
СПРОСТУВАННЯ 

 
РОЛЬ СПРОСТУВАННЯ В ДЕБАТАХ 

 

Слово тренера: 

Давайте розглянемо таку схему: 

             

     

                                                    Проблема 

 

 

 Тема дебатів 

 

Стверджуюча сторона Спростовуюча сторона 

 

 Спростування 

Аргументи «За» Аргументи «Проти» 

 

 

Докази «За» Докази «Проти» 

 

 

 

 

Ви вже знайомі з деякими елементами цієї схеми, з деякими познайомитеся. 

Звернемо особливу увагу на стрілку з написом спростування. Як ви бачите, спростовуюча команда 

повинна показати неспроможність аргументів стверджуючої команди і, зрештою рахунку, позиції 

затверджуючої команди. Для цього сторона, що заперечує, виявлятиме всі слабкі сторони позиції 

команди, що стверджує, доводити непереконливість аргументів та їх доказів та, використовуючи 

власні аргументи, показувати, що позиція затверджуючої команди не є правильною. 

 

Вправа. 

Завдання: Аудиторії пропонується розділитись на три групи: дві працюватимуть над темою, третя  

спостерігатиме за цією роботою. Запропоновано тему. 

Перша команда погоджується з нею і має обговорити та подати 3-4 ідеї на підтримку своєї 

позиції. Це мають бути лише докази, оформлені у вигляді окремих ідей, тобто 

лише заяви аргументів, якщо пам'ятати структуру аргументу, яку ми говорили раніше.  

Також команда має подумати, які аргументи на підтримку протилежної позиції можуть  

надати опоненти та записати також їх. Друга команда, не згодна з темою, повинна обговорити та 

подати 3-4 ідеї на підтримку своєї позиції. Це також мають бути лише аргументи, оформлені у 

вигляді окремих ідей. Потім команда повинна записати можливі ідеї на підтримку протилежної 



позиції, тобто те, чим можуть сказати опоненти у своїх виступах. Після того, як спікер – 

представник кожної команди представить напрацювання команди спостерігачам, дається таке 

завдання: кожна команда повинна підготувати, дотримуючись структуру «визначення термінів» – 

«головна ідея захисту» – «аргументи» – «докази», мова з метою переконати у правильності своєї 

позиції спостерігачів. З промовою виступає інший член команди. 

Тепер потрібно висловитись спостерігачам. Ми слухали дві лінії затвердження команд, які 

займають протилежні позиції. За якими аргументами, на вашу думку, спостерігалося  пряме 

зіткнення позицій і мало місце спростування, а де команди, хоч і висловлювали  ідеї, ґрунтуючись 

на протилежних точках зору, не зіткнулися просто у своїх аргументах? 

 

Слово тренера: 

Спростування в дебатах передбачає обов'язкову реакцію на надані аргументи та докази. У 

команди, що спростовує, є обов'язок спростовувати. Спростування – це серце дебатів. Це прямий 

конфлікт ідей, концепцій, принципів, фактів та думок, які й складають суть дебатів. Зіткнення 

позицій команд та спростування представляє найважливіший елемент дебатів, без якого вони 

були б просто неможливі. 

Спростування – міркування, спрямоване проти висунутої тези і що має на меті встановлення його 

хибності чи недоведеності. 

Сторона, що спростовує, повинна реагувати на всі елементи мови затверджуючої команди. 

 

Тому однаково невірними є такі дві ситуації: 

➢ коли сторона, що спростовує, не спростовує нічого із стверджуючої мови, зосереджуючи увагу 

лише на наданні своїх власних аргументів та захисті власну позицію; 

➢ коли сторона, що спростовує, намагається «заперечувати», але при цьому виявляється,що 

відбувається критика ідей, які начебто мають відношення до теми взагалі, але практично ніякого - 

до аргументів, запропонованих опонентами. Тоді кажуть, що прямого зіткнення у дебатах не 

сталося, а команда спростування не виконала своєї головної функції – забезпечити це зіткнення. 


