
Інструкція онлайн-дебатів між кандидатами на 

посаду Голови Братства спудеїв   

Загальна інформація 

У зв’язку з епідеміологічною ситуацією в Острозі, відповідно до рішення 

Загальних зборів студентів (Парламенту) НаУ ОА від 17-го вересня 2020 року, із 

міркувань турботи про здоров’я студентів Виборча комісія ухвалила правила 

проведення онлайн-дебатів між кандидатами та порядок проведення онлайн-

виборів Голови Братства спудеїв.  

Дебати проходитимуть у змішаному форматі: представники преси та 

кандидати перебуватимуть у приміщенні, із якого вестиметься трансляція, 

доступ  до якої отримає кожен студент(-ка) НаУ ОА. Початок трансляції о 16:00 

05.10.2020. Покликання на Google Meet на сайті БС НаУ ОА та на офіційних 

сторінках у соцмережах.  

Важливо для преси: щоб отримати нагоду перебувати в приміщені, де 

приводитимуться дебати, потрібно до 13:00 05.10.2020 написати на скриньку 

Братства спудеїв лист, у якому зазначити, підставу для перебування: представник 

ЗМІ, інформаційного підрозділу НаУ ОА, інформаційних підрозділів 

самоврядування факультетів/інститутів, студентських журналістських гуртків, 

студентського радіо НаУ ОА тощо. Делегувати можна не більше як 2 особи від 

одного ЗМІ. Загальна кількість осіб, яка буде допущена в приміщення, у якому 

проходитимуть дебати – 20 (включно з кандидатами, модератором і персоналом, 

відповідальним за технічне забезпечення трансляції). Прийом заявок на 

присутність представників преси завершиться о 13:00 05.10.2020, або, коли 

загальна кількість заявок досягне ліміту кількості осіб, що можуть перебувати в 

приміщені, де проводитимуться дебати 

Важливо для виборців: бути присутніми на дебатах в онлайн-форматі 

можна буде, доєднавшись до гугл-міту за кодовим словом «debatybs», а також 

під час прямої трансляції в інстаграм на офіційній сторінці Братства спудеїв. У 

коментарях можна буде ставити питання під час секції дебатів «Питання від 



аудиторії».  Модератор у порядку отримання буде надавати слово представникам 

ЗМІ, питанням із трансляції та питанням із гугл-міту. 

Регламент проведення 

Кандидати зобов’язуються дотримуватись правил інструкції та поважати 

їх учасників, глядачів та організаторів: не перебивати виступи інших учасників, 

дотримуватись вказівок організаторів, розраховувати свій виступ згідно з 

лімітом часу, чітко та чесно відповідати на поставлені питання. 

Дебати пройдуть у такому порядку: 

1. Вступне слово організаторів. 

2. Презентації програм кандидатів та їх бачення студентського самоврядування 

університету (5 хвилин на виступ). 

3. Питання кандидатів: кожен кандидат по черзі звертається до опонента (по 

одному) із питаннями й коментарями (час звернення до одного кандидата 2 

хвилини). Час на відповідь кандидата, до якого звертались з питанням, становить 

до 3 хвилин. 

4. Питання від аудиторії. Присутні в залі дебатів не з числа кандидатів можуть 

по черзі шляхом підняття руки отримати право (за регулюванням модератора) 

поставити питання будь-якому з кандидатів. Час на відповідь до 1 хв. Всього 

блок питань сумарно має становити до 20 хв. 

5. Підсумкове слово кандидатів (до 1 хв.) 

6. Заключне слово організаторів. 

На прохання кандидата модератор дебатів може пролонгувати будь-яку з 

часових рамок на 30 секунд, щоб дати завершити думку. 

Модератор залишає за собою право запропонувати зміну часових рамок 

вказаних вище, за умови одноголосного погодження з усіма учасниками дебатів 

(зареєстрованими кандидатами). 


