
Мова Стверджуючого No1: 

 

Привіт шановні судді, опоненти, не менш шановний тайм-кіпер і всі присутні у 

цій залі. Я ___________________________, дозвольте представити команду: третій спікер, Петя,  

другий спікер Вася. 

Резолюція наших дебатів – Світова спільнота має обмежити розвиток економіки, щоб  

захистити довкілля. І ми з нею цілком погоджуємося. 

 

Дозвольте навести дефініцію сьогоднішнього дебату: 

Економіка - сукупність виробничих відносин, що відповідають даному ступеню 

розвитку продуктивних сил суспільства, панівний спосіб виробництва, у суспільстві. 

Розвиток – процес закономірної зміни, переходу з одного стану до іншого, більше 

досконале; перехід від старого якісного стану до нового, від простого до складного, від нижчого 

до вищого. 

Світ – об'єднане за якими ознаками людське суспільство, суспільне середовище, 

буд. 

Спільнота – об'єднання людей, народів, держав, які мають спільні інтереси, цілі. 

Обмежити - поставити в якісь рамки, межі, визначити будь-якими умовами. 

 

Всім відомо, що екологія знаходиться в жалюгідному стані, тому що цивілізація слідує за 

технократичний шлях розвитку. Тому наш критерій звучить: «Екологічна культура – важливий 

фактор у досягненні економічного благополуччя суспільства». 

Наш перший аргумент: 

(1) Використання природних ресурсів призвело до порушення процесу регенерації. 

 

Доказ №1: 

Як каже підручник «Людина та Суспільство», Москва 1996, стор. 57. ”Протягом останніх років  

екологічний стан погіршився за всіма показниками: вміст CO2 в атмосфері 

збільшилося на 4 %», що призвело до збільшення озонових дірок, і згубно позначилося на здоров'ї всіх  

людей. Ви знаєте, шановні судді, що ракові захворювання збільшуються у сучасному 

суспільства, і все це результат розвитку економіки. 

 

Доказ №2: 

За зауваженням академіка Грінбаума, Природа не встигає відновлюватися, і якщо ми залишимо  

її у такому стані, вона рано чи пізно загине. 

 

Наш другий аргумент звучить так: 

(2) Сучасний стан економіки не дозволяє суспільству досягти рівня екологічно 

орієнтованої економіки. 

Сьогодні економіка розвивається екстенсивним шляхом розвитку, що згубно відбивається на 

екології, і унеможливлює досягнення високого рівня екологічної культури – те, про що 

ми говорили у нашому критерії. 

Шановні судді, зверніть увагу на те, як пов'язаний наш 2 аргумент з критерієм і темою. 

Якщо ж ми обмежимо зараз розвиток економіки, і направимо його в екологічне русло  

безпеки, то в майбутньому ми прийдемо до такого стану екологічної культури, що досягнемо  

економічно орієнтованої економіки 

 

Дозвольте надати наш третій аргумент. 

(3) Екологічне законодавство дозволяє досягти високого ступеня екологічної культури. 

У 1982 році 50 держав підписали договір про запобігання екологічним катастрофам, у 1989  



році була прийнята японська програма про виділення грошей на вирішення екологічних проблем, 

1992 року у Бразилії проходила конференція, яка вирішувала американські проблеми. Ви бачите, 

шановні судді, що світова спільнота бореться за збереження екології у світі, і робить  певним кроком у 

встановленні екологічного законодавства, яке й дозволяє вирішити екологічні проблеми, що ми успішно 

і показали. 

 

Дозвольте зробити висновок:  

Світова спільнота має обмежити розвиток економіки, інакше відбудуться екологічні катастрофи. Тому 

наш критерій та аргументи звучать: ...... 

 

Шановні судді зверніть, будь ласка, увагу на те, як пов'язані наші критерії та аргументи. 

Дякую. ...... аа !!! Я готовий до перехресного допиту. 


