
                                             ПРИНЦИПИ ДЕБАТІВ 

 

Принцип перший: дебати багато чого вчать.  

 

Дебати організовані таким чином, щоб допомогти вам отримати знання та вміння, необхідні 

для вашого успіху у сучасному демократичному суспільстві. Вони були задумані як вигляд 

діяльності, що збагачує вашу освіту і одночасно приносить вам задоволення. 

Відповідно до цього принципу, перше призначення дебатів – навчання. Іншими словами, навчання 

має більше значення, ніж перемога. Якщо ви берете участь у дебатах тільки для того, щоб  

виграти, то ви поставили собі неправильну мету. 

Чому навчання важливіше, ніж перемога? По-перше, бажання вчитися та вдосконалюватися не 

дозволить вам використовувати недозволені прийоми. А якщо ви не намагатиметеся 

використовувати недозволені прийоми, ви проявите свій характер і набудете поваги оточуючих. 

По-друге, коли учасники дебатів ставлять собі за мету виграти, вони часто виходять за рамки  

правил змагання Багато часу йде на те, щоб навести лад. Якщо єдина 

мета - перемога, це може відволікти час і сили від гри і перешкодити їй. 

 

Принцип другий: зобов'язання чесності. 

 

Якщо ви прийняли перший принцип, другий принцип – чесність – вам буде легко прийняти. Якщо 

навчання та вдосконалення умінь важливіше, ніж перемога, то буде менше мотивів для  

підтасовування аргументів. Чесність – стрижень дебатів. Ми завжди хочемо знати правду. Чи 

потрібні нам політичні реформи? Чи є життя на інших планетах? Усі такі питання мають 

ставлення до пошуків істини. Ваше завдання як учасника дебатів - бути чесним у своїх аргументах, 

у використанні свідчень та у ваших відповідях на запитання опонентів. 

 

Принцип третій: шана. 

 

Дебати не стосуються особистості учасників, не можна принижувати людину через те, що вона з 

вами не згодна. Дебати стосуються ідей та їх зіткнення, а також того, які ідеї корисні людству. А в  

зіткненні ідей єдиною прийнятною зброєю можуть бути лише обґрунтовані  аргументи. Іншими 

словами, ви повинні "нападати" на аргументи, міркування та свідоцтва - але не на опонента. 

 

Усі освітні дебати можна поділити на три типи залежно від характеру  

обговорюваної теми: 

1. Ціннісні. Обговорюється, чи виправдано щось, чи ні, з'ясовуються плюси і мінуси явища, 

ступінь його цінності. Наприклад, що є першочерговим, економічні або 

екологічні проблеми? 

2. Фактичні. Обговорюється, якась певна подія, факт. Наприклад, чи було 

виправдане розміщення військових баз США у Центральній Азії? 

3. Політичні. Орієнтовані на надання плану дій щодо рішення обговорюваної 

проблеми. Команди можуть погоджуватися щодо формулювання проблеми, але мати різні 

погляди 

на її вирішення. Наприклад, чи слід реформувати систему шкільної освіти? 


