
Спростування 

 

Як побудувати позицію спростування 

Для спростовуючої сторони важливо детально поставитися до стверджуючого кейсу та 

відреагувати  на всі компоненти стверджуючого кейсу. У дебатах це означає реакцію на 

визначення, запропонований план дій та аргументи, що висуваються затверджувальною 

стороною. Слідуйте за послідовністю затверджуючого кейсу. З метою забезпечення ясності 

починайте зверху та йдіть пункт за пунктом. Відповідайте кожен аргумент. Наприклад, навіть якщо 

неможливо спростувати аргумент безпосередньо, запропонуйте аргумент, важливість якого 

переважувала б важливість його аргументу. 

 

Для зручності спростування стверджуючого кейсу його можна подати як піраміду або  

будиночок, який треба зруйнувати. Таким чином, виділяються рівні спростування. 

 

 

 

Рівні спростування    

 

 

 

Слово тренера: 

Перший рівень “атаки”: спростування визначень понять. 

Першим рівнем є реакція команди, що спростовує, на визначення, дані 

опонентами. Якщо команда, що спростовує, вважає їх неприйнятними для ведення  

дебатів, вона повинна надати причини для цього, і лише потім запропонувати свої 

альтернативні визначення. 

 

Якщо причин відхилення ухвал немає, вони приймаються спростовуючою стороною. Нічого 

поганого в цьому немає, і це досить часта ситуація в дебатах. Іншими словами, 

сторона, що заперечує, не обов'язково повинна починати "атаку" з інтерпретації резолюції своїми 

опонентами. Це потрібно робити тільки в тому випадку, якщо ви переконані у некоректності  

визначення понять. 

 

Команда спростування має бути готова до того, що твердження захищатиме свої 

визначення та шукати недоліки у запропонованих нею альтернативних визначеннях.  

Тому їй слід подбати про те, щоб власні визначення відповідали всім вимог. 

 

Ось способи, які допоможуть довести, що ваші аргументи щодо визначень 

переконливі: 

▪ Це визначення, яке дають фахівці у конкретній галузі; 

▪ Це визначення зроблено в рамках семантичних груп, а не окремих слів, що входять до  

них (визначається єдине поняття, а не сума значень, що входять до його формулювання 

слів, як, наприклад, словосполучення "смертна кара" має бути визначено цілісно); 

▪ Ці визначення узгоджені стосовно контексту теми;  

▪ Це визначення не містить невиправданого звуження (розширення) обсягу та 

змісту понять. 

1. Реакція на визначення 

2. Реакція на головну ідею 

захисту позиції 

3. Спростування спільних ідей 

аргументу 

4. Спростування доказів 



 

Від критики визначень слід утриматися, якщо ви сумніваєтеся в тому, що визначення, 

представлені командою, що стверджує, некоректні. 

 

Другий рівень "атаки": критика головної ідеї захисту позиції 

Як ви вже знаєте, у дебатах Карла Поппера така ідея називається критерієм. Розглянемо, що 

відбувається із критерієм під час спростування в дебатах Карла Поппера. 

 

У команди спростування є 2 шляхи: 

➢ 1-й – прийняти критерій як кінцеву мету, але заперечувати методи її досягнення та  

демонструвати у своїх аргументах, що досягнення такої мети з позицій спростування 

більш ефективно. 

➢ 2-й – відкинути критерій стверджуючої сторони, надати причини такого кроку та свій  

критерій. Не слід побоюватися приймати критерій, якщо він відповідає вашій позиції.  

 

Наведемо приклад. Наприклад, тема дебатів звучить як “розвиток демократичних інститутів 

важливіше, ніж економічне зростання”. Як основна ідея захисту стверджуюча сторона  

пропонує "довгострокову національну стабільність". Спростувальна сторона робить свій 

вибір. Вона або приймає ідею, при цьому висуваючи аргумент, що міцна національна 

стабільність забезпечується економічним зростанням. Або заявляє, що довгострокова  

національна стабільність не є кінцевою метою, і висунути свою мету, наприклад,  

"запобігання конфліктам у найближчому майбутньому". 

 

Сторона, що спростовує, не зобов'язана відкидати основну ідею, запропоновану стверджуючою  

стороною. Вона може використовувати його для спростування стверджуючого кейсу та побудови  

свого власного кейсу. Хоча слід зауважити, що аспект сторони  

формулюється з метою забезпечення власної переваги. Тому часто просто 

необхідно його спростувати. Для цього потрібно визначити його слабкі сторони, такі, як,  

наприклад, необґрунтованість висування чи оптимальність мети, заявленої у головній ідеї 

захисту. 

 

Третій рівень “атаки”: спростування аргументів. 

Сторона, що спростовує, відноситься до аргументів стверджуючої сторони суворо в тому порядку,  

якому вони були представлені. Її мета полягає в "підриві" цих аргументів, що призведе до того, 

що сторона, що затверджує, не зможе довести свою позицію. 

• Аргументи можуть не відповідати темі чи головній ідеї, висунутій затверджуючою  

стороною. 

• Заперечна сторона представляє аргументи, які "переважують" аргументи 

стверджуючої сторони. Навіть якщо аргумент вірний, сторона, що заперечує, може 

висунути 

аргумент, що має більшу вагу. Наприклад, якщо стверджуюча сторона критикує  

миротворчі зусилля оон, стверджуючи, що ці миротворчі сили дуже  

дорогі, заперечлива сторона може заперечити, що при цьому ці сили рятують 

людські життя. А це саме собою переважує всі витрати. 

• Аргументи можуть бути суперечливими або непослідовними. Наприклад, стверджуюча 

сторона заявляє, що охорона навколишнього середовища важливіша за економічне 

зростання і критикує високі технології в рамках одного аргументу, при цьому в рамках 

іншого виступає за використання сонячної енергії (що залежить від високих технологій та 

економічного зростання). 

 



Четвертий рівень “атаки”: докази та підтримка 

Спростувальна сторона виступає з критикою доказів та підтримки аргументів 

стверджуючої сторони. Допомогти цьому можуть наступні питання, які спростовує  

сторона повинна задати собі: “чи дає сторона, що стверджує, вичерпні пояснення своїх 

тверджень?", "Чи доведені приклади, що наводяться?", "Чи можна вірити цитованим 

джерелам?". У відповідях на ці запитання сторона, що заперечує, може виявити, що: 

 

o Аргументи не підтверджені переконливою підтримкою чи доказами; 

o Аргументи чи докази може бути спростовано більш переконливими. 

 

Чи правильні висновки роблять опоненти? Необхідно переконатися в наявності причинно- 

наслідкового зв'язку. Наприклад, твердження опонента, що освіта готує вас до здобуття  роботи і 

що люди, які мають роботу, утворені, не означає, що якщо у вас є освіта, у вас неодмінно буде 

робота. Є багато інших факторів, які задіяні у цій ситуації,і  заперечуючи цей аргумент, ви повинні 

їх вказати.  

 

Ваш аналіз підтримки також може виявити наступне: наведені факти насправді не  

доводять те, про що йдеться в аргументі, у наведених прикладах, статистиці є прихований, 

глибший зміст, відкривши який ви цим покажете неспроможність приведення цієї підтримки на 

аргумент. Ваше завдання при спростуванні доказів не заперечувати очевидні факти, а розкрити їх 

до цього невідому сторону для того, щоб показати, що ця Підтримка підтверджує ваші ідеї. Часто 

виступаючі, навмисно чи несвідомо, не згадують про всю складність аналізованого явища. Ваше ж 

завдання – розглянути його детально та продемонструвати суддям неспроможність такої 

підтримки.  

 

Наприклад, тема дебатів звучить так: «розширення не виправдано». Стверджуюча сторона, 

доводячи справедливість своїх аргументів, наводить приклад із бомбардуванням Югославії 

силами натомість навесні 1999 року. З цього прикладу вона робить висновок, що натомість своїми 

діями сприяє дестабілізації політичної, економічної, військової ситуації, а отже 

розширення натомість не виправдане. Проте опоненти просять суддів звернути увагу на причини  

початку військової операції проти югославії, а саме: на терор та вбивства сербською поліцією 

мирних жителів у Косові. Військова операція, таким чином, мала на меті припинення геноциду 

албанського населення у цій сербській провінції, і тому була виправдана – такою висновок робить 

команда, що спростовує. 

 

Вправа. 

Завдання: зараз вам буде видано записи аргументів. У них не дотримано структури, про яку ми  

говорили раніше, вони лише є набір ідей, об'єднаних одним напрямом.  

Спробуйте спростувати їх. 

 

Завдання може бути індивідуальним або призначатися для груп із 2-3 осіб. Після того, 

як буде вислухано спростування команди, тренер прочитає варіант спростування, який  

є у нього, і дасть слухачам зробити висновок про збіг ідей, запропонованих у спростування 

аргументів слухачами та версією тренера. 

 

Школи мають вимагати від учнів носити шкільну форму. 

Шкільна форма діє як соціальний урівнювач, за допомогою якого всі учні  

стають рівними в очах школи та один одного. У школах без форми учні часто змагаються 

один з одним у питаннях одягу, постійно хвилюються про свій зовнішній вигляд та одяг, який 

вони мають носити. Учні без дорогого модного одягу можуть принижуватись іншими учнями. За 



цим причинам багато батьків віддають перевагу шкільній формі, плюс вони це економить гроші.  

при купівлі одягу. 

 

Можливе спростування. 

Діти завжди знаходять способи дражнити інших, незалежно від того, який одяг у "жертви". Ті,  

хто хоче бути особливо модним, хотітимуть мати той самий набір в одязі незалежно 

від того, чи дозволяють їм носити їх до школи або після того, як уроки закінчені. Батьки 

часто вважають деякі предмети форми, наприклад піджаки, дуже дорогими порівняно з  

іншими предметами одягу їхньої дитини, і скаржаться, що їх не можна носити поза шкільною  

середовища. 

 

Уряди повинні мати право обмежувати свободу слова. 

Уряд повинен захищати своїх громадян від іноземних ворогів та внутрішніх ворогів. Таким 

Таким чином, свобода слова може бути обмежена в період проведення війни, щоб запобігати 

пропаганду та шпигунство, яке могло б підірвати національні інтереси. 

 

Можливе спростування. 

Уряд може бажати заборонити публікацію інформації, яка завдала б його шкоди 

успіху на наступних виборах або його військовій кампанії, але в інтересах суспільства знати про 

брудних 

справах чи незаконних діях керівництва країни. 

 

Ядерна зброя має бути скасована. 

Ядерна зброя жахлива у моральному плані. За минулі п'ятдесят років ми бачили спільну 

тенденцію до обмеженої війни та високоточної зброї, що дозволяє досягати військових 

цілей із мінімальними втратами життів громадян. Головною проблемою ядерної зброї є  

його масивна, нерозбірлива руйнівна міць. Його використання могло б вбити десятки  

тисяч громадянських жителів, а його катастрофічні наслідки для довкілля будуть 

шкодити ще більше всім у всьому світі. Тому воно абсолютно морально не прийнятне. 

 

Можливе спростування. 

Використання ядерної зброї було б справді великою трагедією; але такою трагедією,  

більшою чи меншою мірою є будь-яка війна. Причина для того, щоб підтримувати 

ефективний ядерний потенціал полягає в тому, що це має фактично запобігти війні. 

Роблячи результати конфлікту катастрофічними, ці стратегічні засоби залякування 

перешкоджають конфлікту. Холодна війна була фактично одним з найбільш мирних часів у  

історії, особливо в Європі, значною мірою через ядерні засоби залякування двох 

супердержав - ссср і США. 

 

Потрібно заборонити утримання тварин у зоопарках. 

Якими б добрими не були наміри керівництва зоопарків, тварини в них страждають. Вони  

неминуче обмежені протиприродно маленькими просторами, і оточені клітинами та 

ґратами від публіки. Їм наносяться психологічні травми, наслідком чого часто стає  неприродна чи 

самогубна поведінка. Водні тварини не мають достатньо води, птахам обрізають крила, не даючи 

можливості літати, і містять у пташиних вольєрах. 

 

Можливе спростування. 

У минулому було багато поганих зоопарків та жорстоких наглядачів. Вони обов'язково повинні 



бути перетворені чи ліквідовані. Хороші зоопарки, в яких тварини добре  харчуються і добре 

живуть у просторому середовищі, стають нормою та повинні заохочуватись. Зоопарки можуть 

існувати без жорстокості до тварин, однак, факт, що є проблеми в деяких 

зоопарки, не означає, що всі вони повинні бути закриті. 

 


