
Основи аргументації 

 

3. Розробка аргументів 

 

Слово тренера: 

Зараз ви познайомитеся з технікою мозкового штурму, яка грає винятково важливу 

роль у дебатах для розробки аргументів. Як народжується аргумент? Існує два простих,  

Проте ефективних правил мозкового штурму. 

 

Перше, ідею не критикують у той момент, коли вона щойно висловлена. Одна не дуже вдала  

ідея може послужити відправною точкою для нових хороших ідей, до того ж не дотримуючись 

цього правила, ви ніколи не досягнете єдності команди і не навчитеся мислити. 

Друге, ідеї потрібно комбінувати - щось об'єднувати, щось, навпаки, ділити - все це в 

прагнення до досконалості та переконливості ваших думок. 

 

Як починається мозковий штурм? Сядьте і запитайте себе, глянувши на тему і, визначивши свою 

позицію, чому те, що ви захищаєте, справедливо, чому це справді так? Запишіть 

ваші асоціації з темою, які були б на вашу користь. Ось саме зараз у вас з'являться 

пропозиції, які в майбутньому, після певного доопрацювання, і стануть вашими 

аргументами. 

 

При розробці ідей під час мозкового штурму не обмежуйте себе проблемою вибору, 

замислюйтеся над тим, які ідеї ви пропонуєте (можливо, ви не скористаєтеся саме 

ними при складанні аргументів вашого кейсу). На цьому етапі нас цікавить виключно 

кількість, а чи не якість ідей. Прийшло рішення на думку, – запишіть його під черговим 

номером. 

Зазвичай навіть лінива людина здатна за 5 хвилин запропонувати 3-5 ідей, а діяльна – все 

10-15. Критерій під час цього етапу підготовки до дебатів один: що більше ідей – то краще! 

 

Вправа. 

Завдання: Запропонуйте слухачам нескладну тему. Наприклад, «Примусове лікування від 

наркотичної залежності виправдано». Нехай вони представлять себе на місці людини, яка  

повинна переконати аудиторію у необхідності примусового лікування для хворих  

наркоманією. Дайте можливість висловити будь-які, навіть найбезглуздіші думки. 

 

Слово тренера: 

Мозковий штурм - це перший і, можливо, найважливіший етап складання аргументів. Жодна  

команда не досягала успіху, якщо не знала, що таке мозковий штурм і не вміла його  

використовувати. 

Хороші заняття брейнстормінгом можуть бути дуже галасливими, і пропозиції можуть виходити  

всіх абсолютно безсистемно. Зробіть так, щоб висловився кожен, хто хоче. 

В результаті мозкового штурму обов'язково народяться добрі ідеї. І тоді з цих ідей потрібно 

зробити чіткі та добре структуровані аргументи. 

 

Для створення аргументу необхідно: 

1. Висунути ідею. 

2. Пояснити її. 

3. Довести ідею. Обґрунтування здійснюється за допомогою доказів та міркувань. 

4. Зробити висновок. 



Вправа щодо створення аргументу. 

Завдання: Визначте тему. Виберіть бік. Далі за наступною схемою складіть: 

• Заява: (причина, з якої ви погоджуєтесь або не погоджуєтеся з темою). 

• Пояснення (докладно поясніть причину). 

• Підтримка: (містить докази, як правило, на картці). 

• Висновок (знов підтвердьте вашу початкову вимогу або причину). 

 

Слово тренера: 

Отже, тепер ви знайомі зі структурою аргументу:  

1. Заява – пропозиція, у якій ви формулюєте ідею. Воно має бути максимально 

коротким та чітким. Формулювання аргументу має велике значення, оскільки до нього будуть  

повертатись протягом усього раунду дебатів як ваші опоненти, які будуть  

намагатися спростувати ваш аргумент, і суддя - у процесі своєї роботи. Заява зазвичай 

містить 5-7 слів. 

2. Пояснення, в якому ви можете пояснити, якщо вважаєте за потрібне, що ви маєте на увазі в  

своїй заяві. Якщо ж ви вважаєте, що все зрозуміло і ніяких пояснень не потрібно, ви 

можете опустити цей пункт. 

3. Підтримка вашого аргументу, тобто. докази. Більшість форматів дебатів передбачає 

обов'язкову роботу з різними джерелами інформації, наслідком чого є  

наведення доказів. 

4. Висновок - висновок, який ви робите зі свого аргументу. Висновок дуже важливий, оскільки 

відгукується, навіщо ви представляли свій аргумент. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вправа. 

Завдання. Розташуйте відповідно до уявлення про структуру аргументу такі його  

елементи у правильній послідовності. Тема звучить так: «Іноземні інвестиції 

виправдані», приклад аргументу зі стверджуючого кейсу. 

1. «Життя все частіше показує, що у країнах, які зуміли створити у себе  

сприятливий інвестиційний клімат, ситуація з економікою починає швидко виправлятися, 

починає працювати виробництво, зменшується безробіття, підвищується рівень життя 

населення....Не можна забувати, що низка країн, на зразок Південної Кореї або «Азіатських 

тигрів», тому і стали «новими індустріальними», що не перешкоджали, а навпаки, сприяли 

припливу інвестицій». Журнал «Міжнародні економічні відносини», No2, 1999, стор 23 - 26. 

2. Тобто ми хочемо сказати, що процес інвестування сприятливим чином 

відбивається на економіці країни. 

3. Іноземні інвестиції стимулюють розвиток економіки держави. 

4. Таким чином, можна бачити, що іноземні інвестиції благотворні для  

економічного розвитку, отже – виправдані. 

1. Заява 

2. Пояснення 

3. Підтримка 

4. Висновок 


