
ОСНОВИ РИТОРИКИ У ДЕБАТАХ 

 

3.1. СТРУКТУРА МОВЛЕННЯ 

 

Риторика в дебатах – це насамперед навчання побудові та правильному використанню мови.  

Вміння говорити правильно, переконливо та красиво необхідне всім, але особливо це потрібно 

виступає з публічною мовою як, наприклад, під час дебатів. Під час дебатів мовна 

навантаження на кожного члена команди досить велике: потрібно встигнути за малу кількість 

часу сказати багато про що. Це означає, що потрібна оптимізація мови, її раціональний устрій. 

 

Завдання виступаючого в дебатах - формувати у суддів та слухачів певне відношення до 

істинам, що становлять предмет його промови. Предмет ж промови дано у назві теми дебатів. як і в  

будь-якого публічного мовлення, розкриття теми обов'язково містить індивідуальне, суб'єктивне 

ставлення того, хто говорить до предмета мови. Мова розгортається у трьох основних відносинах: тема, 

розкриття теми та висновки. 

 

Кожна мова має бути чітко структурована, тобто. мати власну композицію. У риториці  

композиція зазвичай сприймається як розташування аргументів. Досвідчений оратор має в своєму 

розпорядженні сильні аргументи наприкінці промови, інші розглядає як допоміжні, що забезпечують 

сприйняття центрального аргументу. 

 

Отже, нас цікавлять насамперед композиція виступу, стильові засоби та сам процес  

здійснення задуму мови в словесний ряд. Промовці по-різному підходять до підготовки мови: одні 

пишуть, а потім прочитують за написаним свої виступи. Якщо у мові є нетривіальність 

суджень, немає повторень, а авторитет виступаючого незаперечний, такий виступ може  

стати святом для слухачів Але в дебатах такий вид виступів не схвалюється. У студентських дебатах 

багато хто бачить сенс в імпровізованому контакті зі слухачами, і в своєї мови вони звертаються ніби до 

кожного в аудиторії. В результаті залишається враження від 

чарівної особистості, зміст промови запам'ятовується разом із самою людиною. Інші кажуть своє 

мовлення, користуючись картками, розташованими у порядку. Послідовність  карток може змінюватися, 

картки із загального списку може бути взяті в повному обсязі, лише частина. І тоді  мова ллється вільно, є 

місце для імпровізації, це свого роду ораторська творчість очах слухачів. Є сильний ораторський прийом, 

коли поєднується усне та письмове мовлення: на дошці чи фліпчарті малюється схема, графік чи інший 

наочний матеріал, який коментується. Йде ретельний аналіз проблеми та доказ істини. 

 

Усього існує вісім композиційних форм мови. Їх у риториці називають частинами мови. Ось  

вони в класичній послідовності: звернення, назва теми, оповідання, опис, 

доказ, спростування, звернення, висновок. 

 

Частини мови можна компонувати по-різному, залежно від обсягу мови та від висновків 

змісту. Завдання звернення – привернути аудиторію до оратора. Називання теми, її пояснення становить 

смисловий центр аргументації, оскільки саме тема – центр змісту промови. Наступна частина мови – 

оповідання. Тут предмет мови розвивається, зазвичай дається історія  питання. Але всяка оповідь 

свідомо неповна, події, що становлять оповідання, обираються те щоб підвести слухачів до певних  

висновків. Принципова неможливість дати повний склад подій робить розповідь легко вразливою для 

критики. У Дебатах цим обов'язково скористається команда спростування та нагадає опущені в 

розповіді події і тим самим спростує хід і смисловий зміст цієї частини мови, а то й мови  в цілому. Тому в 

будь-якому мовленні вибір подій необхідно добре обґрунтувати, а не просто опускати невигідні для 

того, хто говорить епізоди, як це нерідко роблять і дебатери, і судові промовці. Четверта частина мови – 

опис. Предмет розглядається і частинами і в цілому, дається системний аналіз предмета, вводяться 



приклади, що містять уявний експеримент. П'ята частинапромови – доказ. Вона містить логічний доказ, 

аргументи. За доказом слід спростування, яке є доказом протилежного: висуваються можливі 

заперечення проти доказів, а потім вони спростовуються. Сьома частина мови – звернення. Це робиться 

у тих випадках, коли необхідно вказати на моральні аспекти проблеми, привернути увагу до суспільних 

інтересів. Це звернення до серця слухачів, до їхніх емоцій. Восьма, остання частина мови – висновок. 

Воно має нагадати все, що вже було сказано, тобто. є коротким викладом основного змісту. Дев'ятого 

способу уявлення змісту мови немає. При формуванні своєї мови залежно від предмета, від часу, від 

аудиторії можна опускати, змінювати послідовність, повторювати ті чи інші  частини мови – у цьому 

творчість оратора. 

 

3.2. ВИКОНАННЯ МОВЛЕННЯ 

 

Дуже важливий у мові вибір слів. Людина, яка використовує багато нелітературних слів та виразів, 

розцінюється слухачами як неавторитетний, неосвічений. Дуже погане враження 

виробляє неправильну вимову слів, позалітературний наголос та інші орфоепічні 

помилки. Тому потрібно стежити за чистотою, ясністю, образотворчістю, милозвучністю. 

мови. 

 

Образотворність та виразність мови залежать від фігур стилю та тропів (тропом називається 

вживання слова у переносному значенні, фігурою стилю – словесна побудова: порівняння, 

риторичне вигук, інверсія і т.д.). Занадто захоплюватися ними не слід, щоб навмисне 

не ускладнити промову. 

 

Голос оратора становить основу його ораторської чарівності. Людина, що говорить монотонно,  

"дерев'яним" або "сталевим" голосом, викликає негативне ставлення і до себе, і до того, про що 

він каже. 

 

Основою виразності мовлення є ритм. Ритм виникає з чергування звучання та пауз. 

Існує три види пауз. Найбільші паузи ділять на періоди. Періоди зазвичай 

містять одну думку і є частиною композиції мови. Усередині періоду відбувається розподіл звучання на 

речення. Після кожної пропозиції слід пауза, що відокремлює одну пропозицію від іншої. Пропозиції 

висловлюють окремі приватні думки у складі цілого міркування. Пауза після пропозиції в 2-3 рази 

коротша, ніж пауза після періоду. Усередині пропозиції є частини розділені малими паузами. Вони  

висловлюють окремі поняття у складі складних. Сукупність пауз та їх розташування називається  

фразуванням. Фразування у мові – найскладніше мистецтво. Досвідчений оратор головна увага 

звертає на розміщення пауз. 

 

3.3. ЗВ'ЯЗНІСТЬ МОВЛЕННЯ 

 

Щоб підкреслити послідовність і взаємозв'язок мовних частин, оратори зазвичай користуються 

так званими містками. Це можуть бути слова типу: далі відзначимо; про це я скажу пізніше;  

ми бачимо; забігаючи наперед, скажу; повертаючись до поставленого питання; Зверніть увагу на  

наступне і т.д. Використовуються з цією метою вступні слова: по-перше, по-друге, таким 

чином, різноманітні повтори. 

 

Залежно від цілей та завдань виступу переходи можуть містити перелік згаданих 

передусім питань або лише вказівки на такі питання. Щоб бути цілком вільним у 

час свого виступу, рекомендується повністю писати вступ, висновок та переходи  

між частинами. Решта може лише намічено. У дебатах це стосується першого промови 

спікера у разі, що він повністю розуміється на темі, яка дебатується. Втім, це  



само собою зрозуміло. 

 

3.4. РИТОРИКА ЯК ЗЛАГАВАННЯ УСПІХУ ВИСТУПУ 

 

Питання тренера: Які доданки, на вашу думку, можуть забезпечити успіх виступам 

майбутніх дебатерів? 

Можливі відповіді: знання теми дебатів, робота з інформацією, володіння та вміння 

інтерпретувати її, аргументацію позиції, вміння логічно мислити тощо. 

 

Слово тренера: 

Таким чином є команда, є кейс, у виступаючих є вищеназвані вміння. Чи достатньо 

 цього для успішного представлення позиції та її захисту? Чи може на переконливість позиції 

вплинути манера виступу і те, як каже промовець? 

 

Риторика називають мистецтвом. Виходить, йому треба і можна вчитися. У вас не повинно скластися  

враження, що ораторське мистецтво-це "говорити голосно" і, можливо, іноді "розмахувати"  

руками". Насправді, риторика - це мистецтво впливу та переконання. 

А які інструменти та елементи впливу та переконання? 

 

Питання тренера: Поділіться думками, в яких ситуаціях та професійній діяльності 

необхідні вміння та навички володіння риторикою? 

Під час цієї діяльності учасники поступово звернуть увагу, що немає сфери діяльності. 

людини, де відсутність риторичних здібностей не викликало б жалю. 

 

Слово тренера: 

Мистецтво риторики має пряме відношення до розвитку мисленнєвої діяльності. Риторика - 

це вміння виражати думку у фарбах почуттів, це вміння висловлювати думку у гармонії з ритмікою.  

Думка можна висловлювати так, що про її автора говорять: "він холодний, як камінь", "він говорить, як  

"Кам'яна статуя". Тут ми говоримо про вияв думки через почуття 

. 

Мистецтво риторики своїм корінням сягає в традиції Стародавньої Греції. Її батьками вважаються 

софісти. На думку софістів, справжній оратор повинен вміти одну й ту саму річ і вихваляти, і  

ганити. Відомий давньогрецький філософ, майстер риторики Ціцерон вважає, що оратор  

повинен: 

 

1. Знайти що сказати. 

2. "Знайдене" розташувати по порядку. 

3. Надати йому логічну, грамотну словесну форму. 

4. Все це запам'ятати. 

5. І вимовити. 

 

Від чого залежить успіх виступу у дебатах? Люди дуже часто звертають більше 

уваги те що, як - або було сказано, ніж те що, що було сказано. Не варто далеко  

ходити по приклади, поглянемо на політиків. Часто вони заробляють голоси виборців 

тільки за допомогою свого стилю поведінки, харизми та впевненості. На щастя, у дебатах  

звертається увага і запропоновану інформацію. Але все ж таки хороший стиль усного 

виступи, володіння навичками ораторського мистецтва є дуже важливими 

складовими успіху у житті. 

 

Питання до слухачів: "Хто вас слухатиме?", "Для кого призначається ваша мова?" Швидше  



загалом, учасники назвуть суддів, опонентів, членів своєї команди, глядачів. 

 

Запропонуйте аудиторії поставити себе в роль судді (або опонента) і відповісти на запитання 

"Чим мене приваблює той чи інший оратор?" Учасники відповідають і на запитання: "Які зовнішні 

ознаки оратора привертають увагу? 

 

Таким чином, провівши подібну діяльність та її дослідження, учасники визначать, що 

основними складовими риторики є вербальне та невербальне мовленнєве спілкування, а 

також культура мови. 

 

Елементами мовного, вербального спілкування є: 

• швидкість; 

• пауза; 

• гучність; 

• дикція; 

Елементами немовного, невербального спілкування є: 

• міміка; 

• жести; 

• рухи тіла; 

• зоровий контакт; 

Елементами культури мови, мовного етикету є: 

• стилістика мови; 

• грамотне правильне мовлення. 

 

Оратором можна народитись, але частіше ораторами не народжуються, а стають. Опанування 

ораторською майстерністю сприятиме не тільки вашій успішній участі в 

дебатах, а й у багатьох життєвих повсякденних ситуаціях. 

 


