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Розмова з профі або ніяких Fun-debates
Деякі дебатери вважають Вас
занадто суворою людиною.
Цікаво послухати Вашу думку з
цього приводу.

Я з цим в корені не згоден.
Можливо, така думка існує, тому
що я не дуже люблю фан-дебати. І
взагалі вважаю, що дебати – це
більше ніж розваги. Але нехай

думають, як думають.
На одній з лекцій Ви сказали, що займаєтесь
дебатами 10 років. Не набридло? Чи якось
обмежуються дебати віком?

Інколи набридає, коли очікування не
виправдовуються. Виникають питання: навіщо я це
роблю? Чи варто це робити?
Розкажіть, хто для Вас є авторитетом у житті –
повсякденному та дебатному.

У дебатному житті в різні часи авторитети
змінювались. Коли я починав грати у дебати, зокрема
був Олексій Яценко (один з організаторів дебатного
турніру "Київська Весна" – ред.), який навчив мене
грати. Коли став цікавитись дебатами тільки
предметно, то для мене авторитетами виступали
американські дебатні тренери. На їхньому прикладі
можна легко зрозуміти, що таке професіоналізм у
дебатах. Зараз мова йде не про авторитети, а про
людей, яких я дуже поважаю, з якими познайомився
завдяки дебатам.

У повсякденному житті одним із автритетів для
мене є Мартін Лютер Кінг, життя якого є прикладом
активної громадської позицій.
Якими людськими цінностями, в першу чергу,
повинен керуватися дебатер у грі?

Під час дебатів цінністю мають бути самі дебати.
Людина, яка не байдужа до них, буде автоматично з
толерантністю, повагою ставитись до всіх присутніх:
гравців, суддів. Бо це доводить, що учасники не є для
дебатера засобом власної реалізації.
Прокоментуйте, будь ласка, поведінку дебатерів у
гуртожитку на Літній Дебатній Школі.

Дебати, як і будь-яка командна гра, мають вчити
бути відповідальними. Особливо перед людиною, з
якою граєш.

Справа не в конкретних людях, просто така
поведінка дає підстави стороннім людям говорити, що
дебати і п'янки – ледве не синоніми.

мило спілкувалася з Костею Еліна Анцут

«Беспокойная» делегация
Человек, которого мы не видим, но который знает о
нас всё. Человек, от которого зависит судьба нашего
проживания на протяжении этих семи дней. Это
комендант общежития – Татьяна.
В Вашем общежитии проходит Летняя Дебатная
Школа. А что вы вообще знаете о дебатах?

Молодежь съезжается с разных концов страны и
обсуждает какие-нибудь темы.
Многих интересуют вопросы связанные с водой:
она часто пропадает, горячая появляется очень
редко. Как вы это прокомментируете.

Город курортный, поэтому большой водозабор. У
нас и так стоит дополнительный насос, который
включается в часы пик. А горячая есть только на
вашем (там, где в основной массе живут дебатеры –
ред.), седьмом этаже. Просто вас очень много и она не
успевает нагреваться.
А почему в определенное время выключается
лифт?

Лифт старенький, поэтому наш инженер
разработал график его работы с двумя техническими
перерывами. А вечером и ночью лифт не работает,
чтобы не ездили всякие «беспокойные».
То есть «беспокойные» есть?

Да. И, честно говоря, в этом заезде самые
беспокойные – это ваша делегация.
А чем вообще отличаются поведением дебатеры от
обычных студентов?

Ну, будущие учителя, они спокойнее. И если гости
приезжают из других городов, где они жили в
общежитиях с довольно строгим режимом, то
проблем тоже не возникает. Но, к сожалению,
молодежь сейчас очень не воспитанная. Например,
запросто могут курить прямо на кухне или выкинуть
новые матрацы просто в коридор, как поступили в 704
комнате.
Как часто убирают в общежитии? У нас в первые
дни сложилось впечатление, что этого вообще не
делают.

Убирают каждый день. Просто по санитарным
нормам на блоке должно жить 25 человек, а вас живет
в два раза больше.
Некоторые говорят, что дебаты – это пустословие.
А как вы думаете?

Общение молодежи нужно в любом случае. То есть
сама идея очень хорошая, но слабенькая организация.

под звуковой фон из «студенческого шансона»
беседовала с комендантом Наталья Трамбовецкая

Від редакції: обидва інтерв'ю відбувались ще перед загрозою виселення з гуртожитку, тому і відповіді достатньо стримані.



Кого можна помацати напередодні
Турніру Чемпіонів
Однією з найяскравіших подій Літньої Дебатної
Школи є Турнір Чемпіонів. У цьому заході візьмуть
участь 8 українських дебатерів, які досягли
найкращих результатів упродовж останніх 3-х років.
Очікується побачити запеклу боротьбу, бо, як відомо,
формат турніру – це дебати Лінкольна-Дагласа, що
передбачає дискутування один на один.
Друзями у житті та супротивниками на Турнірі
Чемпіонів стануть:

Купрієнко Олександр (Дніпропетровськ)
Коровін Костянтин (Харків)
Сакало Євген (Харків)
Комісарова Тамара (Донецьк)
Грачов Данило (Донецьк)
Ушаков Андрій (Харків)
Журавська Дар'я (Донецьк)
Кожемякін Кирило (Дніпропетровськ) - замість
Кучко Сергія, який, на жаль, не зможе приїхати.

Деякі учасники Турніру Чемпіонів поділилися
своїми враженнями, розказавши про те, на що вони
сподіваються. Зокрема новоспечений іменинник
Олександр Купрієнко пафосно сказав: “Очікую взяти
участь у цікавій грі, яка безумовно буде напруженою.
Знаючи не перший рік моїх майбутніх опонентів, я з
повною упевненістю можу сказати, що Турнір буде
ДУЖЕ інтригуючий. Багато хто з учасників
наділений неабиякими можливостями ораторства,
артистизму, гумору”.
Очікуючи Турнір Чемпіонів з упевненістю можна
сказати, що це дійство корисно побачити не тільки
“зубрам дебатів“, а й тим, хто тільки починає свій
дебатний шлях. Бажаємо успіхів у грі та виправдання
своїх очікувань. Нехай переможе найкращий з
кращих!

Наталя Бондарева
Від себе редакція хоче додати, що вже зараз є
можливість “помацати” легендарних дебатерів –
учасників Турніру Чемпіонів - Дашу, Даню,
Женю, Сашу, Кирила та Тому) і вже в суботу
під'їдуть Костя та Андрій.
Напередодні Турніру Чемпіонів редакція вирішила
поцікавитись у дебатерів, хто на їх думку є
фаворитами цього турніру. Було дозволено
називати максимум 2 прізвища.
Боярський Назар: Сакало, Коровін
Славський Олександр: Журавська, Сакало
Казуров Олександр: Ушаков, Сакало
Дворєнков Антон: Журавська
Задоя Костянтин: Журавська, Купрієнко

Опитування
Чи потрібний план дій в кейсі першого уряду?
В чистій Британці, я думаю, це залежить від теми.
Якщо вона політична, то так, а якщо ціннісна, то ні.

Даша Журавська (Донецьк)
План действий может использовать игрок при
желании, если он считает, что это поможет доказать
свою позицию. Но он не должен занимать всё время.

Кирилл Кожемякин (Днепропетровск)
Считаю, что в случае, если игра предусматривает
Британский формат, введение плана действий
качественно улучшает кейс и вносит конструктив в
игру.

Даня Грачев (Донецк)
Первое правительство обязано представить план в
кейсе и дать план в речи ПМ1. Под планом
понимается концептуальные 1-2 пункта,
изменяющие статус-кво. За исключением полностью
закрытых тем, которые не нуждаются в плане.

Сергей Готлиб (Чебоксары)
ВІТАННЯ

Протягом Літньої Школі відразу три дебатера
святкували свої Дні народження: Саша Купрієнко,
Настя Москаленко та Максим Коршун. Ми
вирішили привытати іменинників за допомогою їх
колег.
Кирило Кожемякін бажає Сашку Купрієнку
вивчити англійську і з огляду на те, що
попередній рік він провів у півфіналах, наступний
провести тільки у фіналах, перемагаючи їх.
Саша Казуров бажає Анастасії Москаленко щоб
у житті щастило та кохання “было”!
Сашко Купрієнко бажає Максиму Коршуну
любові, вдачі, щоб усі мрії здійснилися і "мені
зараз не до стьобу, Женя"...

Флешмоб, Славский и Конституция
Действуя по принципу и себя развлечь и людей
просветить, дебатеры решили не оставлять Бердянск в
стороне от мейнстримных развлечений и показать ему
флешмоб. Поддерживая имидж интеллектуальной элиты,
дебатная братия должна была в 23.47 появиться на
главной площади города с книгой и читать её,
подсвечивая себе экраном мобильного телефона.
Мероприятие из вспышки и минутного перфоманса
превратилось в растянутое представление на 20 минут.
Начали вслух читать перед глазами стоявший текст
(рядом сидевшему Славскому чудилось в этом хоровом
пении слова Конституции). Но, несмотря на ряд конфузов
затея в целом удалась. Люди подходили, смотрели,
проявляли неподдельный интерес («А чё вы тут забыли с
книжками?»), удивлялись.
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