
Основи аргументації 
 

1. Тема (резолюція) у дебатах 

 

Слово тренера: 

Перший крок у будь-яких дебатах – формулювання теми. Також тема – це те, з чого починається 

підготовка до дебатів. 

 

Вправа. 

Мета: підвести слухачів до думки про існування вимог, яким має задовольняти 

тема у освітніх дебатах. 

Завдання: Зараз вам буде запропоновано кілька резолюцій для дебатів. Які з них вам  

здаються прийнятними для ведення з них дебатів, а які - ні? 

1. Цензура художнього висловлювання із боку уряду бажана. 

2. Правила пунктуації у мові суахілі мають бути варіативними. 

3. Рівність між статями руйнує традиції народів Середню Азію. 

4. Есхатологічна концепція християнського апокаліпсису у творчості М. Бердяєва 

інтерпретується надто вільно. 

5. Порушення прав людини не повинні викликати занепокоєння сучасного суспільства. 

Можливе навідне запитання: як ви вважаєте, кому буде найважче під час дебатів на тему  

5? 

Цю вправу можна зробити в дещо іншому вигляді: спочатку повідомити про вимоги до 

формулювання теми, а потім попросити слухачів проаналізувати, які з цих вимог  

порушені у запропонованому списку. 

 

Слово тренера: 

У хорошої теми є три ознаки: вона має торкатися справді значущих проблем,  

збуджувати інтерес в учасників дебатів (відповідно, бути зрозумілою) і нарешті бути 

придатною для ведення нею дебатів. Іншими словами, тема має  

бути збалансованою і надавати якомога рівні можливості для сторін у  

надання аргументації. 

 

Як ви вже знаєте, теми бувають політичними, фактичними та ціннісними. 

 

Інформація для тренера Якщо тема не задовольняє вимогу бути дебатованою, то у тієї  

команди, якій доведеться грати на боці, заздалегідь приреченій на поразку, можуть  

виникнути проблеми, якщо, наприклад, ця команда грає свій перший раунд у житті. У досвідчених 

дебатерів така ситуація може викликати певний інтерес: спробувати захищати щось 

свідомо неправильне або дуже слабке. У новачків, цілком можливо, - назавжди відбити смак до 

дебатів. Тема має бути сформульована таким чином, щоб не давати переваг ні 

одній зі сторін. 

 

Вправа. 

Ціль: Продемонструвати слухачам, що важливо чітко формулювати теми для дебатів. 

Завдання: Як ви вважаєте, чи хороші для ведення дебатів такі теми? Що вам 

не подобається? 

1. Сучасні демократичні держави повинні звернутися до розгляду питання про  

виключення у їхньому внутрішньому законодавстві покарання у вигляді смертної кари за  

злочини. 



2. Громадянин повинен мати право на вираження своєї індивідуальності в країні 

незалежно від її форми. 

 

3. Реклама через свою неетичність викликає у населення почуття роздратування, тривоги, 

агресії і навіть заздрості. 


