
Основи аргументації 

 

2. Дефініція - Визначення термінів та понять, що містяться у формулюванні теми 

 

Слово тренера: 

Визначення служать для встановлення однозначного розуміння теми, що дебатується, 

внесення максимальної ясності. Тому встановлюються певні вимоги, яким вони 

повинні відповідати. Поговоримо про них. 

 

Точність формулювань визначень. Наприклад, слову «суспільство» в окремих словниках 

присвячено до півтори сторінки друкованого тексту. Зрозуміло, що не потрібно, та й 

неможливо, зачитувати визначення цього слова при наданні кейсу. Необхідно виділити 

головне у цьому визначенні, причому зробити це те щоб не змінити значення слова. 

 

Вправи. 

Завдання 1. Яким словам у наведених нижче прикладах тим потрібно буде дати 

визначення при веденні дебатів? 

• Релігійні культи є небезпечними для суспільства. 

• Примусове лікування наркотичної залежності виправдане. 

• Смертна кара не виправдана. 

• Зовнішнє втручання у внутрішню політику держави не виправдане. 

• Особисте життя політиків має бути надбанням громадськості. 

 

Завдання 2. Спікер команди навів таке визначення ЦРУ (Центральне) 

Розвідувальне Управління в США): «Таємна освіта, незаконно створена американською 

урядом, щоб вершити брудні справи по всьому світу на догоду американському 

імперіалізму». Їм було названо таке джерело: «Таємна армія ночі», Москва, 

видавництво "Пригоди", 1971 рік. Назвіть щонайменше 3 причини, з яких його 

опоненти не погодилася з цією ухвалою. 

 

Інформація для тренера По-перше, у самому визначенні ясно проглядається 

агресивно-недоброзичливе ставлення до слова, що пояснюється. По-друге, покладатися 

при доказі своїх аргументів на літературу видавництва «Пригоди» 

абсолютно неприйнятно. По-третє, рік видання книги відноситься до періоду холодної 

війни», та використання літератури цього періоду під час обговорення поточних 

проблем 

міжнародних відносин також неприйнятно. 

 

Завдання 3. Команда запропонувала таке визначення слова НАТО: «Блок агресивних 

капіталістичних держав, створений у 1949 році Сполученими Штатами Америки, що має 

своєю метою захист агресивних експансіоністських цілей США у світі та спрямований проти 

Росії з метою перетворення їх у сировинний придаток Заходу». Джерелом був названий 

сайт якогось народно-громадського фонду «Анти НАТО». Опоненти висловили свою 

категоричну незгоду з цим визначенням. Поясніть, чому. 



Інформація для тренера Ситуація аналогічна до попередньої. Крім наперед негативного 

настрою у тлумаченні слова, джерело не задовольняє необхідною вимогою, 

являючи собою суб'єктивну думку фонду «Анти-НАТО», у назві якого вже 

закладено негативне ставлення до розглянутої організації. 


