Як гра дебати сформувалися наприкінці XIX – на початку XX ст. у
Великій Британії та США. Суть гри полягає в тому, що обрана команда
аргументовано доводить тезу, запропоновану до обговорення, а інша –
заперечує її. Обов’язок кожної з команд – кваліфіковано та в межах певних
часових рамок представити свою позицію, власні аргументи «за» чи «проти».
Гру оцінює суддя або колегія суддів, які й визначають переможців. У світі
існує чимало форматів дебатів, які відрізняються своїми правилами –
кількістю учасників, порядком та тривалістю промов, суддівством, цільовою
аудиторією та іншими характеристиками. В Полтавській державній аграрій
академії проводяться змагання з гри дебати у форматі Карла Поппера. Участь
у Дебатному клубі дає змогу розвинути критичне мислення, сприяє
оволодінню мистецтвом красномовства, виробляє об'ємне бачення тієї чи
іншої проблеми. Дебати виховують вміння працювати в колективі, повагу до
опонента, толерантність. Участь у дебатах сприяє розширенню світогляду,
адже дебатери порушують найактуальніші громадсько-політичні теми.
Дебатний клуб ПДАА організовує та проводить турніри серед
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представляють альма-матер на Всеукраїнських студентських дебатах в межах
Програми розвитку Організації об’єднаних націй «Місцевий розвиток
орієнтований на громаду». Активну участь у організації а проведенні
турнірів з гри «Дебати» беруть викладачі ПДАА Дорошенко Андрій
Петрович, Єгорова Олена Володимирівна, Ліпський Роман Вікторович,
Кончаковський Євген Олегович (факультет Обліку та фінансів), Галич
Олександр Анатолійович, Бардіна Тетяна Олегівна, Калініченко Олександр
Володимирович,
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Володимирович (факультет Економіки та менеджменту).
Вперше команда ПДАА під керівництвом Олександра Володимировича
Калініченка приймала участь у ІІ Всеукраїнських студентських дебатах, які
проводилися в м. Суми в 2013 році. Склад команди: Яблонько Олена, Лесюк
Вікторія, П’ятниця Юлія (усі – студенти факультету Обліку та фінансів).

В 2014 році ІІІ Всеукраїнські студентські дебати проводилися в ПДАА.
Участь в організації турніру приймали Олександр Галич (декан факультету
економіки та менеджменту), Тетяна Бардіна (радник ректора з молодіжних
питань), Євген Кончаковський, Олександр Калініченко. Ігри турніру в якості
арбітрів обслуговували викладачі факультетів Економіки та менеджменту і
Обліку та фінансів. ПДАА представляла команда у складі: Яблонько Олена,
Лесюк Вікторія (студенти факультету Обліку та фінансів) та Бут Тетяна
(студентка факультету Економіки та менеджменту).
В 2015 році команда ПДАА під керівництвом Євгена Кончаковського
прийняла участь в ІV Всеукраїнських студентських дебатах, які проводилися
в м. Ужгород. Склад команди: Яровий Ілля (студент Інженернотехнологічного факультету), Дмитренко Ганна (студентка факультету
Ветеринарної медицини), Рижикова Олена (студентка факультету Економіки
та менеджменту).
В 2016 році команда ПДАА під керівництвом Євгена Кончаковського
прийняла участь в V Всеукраїнських студентських дебатах (м. Одеса). Склад
команди: Сардаров Рамін, Яремчук Михайло, Паскаль Анатолій (всі –
студентки факультету Економіки та менеджменту).

