
                                              ДЛЯ ЧОГО ПОТРІБНІ ДЕБАТИ? 

 

Вміння вести дебати стане у нагоді вам у житті. Вони допоможуть вам у розвитку критичного 

мислення. Вони навчать вас дивитися на речі з різних точок зору, ставити під сумнів факти  

та ідеї, також навчать вас логічно вибудовувати аргументацію та переконувати. Ви навчитеся 

спілкуватися. 

Все це потрібно людині у нашому світі. Щоб багато чого досягти в науці та в 

професійному житті, необхідно вміти представляти свою точку зору та парирувати 

аргументи опонентів. Як громадяни демократичної держави, навчаючись дебатам, ви  

розвиваєте здатність розуміти події та відстоювати свою точку зору. 

 

Навички, що розвиваються дебатами: 

 

Розвиток критичного мислення 

Найважливішим у дебатах є критичне мислення. Критичне мислення означає 

формулювання, визначення, обґрунтування та аналіз обговорюваних думок та ідей. Критичне 

мислення важливе з різних точок зору. Отримавши тему дебатів, ви використовуєте критичне 

мислення для глибшого вивчення. Без нього не можна добре 

вибудувати свою аргументацію чи “атакувати” аргументацію опонентів. Потрібно побачити 

логічні зв'язки між абстрактними ідеями та подіями реального світу. Потрібно вміти 

виявляти в опонентів логічні прорахунки та відстежувати досить обґрунтовані аргументи.  

Без критичного мислення немає хороших дебатів. Проте дуже важко навчити 

критичного мислення у лекціях. Ви можете навчитися цьому лише через діяльність, 

висуваючи аргументи та вислуховуючи доводи опонентів. 

 

Дослідницькі навички 

Крім критичного мислення, необхідні і дослідницькі навички. Наводячи аргументи,  

ви повинні підкріплювати їх доказами. Іноді досить простої логіки або простих 

прикладів. Однак, часто потрібні і докази, які ви повинні знайти у різних 

джерелах (газети, книги, інтерв'ю, електронні мережі) 

 

Організаційні навички 



Незалежно від того, кажете ви чи пишете, організація вашого матеріалу безпосередньо 

відобразиться на ефективність вашого повідомлення. Існує безліч методів організації матеріалу. 

Оскільки дебати – це насамперед усний вид діяльності, організація матеріалу відіграє ще 

важливішу роль. На відміну від писемного мовлення, тут не можна перевернути сторінку назад і 

перечитати матеріал. Погано побудована мова призведе до того, що суддя втратить нитку вашого 

міркування, а ви – перемогу. 

 

Навички слухання та ведення записів 

Незважаючи на те, що дебати – усна діяльність, ведення записів займає дуже важливе місце. 

Усі великі люди були добрими слухачами. У дебатах вам не вдасться спростувати аргумент  

опонента, якщо ви не будете уважно слухати його мову або якщо ви не зрозумієте його  

аргументації. 

 

Дебати у повсякденному житті – це неформальні дебати. Формальні дебати, якими ми 

займемося, мають особливу структуру, правила та обмеження. Основною характеристикою  

формальних дебатів є наявність правил, що забезпечують протилежне зіткнення 

точок зору. Потрібно не просто виступити з промовами, а й парирувати аргументи іншої сторони, 

порівняти свою позицію з позицією опонентів і, таким чином, переконати суддю у своєму  

перевагу. Дебати спрямовані не так на особистість опонента, як в його аргументи. Вони 

допоможуть вам набути поваги та авторитету, а не ворогів. 


