№2 (11), лютий 2010 року

Рівно рік назад 8 березня 2009 року
побачив світ перший випуск інформаційного
бюлетеня "Дебати по-київськи". Його створили
лише декілька ентузіастів - Боярський Назарій,
Олексієнко Єлізавета, Роганова Світлана,
Шиманська Кіра. Ідея започаткування даного
журналу належить Боярському Назарію, який і
став куратором друкопису.
Сьогодні вже із впевненістю можна
сказати, що це була унікальна за своєю
важливістю подія, адже час показав, що «Дебати
по-київськи» - це не просто видання, а гарний
засіб комунікації для дебатної спільноти не
тільки Києва, а й усієї України.
У
кожному
щомісячному
випуску
інформаційного бюлетеня «Дебати по-київськи»
розміщується інформація про майбутні та вже
реалізовані заходи, інтерв’ю із зірками
дебатного руху, розважальні та методичні
матеріали, найгарячіші цитати та дебатний
гороскоп, інші цікавинки.
До речі, нещодавно на сайті ВМГО
"Дебатна Академія" (www.debate.org.ua) була
створена спеціальна сторінка "Дебати покиївськи", на якій можна знайти інформацію про
журнал та його творців і кореспондентів, а
також завантажити всі попередні випуски

нашого видання. Безпосереднє посилання:
www.debate.org.ua/branches/
Не дивлячись на доволі юний вік,
інформаційний бюлетень «Дебати покиївськи» вже має певні здобутки. Одним з
них стала перемога в номінації «Молодіжний
журнал» за результатами «Молодіжного
рейтингу року 2009», що організовували
Всеукраїнська
студентська
рада
при
Міністерстві освіти і науки України та
«Фундація регіональних ініціатив».
У цей святковий для нас день, хочеться
привітати всіх кореспондентів журналу та
людей, які в тій чи іншій мірі допомагають у
його створенні, та побажати Вам натхнення,
успіху, сил та терпіння. Знайте, що разом ми
робимо дуже важливу справу – розвиваємо
дебатний рух України! А також вітаємо Вас,
любі наші читачі! Адже всі наші зусилля –
для ВАС!
З повагою, Редколегія
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ВМГО "Дебатна Академія" вітає всіх
дебатерів, яким пощастило святкувати свій день
народження в останній місяць зими. Нехай
разом із природою прокинеться від зимового
сну і ваша душа, відкриється для нових вражень,
почуттів,
великих
справ,
наповниться
натхненням і любов’ю до навколишнього світу!

Від щирого серця вітаємо наших
чарівних дебатерок зі святом весни, краси та
жіноцтва! Бажаємо вам сонячного і весняного
настрою, безмежної любові! Нехай весна, як
безмежне джерело, надихає вас енергією,
оптимізмом,
окриляє
успіхами,
досягненнями, приносить наснагу та удачу!

У лютому свій День народження святкували:
Дідус Світлана – 6 лютого;
Красномовець Леся – 6 лютого;
Віхтюк Микола – 11 лютого;
Каричківський Микола – 15 лютого;
Наставна Анна – 19 лютого;
Отрюх Ольга – 26 лютого;
Атрощенко Андрій – 28 лютого.
8 березня святкує свій день народження один із лідерів дебатної спільноти України,
Президент Харківського відділення ВМГО Дебатна Академія, Олексій Пономар!
Київське відділення ВМГО "Дебатна Академія" від щирого серця вітає тебе з твоїм Днем
народження. Цей день вносить ще одну віху в життєвий шлях, яким ти впевнено крокуєш, віддаючи
частинку себе розвитку дебатного руху. Пам'ятай, що київські дебатери розділяють твої високі цілі,
а тому ми завжди радо тебе підтримаємо та допоможемо!
Від щирого серця бажаємо міцного здоров'я, щастя, добра, миру та благополуччя.
Хай здійсняться всі твої мрії та сподівання!
2

Кінематограф – Мерілін
Монро
Якби я змогла зробити тебе
щасливим, то я б пережила всі
труднощі на світі
Мерілін Монро
1. Її справжнє ім’я – Норма
Бейкер.
2. Дитинство дівчинки було одиноким і
нещасливим. Мати її була психічно неврівноважена,
і маленька Норма переходила від одних прийомних
батьків до інших.
3. Глядачі полюбили Монро не тільки за її красу,
а й за той образ беззахисної дівчини, що потребує
кохання, який вона зуміла створити та втілити на
екрані.
4. Мерілін була дуже вибаглива. Вона часто
запізнювалась на зйомки, часто забувала репліки, зі
всіма сперечалась.
5. За своє коротке життя Мерілін Монро тричі
виходила заміж, причому вперше – в 16 років.
6. Померла видатна актриса при загадкових
обставинах.

Косметологія – Олена
Рубінштейн
Не має негарних жінок, є
ледащі жінки
Олена Рубінштейн
1. Свою
кар’єру
Олена
розпочала в Австралії, коли їй
було 30 років.
2. Випадково знайшовши бабусин рецепт
косметичного крему для обличчя, вирішила
розпочати його промисловий випуск.
3. Вже у 1908 році Рубінштейн змогла відкрити в
Лондоні свій перший інститут краси.
4. Олена створила цілу імперію торгівлі
косметикою, якою керувала самостійно.
5. Рубінштейн
відзначалась
неймовірною
працьовитістю. Навіть в 94 роки вона кожний ранок
приймала участь в роботі адміністративної ради.
6. Олена була пристрасним колекціонером і
вклала багато коштів у придбання картин сучасних
художників.

Мода – Коко Шанель
Все у ваших руках – тому їх
ні коли не можна опускати
Коко Шанель
1. Справжнє
ім’я
–
Габріель Шанель.
2. У сім років залишилася
сиротою і була відправлена в школу при
монастирі.
3. Заздрість жінок до нарядів Коко, які вона
шила сама, навели її на думку зайнятись модою
серйозно.
4. Вродливою Коко не була, але вона мала
сильний характер і неймовірне почуття гумору.
5. Одяг Коко Шанель носили самі елегантні
жінки, серед яких Жаклін Кеннеді, герцогиня
Віндзорська, Грета Гарбо, Марлен Дитріх та інші.
6. Коко винаходила не тільки нові моделі
одягу. Саме вона створила знамениті парфуми
«Шанель №5» та ввела моду на короткі зачіски.
Література – Агата Крісті
Це зовсім неважливо. Ось
чому це так цікаво.
Агата Крісті
1. Дівоче прізвище Агати –
Міллер, Крісті вона ж стала
після того, як вийшла заміж за
військового лікаря Арчібальда Крісті.
2. Одного разу Агата посперечалась зі своєю
сестрою, що вона напише детектив, в якому
злочинця зможуть знайти лише на останній
сторінці. Так народився перший детектив,
головним героєм якого став Еркуль Пуаро.
3. Від першого рукопису детектива про
Еркуля Пуаро відмовилось шість видавництв.
4. Після того як перший чоловік вирішив
розлучитися з Агатою вона загадково зникла на
декілька днів, а потім раптово повернулась.
5. Вдруге письменниця вийшла заміж за
археолога Макса Меллоуена, який був на 15 років
молодший за неї.
6. П’єса А. Крісті «Мишоловка» внесена в
«Книгу рекордів Гіннеса».

Матеріал підготував Боярський Назарій
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Тепленький автобус зупинився на кордоні.
Як добре, що за паспортами приходять
прикордонники самі і не треба виходити на
холод. А ще в новинах казали, що Україну так
завалило снігом, що ні проїхати, ні пройти, ні
проповзти… Навіть літаки не сідають. Тож, в
принципі, коли цей не особливо вражаючий
своєю «снігопроходимістю» транспортний
засіб, який за майже 16 годин зберіг у собі дух
австрійських ковбасок, вирушив далі вже
рідною землею, усі з нетерпінням чекали, коли
ми уткнемося в якийсь замет і затримаємося до
ранку. Але батьківщина зустріла своїх блудних
дочок (більшою мірою), а також добре відому
вам «шпигунку» або «запроданку» (кому що
більше до вподоби) відсутністю світла й
чистими дорогами. Мабуть, саме там було оте
прорубане в Європу вікно й підвіконня ще не
встигло запорошити…
Зі Львова до Києва перебувало в напівсні,
дуже сподіваючись, що то таки все посправжньому, бо за останні кілька тижнів
занадто часто снилася дорога додому. Та й
переступивши поріг дому також ще не
вірилося… Але, як нас кожного ранку шокує
будильник на мобільному, так само розбудив
дзвінок від Олександри Матвійчук – завтра
конференція, треба там бути. Ось воно,
попереднє життя повернулося й одразу
нагадало про себе! Це в лінивих австрійців
місяць канікул для написання курсових робіт, а
в «Дебатної Академії» канікул немає. Або я не
заслужила… Точніше, відпочила поміж
Альпами, тепер реабілітуйся.
Першою
вправою
в
новому
реабілітаційному курсі став біг на льоду з
перепонами. Ніколи ще не бачила Києва таким
занедбаним, а прошарок льоду таким
широким. Ледь не поцілувавши рідну землю
ще виходячи з автобуса, намагалася це зробити
ще разів із двадцять на шляху до дебатного
офісу. Але «не страшны нам ни бури…» коли
йдеться про засідання президії, тому успішно
доповзла до офісу й навіть зберегла вино для
глінтвейну (глювайн-у) за австрійським
рецептом. Під час засідання вже остаточно
зрозуміла, що неспішний темп життя
невеличкого студентського містечка Грац
залишив якийсь занадто значний відбиток…

Старенька Австрія не знає, що таке міжнародні
студентські проекти такого масштабу як,
наприклад, ФАЄР. Хоча, скоро дізнається, бо
окрім того, що роль «шпигунки» майже
виконана й у березні відкривається перший
дебатний клуб в Університеті Грац, мене вже
чекають дебатери з Відня для особистих
консультацій по впровадженню дебатів у вищу
освіту…
Подальший реабілітаційний курс можна
назвати «хто казав, що я приїхала додому?»
Майже із самого ранку й зазвичай до пізньої
ночі Голова Міжнародного відділу ВМГО
«Дебатна Академія» виконувала свої (й не
лише) безпосередні обов’язки. Окрім того, що
їх виконання закінчилося успіхом, другою
стороною такої самовідданості улюбленій
справі стали скандали в не менш улюбленій
родині. Навіть кіт вимагав уваги, на яку часто
не було не стільки бажання, скільки сил чи
часу. Тайм менеджмент – це штука хитра, а
якщо ти не вмієш клонуватися й працювати в
он-лайн режимі 24 години, то ще й
підступна…
Наразі я знову від’їжджаю до країни свого
«заслання» і дійсно шкодую, що в добі лише
24 години, в мене лише 2 руки, а в «Дебатній
Академії» мало ентузіастів, готових так
самовіддана працювати як такі «запроданки».
Особливі подяки Айше за те, що вона в моєму
відділі така є; Лесі за те, що вона є в нас, а ми є
в неї; люблю своїх дітей із Ліцею «Поділ», бо
вони класні; покладаю великі надії на
Дебатний клуб НаУКМА – новий первинний
осередок ВМГО «Дебатна Академія», гравців
якого сподіваюся побачити на Євро в
Амстердамі; «Толя, ми тебе любимо і без
«кавріжки»»(с); Назарчик, спасибі, що провів і
ми нарешті побачились… Найголовніше –
спасибі рідним за розуміння й толерантне
ставлення до моєї дебатної одержимості…
*Список не є вичерпним, на відміну від
мого часу в Україні…
П.С. Насолоджуйтесь новим Президентом.
Ми з Європи за вами спостерігаємо!
Побачимось у серпні!
Кіра Шиманська
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Київське відділення ВМГО «Дебатна
Академія» з 01 лютого по 01 березня
проводило проект «Київська Міська Дебатна
Ліга: Зима 2010» (КМДЛ: Зима 2010).
Координатором проекту була Неселевська
Аліна. Змагання проходило із застосуванням
інтерактивно-освітньої методики «Дебати».
Захід відбувся за підтримки Міністерства
освіти і науки України. Він складався з трьох
тренінгів (17-19 лютого) та трьох турнірних
днів (21, 22, 27 лютого) + фінал 1 березня у
МОН.
Тренінги почалися 17 лютого у
приміщеннях КНУ "Київський Політехнічний
Інститут", де для новачків відкрився новий світ
дебатів. Особливої таємничості першому дню
додали 15 хвилин без світла, у яких пройшов
початок
тренінгу.
Сам
тренінг
стосувався
ораторського
мистецтва,
але все одно інформація
тісно
перепліталася
з
роз’ясненням
дебатів.
Тренінг
був
особливо
цікавий
вправами
з
невербального спілкування,
коли треба було, наприклад,
прорекламувати
їжакотримач без слів –
лише жестами, рухами,
мімікою та підручними
матеріалами (виключаючи
написання слів).
Щодо другого тренінгу, який проходив
18 лютого все в тому ж КПІ, то на ньому нам
давали основи вже самої гри в дебати –
функції гравців, поняття регламенту, пункти
інформації та дебатну дисципліну. Уже тоді
стало трошки незручно, бо я та мої друзі ну
ніяк не тягнули на новачків. Але й нам було
цікаво почути деякі нюанси, що ми
використовували надалі. Третій тренінг, що
відбувся 19 лютого, поглиблював знання з
вивченого матеріалу
Після
двох
останніх
тренінгів
проводилися тренувальні ігри з промовами по
5 хвилин. Резолюції були такими: «Ця палата
дозволить студентам звільняти викладачів» та
«Ця палата легалізує проституцію».

І нарешті 20-21 лютого пройшли перші
дебатні турніри зимової КМДЛ-2010! Ці
вихідні були насиченими та дуже корисними.
Адже навіть для вже більш-менш досвідчених
дебатерів
такий
інтенсив
дозволив
автоматично виправляти навіть найменші
помилки. Особливістю турнірів було стійке
небажання оголошувати результати раундів.
Це, на мою суто суб’єктивну думку, є не дуже
вірним, адже гравці мають "тримати руку на
пульсі" – наше бачення далеко не завжди
співпадає з баченням суддів й для кращого
розуміння одне одного ми маємо знати свої
результати. Лише аналіз є недостатнім, бо
якраз за ту гру, яка на погляд моєї команди
була зіграна нами відверто «так собі», нам
присудили перше місце. Але там, де ми
вважали себе молодцями,
мали треті місця. Що
деяким чином відбилося на
моєму сприйнятті фіналу.
А щодо фіналу, то він
був палкий! Навіть, якщо
судді вважали його не
досить цікавим, гравці аж
підстрибували
від
напруження та захопленості
грою! Фіналістами, до речі,
стали
такі
команди:
«Гармонія»,
«Люди
в
чёрном», «Objective» та
«Банкіри». Ми раді вітати з
перемогою
у
цьому
палкому
фіналі
команду
«Гармонія»
Національного
університету
державної
податкової служби України у складі Півень
Мар’ї та Лаврик Ольги! Турніри також
передбачали визначення топ-спікера заходу.
Ним цілком заслужено стала студентка
Національного
Університету
«КиєвоМогилянська Академія» та просто чудова
дівчина Мантрова Юлія.
У кінці я особисто хотіла б подякувати
тим, хто зробив КМДЛ: Зима 2010, зробив це
для нас. Для нашої команди то був
неоціненний досвід. Шкода, що не можна ще :)
Фіналістка КМДЛ, Валерка Веселка
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Вітаю всіх читачів інформаційного бюлетня
"Дебати по-київськи"! Звичайно, хотілося б
поділитися з Вами новинами дебатного
київського життя...
І
так,
нещодавно
в
Київському
національному
торговельно–економічному
університеті за сприяння "Дебатної Академії"
відбулася ІІ Дебатна школа. Але в даній статті
хочеться розповісти не про саму школу, бо це
було б досить банально, оскільки схожі дійства
відбуваються кожного року майже в кожному
університеті, а про безпосередню організацію
даної події, про ту тернисту стежинку, якою
довелося пройти організаторам заходу. Мені б
хотілося, щоб читачі-дебатери, разом з нами
поринули в нелегкі будні організаторів та
зрозуміли відповідальність, яку беруть на себе
організатори. Бо ж брати участь у будь-якому
дебатному заході цікаво й легко, а чи так само
можна говорити і про організацію даних
заходів? А?
Також я очікую, що дана стаття відкриє
нових організаторів і координаторів, які
впевнені у своїх силах, і вже зможуть
долучитися до турніру "Березневе безумство",
Головою Оргкомітету якого є я ☺
Отож,
розпочнемо
звичайний
день
організатора. Ранок, ти прокидаєшся о 6.00 для
того щоб прибратися, повторити промову про
те, що таке дебати й чим ви будете займатися
на школі, бо вже о 9.00 на тебе чекає зустріч з
представниками
університету,
які
відповідають за проведення різноманітних
заходів. Хотілося б зазначити що саме зв’язки
з керівництвом відіграють важливу роль у

проведенні заходу, тому до цього потрібно
ставитися досить серйозно. Ти складаєш свій
портфель,
до
якого
кладеш
раніше
підготовленні документи (положення та
програму заходу, інформаційні листи).
І якщо зустріч проходить дуже добре, тож її
результатом стає офіційний наказ про
проведення школи. І тут стає ще гарячіше...
Адже протягом наступних тижнів тебе чекає
важка рекламна й агітаційна кампанії для
залучення майбутніх кращих дебатерів
України. Розумію, що вам буде нудно читати
про тонкощі піар-кампанії, про які можна
окремо написати мемуари, тому дане питання
ми упустимо...
Продовжуючи розповідь про дебетераорганізатора, хотілося б зазначити про те, що
коли ти розумієш, що в тебе все йде "як по
маслу", все вдається, то це означає - чекай
несподіванок! Так сталось і в нашому випадку.
Коли ми мали списки учасників, все майже
було готово й до початку школи залишалося
півтора дня, ми дізналися, що в нас не буде
фінансування  Настрою немає... Але,
шановні друзі, ми ж дебатери! Ми можемо
викручуватися з важких пунктів інформації,
котрі нам задають злісні опоненти, ми можемо
підкорювати найвищі гірські точки України,
ми можемо все!!! Саме за цим принципом
довелося і піти нам. Відсутність фінансування
не проблема, коли є креативне мислення, яке
продукує надзвичайні ідеї. Що ж саме
вигадали ми? О 24.00, коли всі зазвичай
лягають спати, дебатери-організатори, які не
відносяться до звичайних людей, плідно
працюють над печенням... Так саме над
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печенням! Користуючись
навичками отриманими в
дитячому садочку, ми
зрозуміли,
що
із
звичайного тіста можна
зробити різноманітні речі,
в нашому випадку це були
медалі у формі смайликів,
з різним волоссям, які
замість носа мали цифру,
що позначала відповідне
призове місце. Саме таким
чином ми, організатори,
намагаємося зробити все
що в наших силах, щоб
захід таки відбувся і був
гарним!
Але
хотілося
б
відмітити те, що один в
полі не воїн. І, якщо ви беретесь щось
організовувати, то вам потрібна команда –
люди, які такі ж безумні як і ви, і які готові
вночі пекти печенюшки)). Користуючись
нагодую, хотілося б подякувати за допомогу в
організації заходу таким чудовим людям як
Боярському Назарію, Дідус Світлані, Лабзіну
Антонові, Швестко Валерії та Арінчевій Аллі.
Бо саме на таких людей можна спиратися не
тільки в проведенні дебатних заходів, а й
протягом всього життя.
Звичайно можна ще багато розповідати про
організаційні будні, але в кожного заходу вони
різні й унікальні, тому долучайтеся і вам
самим буде про що розповісти іншим!
Повертаючись до початку моєї розповіді
щодо школи, можна сказати що вона пройшла
так як було й потрібно - ні краще, ні гірше не
могло б бути, бо те, що ми маємо і являється
унікальною істиною. Ми, як організатори, не

Система ПРО –
контрацепція
від тероризму.
Марта Яцишин

Популізм переважає
здоровий глузд.
Олександр

можемо суди про якість
ІІ Дебатної школи, бо
краще за нас це можуть
зробити
учасники
самого заходу, гідно
продовжуючи
свою
дебатну діяльність і
віддаючи частинку себе
для розвитку дебатного
руху України.
Пост
Скриптум.
Протягом підготовки
до даного дебатного
заходу, мені, автору
статті та одному із
організаторів,
дуже
часто друзі задавали
одне
запитання:
«Аліме, навіщо ти цим
займаєшся? В тебе що мало своїх проблем?»
Мабуть, подібне запитання доволі часто чують
й інші організатори. Але саме зараз я вже
дізнався істину, яка дасть відповідь на ці
запитання...
Я займаю цим тому, що я це люблю і я цим
живу, а справа, яка подобається, не може
завдавати проблем, а навпаки – вона
приносить задоволення, моральне задоволення.
Мені здається, що для розвитку України наразі
дуже важливо, щоб кожен брав на себе
відповідальність, а не тільки очікував, коли
для нього щось зроблять. Тому я й берусь за
організацію різних дебатних заходів. Адже як
говорить мій друг, відома у дебатному русі
людина Боярський Назарій: «Потрібно
перестати жити і почати турбуватися».
Дякую.
З повагою, Солодкий Алім

Турнир плохой,
когда ты проиграл
в полуфинале…
Сергей Готлиб

Женщина –
непоправимая моя
травма.
Боярский Назарий

Гінеколог не має права
розповідати іншим про
те, що побачив!
Студент КНТЕУ
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Новий посібник Боярського Назарія
Перший день весни видався для ВМГО
«Дебатна Академія» досить насиченим, проте
неймовірно приємним. По-перше, саме на
нього випав фінал Київської Міської Дебатної
Ліги: Зима 2010 (до речі, це вже сьомий турнір
КМДЛ за 2 роки існування організації), а, подруге, нарешті сталася подія, на яку дебатна
спільнота чекала впродовж останнього року. А
саме - у світ вийшов посібник «Британський
формат парламентських дебатів: для всіх і
кожного», автором якого є Президент
Київського відділення ВМГО «Дебатна
Академія» Назарій Боярський (ред. нагадаємо
читачам, що це вже другий посібник з
інтерактивно-освітньої технології «дебати» на
рахунку Назарія, перший «Легкий старт для
дебатера» був випущений у травні 2009 року).
Презентація даного посібника відбулася 1
березня у Міністерстві Освіти і Науки України.
Під час презентації Боярський Назарій
розповів про важливість дебатів та постійного
саморозвитку, а також поділився своєю мрією
– становленням дебатного руху в Україні як
масового явища. Саме для залучення нових
дебатерів і був створений новий посібник.
Після презентації кожен бажаючий міг
отримати посібник із дарчим надписом від
автора. Дебатери настільки жваво відреагували
на цю пропозицію, що Назарій не встигав
підписувати книжки всім бажаючим, і коло
нього вишикувалась черга.
Говорячи про сам посібник «Британський
формат парламентський дебатів: для всіх і
кожного», слід зазначити, що у даному
методичному виданні автор просто і доступно
пояснює правила дебатування за улюбленою
багатьма «британкою». Особливу увагу автор
зосереджує на моментах, які викликають
найбільші труднощі у гравців. Жоден термін
чи рекомендація не залишені автором без
прикладу. Хочеться підкреслити, що на
відміну від сухої методичної літератури,
посібник написаний притаманною Назарію
живою мовою та гумором, а до кожного
розділу додані мудрі епіграфи.
Одним словом, посібник «Британський
формат парламентських дебатів: для всіх і
кожного» стане у нагоді всім дебатерам, що
вже мають певний досвід дебатування, і

кожному амбітному початківцю, який прагне
досягти вершин дебатної майстерності!
Брала автограф у автора,
Роганова Світлана

«Легкий старт для дебатера» в
Internet
Раді повідомити вам, що електронний
варіант першого посібника Боярського Назарія
«Легкий старт для дебатера» можна знайти на
сайті ВМГО «Дебатна Академія»!
Завантажити посібник можна, зайшовши на
сайт www.debate.org.ua Там ви обираєте розділ
«ДЕБАТИ», а потрапивши туди натискаєте на
«Методичні матеріали». Або ж можна
безпосередньо ввести пряме посилання:
http://debate.org.ua/category/4METODICHNMATERALI/
У даному виданні ви знайдете викладення
Британського формату парламентських дебатів
у вигляді структурно-логічних схем, історію
британського парламенту та його традиції.
Також у нагоді стане «Словник дебатера», що
розміщений наприкінці посібника.
«Легкий старт для дебатера» стане вірним
провідником у чарівний та захоплюючий світ
дебатів для усіх дебатерів та тих, хто просто
цікавиться ораторською майстерністю та
публічними виступами!
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В Україні розпочнеться «HRevolution»
Проект «HRevolution» створений для
студентів та молодих спеціалістів, які
цікавляться такою сферою знань, як
управління
персоналом,
та
планують
розвиватися в ній. Учасниками проекту
зможуть стати 100 осіб, які будуть відібрані на
основі заповнених апплікаційних форм.
Програма покриє всі стадії корпоративного
HR. Протягом 6 тижнів студенти не тільки
оволодіють цінними знаннями зі сфери
управління HR, а й поринуть у реальні бізнесситуації під час вирішення кейсових
завданням, де від їх рішень буде залежить
майбутнє їх організацій. Всі завдання та аналіз
їх виконання буде проходити під пильним
оком тренерів проекту – експертів у сфері HR,а
також іноземних спеціалістів, спеціально
запрошених для нашого проекту. Таким
чином, учасники також матимуть можливість
попрактикуватися у спілкуванні англійською
мовою. По закінченню проекту кожен учасник
зможе отримати сертифікат.
Більш детальна інформація на сайті
www.hrevolution.wordpress.com.
Iнтернатура в Міжнародному центрі
перспективних досліджень
Станьте
інтерном
в
провідному
аналітичному центрі. Отримані в МЦПД
знання та навики забезпечать Ваш подальший
професійний ріст. Тим, хто зарекомендує себе
якнайкраще ми запропонуємо стати частиною
команди МЦПД. Надсилайте своє резюме та
мотиваційний лист на електронну адресу
mjose@icps.kiev.ua
Більш детальна інформація на сайті:
www.icps.com.ua

Тур Unistudy містами України – освітні
семінари про навчання за кордоном (15-28
березня 2010)
Unistudy збирає друзів і вирушає в тур
містами України з семінарами про навчання за
кордоном. Зустрічайте нас у своєму місті з
оберемком інформації про міжнародні освітні
програми!
Маршрут:
Харків
–
Донецьк
–
Дніпропетровськ – Одеса – Івано-Франківськ –
Львів
Більш детальна інформація на сайті:
www.unistudy.org.ua
Волонтерство у Варшавському офісі ПАУСІ
за програмою „Молодь в дії”
Фундація польсько-української співпраці
ПАУСІ оголошує конкурс на місце волонтера
у Варшавському офісі ПАУСІ за програмою
„Молодь в дії”.
З 2010 року Фундація ПАУСІ реалізовує
проект обміну волонтерами між Україною та
Польщею. З цього приводу оголошено конкурс
серед молодих людей України та Польщі на
участь у проекті волонтеріату:
- тривалість проекту: березень-вересень
2010 (півроку);
- дорога, проживання, віза, страхування та
кишенькові гроші волонтеру забезпечуються
Програмою;
- місце волонтерської діяльність: Польський
офіс Фундації ПАУСІ, м. Варшава;
- діяльність: допомога в роботі офісу
ПАУСІ та допомога в організації поточних
заходів.
Вимоги до кандидатів та критерії відбору:
- українське громадянство;
- наявність закордонного паспорту;
- вік від 18 до 28 років;
- володіння іноземною мовою/мовами
(бажано);
- сумлінне та відповідальне ставлення до
своїх обов’язків, ініціативність, активність,
комунікабельність, чітка особиста мотивація.
Бажаючі мають надіслати своє резюме до 15
березня 2010 року на електронну адресу
pauci.popsuy@gmail.com.
За додатковою інформацією звертайтеся
до Анастасії Попсуй за телефоном: (044) 42592-95 та www.pauci.org/ua
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КНИГА МІСЯЦЯ
Олег Коцарев «Неймовірна історія
правління
Хлорофітума
Першого»
Дебютна прозова збірка
оповідань поета Олега
Коцарева
пропонує
читачеві
досить
оригінальний
формат
авторських текстів. Це не
оповідання у класичній
формі – це такі собі
«пригодницькі повідомлення», за обсягом вони
трохи більші за SMS-ку. Хоча і звичних за
розміром оповідань у книжці не бракує.
У кожному, навіть невеликому, оповіданні
Коцарев веде оповідь вустами своїх вигаданих
героїв: придворний короля Хлорофітума, два
поети, що гуляють парком і витоптують
черевиками слова на снігу, в кінці-кінців – загальні
збори трамвайного депо в ролі колективного
оповідача. Більшість оповідань мають стрімкий
сюжет, який передбачає подолання різноманітних,
інколи навіть казкових, перешкод, кульмінацію й
геть несподівану розв’язку.
А ще в цій збірці багато поетів, гопів, нефорів,
агітаторів, втікачів з в’язниці, трамвайних
контролерів, сантехніків, офіціантів «генделів» і
навіть народних депутатів. Міста Коцарева
залюднені усіма прошарками громадян, від яких не
сумуєш. Кожен герой збірки змушує посміхатись.

ФІЛЬМ МІСЯЦЯ
«Місіс Даутфайр»
(США, 1993)
Перший
весняний
місяць налаштовує нас на
оптимізм та грайливий
настрій, тому й захотілось
порадити гарну комедію…
Без сумніву, «Місіс
Даутфайр» - це стрічка, в
якій Робін Уільям розкрив
себе на всі 100% як талановитий актор, тому
гарні емоції вам гарантовані!
Щодо сюжету. Заради того, щоб бачити
своїх дітей частіше після розлучення з
дружиною, головний герой готовий на все…
навіть
переодягнутись
жінкою
та
влаштуватись нянечкою до своїх же дітей!
Цікаво, чим це все може закінчитись?
п.с. До речі, сам Робін Уільям проводив у
гримальній 4, 5 години кожного дня! Такою
важкою була процедура перевтілення. Саме
тому гримери отримали премію «Оскар»!

Наше
життя
буває настільки
бентежним,
що
здається ось-ось і
настане крах…
Поганий
розклад занять у
ВНЗ, через який я
не встигаю на
роботу; мої кращі
друзі
пересварились
між
собою
і
тягнуть мене на
свій бік, а я ж не
хочу розриватись;
не вистачає часу на відпочинок і вже й не
пам’ятаю, коли останній раз вчиняв щось
божевільне… На додачу, після придбання
кросівок вартістю в три моїх підвищених
стипендії, місяць сидітиму на «сухпайку» ☺ Та
й у всіх моїх знайомих щось схоже…
Майже кожного дня я слухаю від близьких
друзів як їм погано (точніше описати їх стан
заважає той факт, що я не вживаю лайку☺). І в
кожного глобальні проблеми.
Особисто я цього не розумію. Деколи мені
здається, що люди, які звикли скиглити на своє
життя, просто мало обізнані про навколишній
світ. Той факт, що я місяць буду їсти «мівіну»
ніщо порівняно з дітьми, що голодують в
Африці; невстигання на роботу після пар не
зрівняти із загальним станом безробіття в
Україні та світі й так далі.
Мені задається, що для того, щоб дійсно
повною мірю оцінити якість свого життя,
потрібно дивитись на нього не з погляду
власних потреб і примх, а крізь призму всього
людства. Потрібно порівнювати свій побут не
тільки з побутом мільйонерів чи просто
багатіїв, а й з буденністю безхатьків. Тільки
так ми можемо отримати об’єктивну картину
своєї ж реальності. І, можливо, тоді все
здасться не таким вже й поганим?
А на останок, як завжди, мій улюблений
Оскар Уайльд: «Життя – найрідкісніше, що є в
світі. Більшості людей відоме тільки
існування».
Боярський Назарій,
Президент Київського відділення
ВМГО «Дебатна Академія
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Дебати в Харкові з’явились у середині
90-х років за допомогою грантів Фонду
Сороса. Ряд НГО вигравали гранти на
проведення дебатних турнірів, шкіл та таборів.
У витоків заснування дебатів у Харкові стояло
багато людей, студентських лідерів, як це
завжди буває при розвитку чогось нового, а
самою відомою особистістю безумовно був
Антон Деміденко, головний "організатор"
дебатів у місті протягом тривалого часу.
Дебати розвивались та ставали на нову
ступінь розвитку. До так названої «кризи
дебатного руху» в Україні, Харків виховував
багато сильних (а може і найсильніших)
дебатерів: Олег Чупринін, Юрій Абраменков,
Денис Сосюра, Костянтин Коровін, Сергій
Кучко, Евген Артьомов, Ігор Балицький,
Андрій Ушаков, легендарна Кеня та Марінич –
це не тільки прекрасні публічні виступи,
логічні та сильні аргументи, акторські
здібності,
розвинуте
відчуття
гумору
(харківським фан-дебатам заздрять усі:)), а ще
й
найнесподіваніші
інтерпретації
і
непередбачувані аргументи.
Криза дебатного руху в Харкові виникла
не через відсутність фінансування, а через
відсутність дебатерів, старі пішли, а нових
майже не залишилось, один за одним зникли
дебатні клуби та дебатні турніри. У 2007 році
Харків опинився в ситуації, коли існував один
сильний дебатний клуб у Харківському
національному університеті радіоелектроніки,
під керівництвом Євгена Сакало (до нього
входив
і
я)
та
кілька
маленьких
(факультетських)
у
Харківському
національному педагогічному університеті
імені Г.С. Сковороди, під керівництвом
Романа Мельника. На той час у Харкові почала
зароджуватися «Дебатна Академія». У червні
2007 року я разом з Романом організував
Відкритий дебатний турнір «FIRE» (на базі
двох наших ВНЗ) – це був перший великий
проект «Дебатної Академії». Вже у жовтні
2007 року разом з Києвом ми провели турнір
«Двох столиць», котрий ми легко виграли
вдома і з гуркотом програли на виїзді,
звичайно ж, через київське суддівство ☺

За майже три роки існування Харківське
відділення ВМГО «Дебатна Академія»
організувало два Міжнародних дебатних
турніри «FIRE» (перший 56 команд, другий 92
команди, зараз організовує третій), Відкритий
дебатний турнір «Перша столиця» (21
команда), три дебатні ліги та школи, купу
регіональних та університетських турнірів,
відкрило п’ять нових дебатних клубів та,
мабуть, найголовніше
виховало нове
покоління
дебатерів,
котрі
якщо
не
перемагають (що буває не часто), то займають
місця у фіналах та півфіналах – це такі
особистості, як Олександр Тучков, Іван
Будько, Антон Штефан, Дмитро Пєвнев –
перш за все відрізняються своєю манерою
виступів,
сильною
–
Харківською
(Перформанс).
Харків може з упевненістю сказати, що
дебатний рух у нас впевнено йде вгору і на
цьому ми не зупинимось!
Олексій Пономар,
Президент Харківського відділення
ВМГО «Дебатна Академія»
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Овен (21.03 - 20.04)
Весна почнеться для вас вихором активних
подій, особливо це стосується дебатного
життя, адже Дебатна Академія запланувала на
березень дуже насичену програму, то ж
бережіть сили для дебатів.

Телець

(21.04 - 20.05)

Тільці візьмуть участь у заходах Дебатної
Академії насамперед заради спілкування, і
результати перевершать всі ваші найсміливіші
очікування. Зірки пророкують вам не лише
розширення зв’язків, а й романтичну пригоду.

Близнюки (21.05 - 21.06)
Близнюки гостро будуть відчувати потребу
знаходитися у центрі уваги оточуючих, для
чого будуть відвідувати безліч заходів, проте
будьте обережні, не всім може імпонувати
ваша наполегливість.

Рак (22.06 - 22.07)
Зірки радять ракам виділити у своєму
щоденнику час для подорожі, тож мерщій
збирайте валізи і вирушайте до Харкова на
міжнародний
дебатний
турнір
«Fire».
Шкодувати у будь-якому разі не доведеться ☺

Лев (23.07 - 23.08)
Бувають такі моменти, які варто пережити,
саме таким періодом видасться для левів
березень. Астрологи рекомендують вам
утриматися від прийняття спонтанних рішень,
особливої уваги потребують особисті фінанси.

Діви (24.08 - 23.09)
Ви занадто сконцентровані на власній
популярності, якщо будете продовжувати у
тому ж самому дусі, то ризикуєте втрати
прихильність свого тіммейта, так суддів, не
забувайте, ваша сила-в команді.

Терези (24.09 - 23.10)
Зверніть свою увагу на здоров’я, у іншому
випадку вашим наполеонівським планам не
призначено втілитися у життя. Бережіть свої
сили, адже новий дебатний сезон тільки
розпочинається!

Скорпіон (24.10 - 22.11)
У березні на дебатах ви проявите всю свою
кмітливість та гостроту розуму, головне, щоб
судді змогли оцінити такий нестандартний
підхід. А тому вам обов’язково слід відвідати
«Березневе безумство»!

Стрілець (23.11 - 21.12)
У стрільців можуть виникнути проблеми з
батьками, зірки радять піти на компроміс і ви
одразу відчуєте полегшення від розрядження
ситуації. Пам’ятайте, що дебати вчать нас
повазі та толерантності до різних думок!

Козеріг (22.12 - 20.01)
Якщо раніше вам не вистачало інформації для
прийняття правильного рішення, то тепер її
навіть забагато. Не нехтуйте підказками
досвідчених дебатерів, вони вам стануть у
нагоді.

Водолій (21.01 - 18.02)
Водоліям варто згадати, що у світі окрім
грошей існують друзі, родина, кохані люди.
Приділіть їм більше уваги і вони вам будуть
вдячні за це, не забудьте також про друзів дебатерів.

Риби (19.02 - 20.03)
Для риб настав підходящий момент для прояву
своїх лідерських якостей, проте чи готові ви до
того, щоб взяти на себе відповідальність за
свої «ініціативи», вирішувати особисто вам.

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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