначалися, усі запам’ятали веселу
вдачу й щиру харизму станіславських
команд – вони не оперували термінами з
конституції і не цитували державні
статті, а своїм козирем вважали
простоту, жартівливість і пояснення «на
хлопський розум».
Коли ж з’явилася «Дебатна
Академія», її засновники відшукали й
контакти одного з колишніх дебатерів –
Тараса Кобця. Після телефонних
контактів гора у вигляді Олександри
Матвійчук навіть приїхала до Магомета
в Івано-Франківськ і так з’явився ІваноФранківський осередок, президентом
якого став Тарас Кобець.
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Таким чином Івано-Франківські
дебати вийшли на сучасний етап
розвитку й отримали новий свіжий
подих. Новий Президент хоч і не
відзначався особливою активністю в
міжрегіональних заходах «Дебатної
Академії», але дебати у краї потрохи
піднімав. Так, завдяки діяльності Тараса
у 2009 році включений до складу
«Студентської республіки» дебатний
турнір був визнаний найкращим
заходом на регіональному рівні цієї ж
республіки, а переможці турніру згодом
перемогли й у фінальному раунді, що
проходив у теплих Українських краях
на півдні. Хороша організація того
турніру та тісна співпраця з місцевими
ЗМІ дозволила досить голосно заявити
про себе і тому згодом громадські
організації, що хотіли провести заходи
для молоді зверталися до ІФ-відділення
з проханням організувати схожі турніри
в рамках їх проектів. Таким чином за
цей час було проведено ще 4
студентських турніри. І хоча якістю
вони не відзначалися, але саме їх
існування свідчило про те, що дебати в
Івано-Франківську живуть.
Минулого року влітку також
сталася вагома подія для місцевого
відділення, адже в Карпатах, а саме в
селищі Микуличин вже другий рік
поспіль пройшла Дебатна школа
(облюбували цю місцину дебатери з
усієї України, хоча перший досвід
гірських походів багатьом, мабуть,
запам’ятався на довгий час).

ГО «Громадський форум», результатом
якої вийшла півгодинна телепередача на
місцевому телебаченні й вона регулярно
повторюється, особливо у світлі виборів
Президента України-2010.
Тарас
Кобець
(Президент
відділення): «Особисто я дуже вдячний
дебатам за те, що вони мені дали в
житті, а це неоціненний досвід і
контакти з хорошими, розумними й
талановитими людьми, знайомством з
яким я пишаюся. Своєю діяльністю у
відділенні я похвалитися не можу, проте
з впевненістю зараз можу сказати, що
якби не своєчасна діяльність і підтримка
дебатів у нашому регіоні, то самобутнє
дебатне Прикарпаття могло б канути в
Лету. А зараз нам потрібен просто
новий свіжий молодий поштовх і тоді,
мабуть, і в Києві і в Харкові ще почують
і знову згадають Станіславський
дебатний феномен».
Тарас Кобець,
Президент ІваноФранківського відділення
ВМГО «Дебатна Академія»

Власне останнім заходом, який
може поставити мажорну крапку на
завершення
терміну
керування
відділенням Тараса Кобця (адже у
відділенні вже майже знайшли гідну
заміну) стала організація турніру для
студентів «Студент має вибір» спільно з
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Шановні друзі!
Від щирого серця вітаємо всіх,
хто святкував свій День народження
у першому місяці нового року!
Бажаємо вам сил та творчої
наснаги,
міцного
здоров’я
та
щасливої вдачі, щоб кожен день
приносив у ваше життя нову порцію
чудес, позитивних емоцій, цікавих
знайомств, яскравих вражень. Нехай
збудуться всі ваші мрії та бажання від
зовсім
крихітних
до
найграндіозніших.
Бажаємо вам також, щоб ви
завжди відчували любов та підтримку
близьких вам людей і ніколи не
знали, що означає слово «самотність».
Пам’ятайте, що дебатна спільнота
любить вас і завжди готова вам
допомогти!
Вітаємо з Днем Народження:
Шиманський Олександр – 2 січня
Піпа Денис – 4 січня
Баркар Сергій – 17 січня
Матвійчук Сергій – 28 січня

Здається, це був звичайний будній день.
Як завжди, всі зранку поспіхом йшли хто на
роботу, хто на навчання… Тоді я ще не
здогадувалась, що на мене чекає, і наскільки
це буде важливим. Але сталося див, зовсім не
очікувано: до всіх нас, простих студентів,
дійшла звістка про дебатний клуб. І, зрештою,
світ ніби змінився: був піднесений настрій, і я
з нетерпінням чекала на першу зустріч з
новими для мене людьми…
Коли це сталося, все виявилося набагато
краще, ніж я очікувала. По-перше, атмосфера
була просто вражаючою, по-друге, ви бачили б
ці сяючі очі. Та й, взагалі, стало зрозумілим
одне: саме з такими людьми хотілося б
проводити найкращі хвилини свого життя.
Дебати, як і будь-яке спілкування, приносять
радість і усмішку кожному. Але саме в такій
формі людина може найповніше реалізувати
себе як особистість, показати власне «я» та,
окрім того, ще й залучитися до думок інших,
як це не дивно.
Разом з тим є багато труднощів, через які
треба пройти. Так, довести думку буває досить
складно, особливо коли грають досвідчені у
цій грі люди. Як на мене, це можна побороти.
Уявіть собі лишень, що ви розмовляєте зі своїм
товаришем і намагаєтесь переконати його.
Інколи це дуже допомагає. А якщо ні, то
згадайте про приємні для вас речі, вдихніть у
повні груди і грайте далі. Насправді, воно того
варте, повірте мені, адже це неоціненний
досвід і великий багаж знань, який залишиться
з вами надовго. Тож навіть у такому простому,
на перший погляд, слові «дебати» є багато
таємничого й загадкового, привабливого й не
дуже. Але ще раз повторюю: результат згодом
буде приголомшуючим.
Сподіваюсь, хтось розгледів у цій історії
себе, а , можливо, ще знайде. Тому не
прощаюсь. До нової зустрічі.
Завжди ваша Оксана lucky
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Овен (21.03 - 20.04)
В лютому у вашому житті з’явиться таємниця,
якою ви не захочете ділиться з оточуючими.
Ваша
звичайна
щирість
та
терпіння
поступляться місцем тактиці очікування.

Телець

(21.04 - 20.05)

Другий місяць року прискорить ваш ритм
життя. Зірки обіцяють вам період, насичений
цікавими подіями, новими знайомствами,
інтенсивним та цікавим спілкуванням.

Близнюки (21.05 - 21.06)
Починається час оригінальних рішень та
особливої винахідливості, які ви зможете
об’єднати з практичними навиками і виявити у
командній грі.

Рак (22.06 - 22.07)
Лютий виявиться для вас найкреативнішим
місяцем року. Ви не будете відчувати нестачі у
нових ідеях, проте варто серйозно подумати
над тим, де взяти кошти, необхідні для
реалізації ваших грандіозних проектів та
геніальних ідей.

Лев (23.07 - 23.08)

Терези (24.09 - 23.10)
Терезам зірки радять не напружуватися на
робочому місці, а присвятити себе відпочинку:
одягайте яскраві речі, відвідуйте цікаві заходи,
та найголовніше – знайдіть час для дебатів.

Скорпіон (24.10 - 22.11)
Тенденції лютого змусять багатьох скорпіонів
вдаватися до брехні, проте ви дуже ризикуєте,
адже якщо суддя впіймає вас на нечесній грі,
шанси на перемогу значно зменшаться.

Стрілець (23.11 - 21.12)
Стрільці у лютому будуть сконцентровані на
своєму особистому житті, цілком можливо, що
ви перестанете присутність минулих стосунків
у вашому житті й оберете нові.

Козеріг (22.12 - 20.01)
У лютому на вас чекає багато вражень у колі
друзів-дебатерів. Тут матимуть місце і
обговорення серйозних проблем суспільства, і
раптові свята, і напружена, проте дружня,
командна робота.

Водолій (21.01 - 18.02)

Леви забудуть про дебати і повністю
зануряться у вихор романтичних почуттів. Це
прекрасний період, коли до вас прикуті
загальні захоплення і увага.

Будьте уважними, доля готує для вас
випробування-спокусу,
тож
краще
не
зачаровуватися, і не чекати від долі раптових
подарунків, а від обіцянок – їх виконання.

Діви (24.08 - 23.09)

Риби (19.02 - 20.03)

Будьте обережними не довіряйте почуттю
симпатії, адже воно може бути дуже
оманливим.
За
милою
посмішкою
співрозмовника можуть ховатися погані плани
опонента.

Лютий – беззаперечно ваш місяць. Будь-яке
ваше починання буде успішним, вам лише
залишається обрати, до чого саме ви будете
докладати зусиль. ☺

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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