
Захист позиції 

 
Слово тренера: 

При підготовці мови, складанні аргументів дуже часто доводиться повертатися до якоїсь 

головної ідеї, позитивної цінності, за допомогою якої можна виправдати свою точку зору  

цієї позиції. Цією основною ідеєю, яка є головною ідеєю захисту вашої позиції, в  

дебатах приділяється особлива увага. У форматі дебатів Карла Поппера вона називається 

критерієм. Критерій у дебатах Карла Поппера відіграє важливу роль, оскільки визначає ті цінності, 

які обстоює стверджуюча команда та формулює мету, яку ця команда бажає досягти, доводячи 

правильність своєї позиції. Таким чином, у дебатах Карла Поппера критерій є синонімом мети або  

цінності. Якщо ви вирішили надати вашу основну ідею, це потрібно зробити до надання  

аргументів та доказів, відразу після пояснення термінів теми. 

 

До формулювання цієї ідеї висуваються такі вимоги: 

• чіткість формулювання, тобто. конкретність. Не кажіть фраз на кшталт: «Наша основна думка  

полягає в тому, як добре житимемо, якщо права людини у світі дотримуватимуться...», 

скажіть просто: «Дотримання прав людини», і всім стане ясно, що є вашою метою.  

Намагайтеся також не використовувати надто оригінальних і незрозумілих 

формулювань на кшталт: «Порятунок потопаючих – справа рук самих потопаючих». 

• Ця ідея має бути сформульована позитивно, тобто, укладати в собі якусь 

позитивну цінність. Якщо у грі ви захищаєте довкілля від господарської  

діяльності людини, не формулюйте її так: «смертельне погіршення здоров'я людини», 

візьміть просто здоров'я людини або цінність людського життя. Відразу стане 

зрозуміло, що ви зараз захищаєте. 

 

Вправа. 

Зараз ви бачите список із 7 тем, а нижче - список із 7 ймовірних головних ідей захисту для 

позиції затверджує команди. Поставте у відповідність тему та головну ідею захисту 

позиції. Чи є серед них така, яка б підходила до всіх тем? Назвіть її. Які, на 

Ваш погляд, вона має недоліки? 

1. Розширення НАТО виправдане. 

2. Цензуру на ЗМІ виправдано. 

3. Релігійні секти небезпечні суспільству. 

4. Примусове лікування наркотичної залежності виправдане. 

5. Смертна кара не виправдана. 

6. Зовнішнє втручання у внутрішню політику держави не виправдане.  

7. Особисте життя політиків має бути надбанням громадськості.  

Абсолютна цінність людського життя, дотримання права на невтручання у особисте 

життя, здоров'я людини, дотримання свободи слова, державний суверенітет, 

стабільність у Європі, благо суспільства. 

 

Інформація для тренера. Така ідея, як «благо суспільства» може бути використана в кожній  

із цих тем. Основний її недолік полягає в тому, що вона є надто широкою. 

Добробут суспільства забезпечується багатьма речами: економічним процвітанням, 

політичною стабільністю, військовою безпекою тощо. Але кожна тема у дебатах 

орієнтує лише коло проблем, причому завжди досить вузький. Тому необхідно 

подумати, якої конкретної мети потрібно досягти, захищаючи ту чи іншу позицію і назвати  

саме її. 

 



Тепер погляньте на наступну схему, яка є узагальненням почутого вами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Така стандартна схема побудови конструктивної мови, що затверджує, в дебатах, в якій  

вперше висуваються аргументи та надаються докази. Вона може варіювати в 

залежно від конкретного формату дебатів, але основні елементи все ж таки зберігаються. Часто 

сукупність визначень, аргументів, доказів у дебатах називають стверджуючим 

кейсом. 
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