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  ВСТУП 
 

 
Дебати (фр. debat) – чітко структурований і спеціально організований 

публічний обмін думками між двома сторонами з актуальної теми. Цей 
різновид публічної дискусії учасники дебатів спрямовують на переконання у 
своїй правоті третьої сторони, а не одне одного. Тому вербальні і невербальні 
засоби, що використовуються учасниками дебатів, мають на меті отримання 
певного результату – сформувати у слухачів позитивне враження від власної 
позиції.  

Традиція проводити дебати сягає у сиву давнину, у Стародавню Грецію, 
де народилися ідеї демократії. В Афінах грецькі громади збирались у своєрідні 
клуби, де обговорювали, якими повинні бути закони. Згодом ця ідея активно 
розвивалася в інших країнах сучасного світу. У середні віки навчання в Європі 
передбачало опанування вміння публічно виступати та дебатувати. 

Гра має давні традиції також в англомовних країнах і передбачає 
ознайомлення учасників із механізмом ведення організованого обговорення 
різних тем. 

Форма дебатів змінювалася залежно від часу та культури країни і 
перетворилася на гру, якою захоплюються тисячі молодих людей. 

Сьогодні проведення дебатів поширене в школах та університетах усього 
світу.  
Більшість Європейських країн мають дебатні програми у кожному навчальному 
закладі.  
Популярність дебатів сьогодення пов'язана з політичними дебатами. Першими 
телевізійними дебатами були теледебати між Дж.Кеннеді та Р.Ніксоном у ході 
передвиборчої президентської кампанії в США в 1960 році. Можна сказати, що 
після цього дебати міцно ввійшли в політичне життя як на американському 
континенті, так і в Європі. Перші теледебати в Україні також викликали велику 
зацікавленість. 

Формати Дебатів: 
Програма Дебатів Карла Поппера 

Програма дебатів Карла Поппера являє собою комбінацію дебатів 
Лінкольна-Дугласа і Політичних дебатів. Цей тип гри призначений для роботи в 
командах із трьох гравців у кожній. Програма дебатів Карла Поппера виникла 
як програма, що розвиває вміння міркувати і критично мислити. Вона має свій 
стиль, близький до стилю політичних дебатів, де молодь вчиться обговорювати 
проблеми, аналізувати їх з різних точок зору, визначати можливі шляхи 
(стратегії) вирішення проблем. 

У цьому мета Програми Дебатів Карла Поппера − залучати молодих 
людей до обговорення проблем і планування рішень, а не просто до дискусії. 
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Парламентські дебати 
Парламентські дебати побудовані за принципом дебатів у Британському 

Парламенті. Одна команда представляє уряд, а інша – Лояльну Опозицію. 
Спікер палати управляє ходом дії і є суддею. Всі учасники дебатів повинні 
звертатися до нього або до неї: "Пан Спікер" або "Пані Спікер". Кожна команда 
складається з двох учасників. 

Урядова команда складається з Прем'єр-міністра і члена уряду, а команда 
опозиції – з лідера опозиції й одного її члена.  

Головним обов'язком урядової команди є визначення термінів, що 
вживаються в темі (пропозиції). Між темою обговорення і визначенням повинен 
бути зрозумілий логічний зв'язок. Звичайно, учасники парламентських дебатів 
досить широко використовують як практичні, так і філософські аргументи в 
підтримку своєї позиції (комбінація Дебатів Лінкольна-Дугласа і Політичних 
Дебатів). Учасники цих дебатів можуть переривати один одного невеликими 
зауваженнями, що містять спростування будь-якого аспекту виступу опонента. 

Дебати Лінкольна- Дугласа 
 Цей тип дебатів був змодельований за принципом знаменитих дебатів між 
Авраамом Лінкольном і Стівеном Дугласом. Це дебати "про цінність". Учасники 
зосереджують увагу на цінностях, які протиставляються темі. ("Покарання 
важливіше в кримінальній судовій системі, ніж реабілітація" або "Культурне 
різноманіття важливіше, ніж одна загальна культура"). Учасники дебатів ведуть 
суперечку з приводу основоположних принципів "за" або "проти", тобто вони не 
обговорюють практичну сторону своєї позиції. Наприклад, учасник, що виступає 
за те, що "уряд повинен піклуватися про потреби бідних", не зобов’язаний 
доводити ефективність тих або інших урядових програм. Його ціль – довести, що 
уряд повинен створювати ті або інші програми. Загалом, Дебати Лінкольна − 
Дугласа грунтуються на "ідеях, цінностях і дусі", від яких залежать політичні, 
економічні, соціальні, моральні і етичні позиції, яких ми дотримуємося. 

Політичні дебати 
На політичних дебатах розглядається практичне застосування конкретної 

позиції. ("Уряд повинен заборонити рекламу цигарок", "Імміграція повинна 
бути рішуче скорочена"). Сторона, що стверджує дану тему (команда) пропонує 
особливий план для досягнення цілі, зазначеної в темі і доводить, що цей план 
набагато ефективніший, ніж інші. Наприклад, команда "за" може 
запропонувати якусь конкретну програму зміни визначеної соціальної політики. 
У команди "проти" є декілька можливостей відповіді:  

1. Вони можуть заявити, що зміни небажані, тобто, що зберігання 
статусу-кво цілком прийнятне по відношенню до даної проблеми.  

2. Вони можуть заявити, що запропонований план – поганий план і 
продемонструвати його недоліки.  

3. Команда "проти" може запропонувати кращий план для вирішення 
проблеми.  

Якщо докази в Дебатах Лінкольна – Дугласа носять філософський і 
літературний характер, у політичних дебатах вони засновані на практичних і 
статистичних даних. 
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Ідея впровадження інтелектуальної гри 
“Дебати” на Полтавщині належить 

 Клепку Сергію Федоровичу, 
проректору з наукової роботи 

ПОІППО ім. М.В. Острорадського 

РОЗДІЛ І. 
ПРО ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПРИНЦИПИ 

 
 

ВПРОВАДЖЕННЯ НОВІТНЬОЇ ТЕХНОЛОГІЇ 
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ГРИ «ДЕБАТИ» У НАВЧАЛЬНО-
ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ 
 

Каліберда Г.А.  
 

В умовах державотворення, інтеграції України в європейський і світовий 
простір як конкурентноспроможної держави, завданням школи є виховання 
громадянина, високоосвіченої людини, орієнтованої на загальнолюдські 
цінності, здатної навчатися впродовж життя, створювати і розвивати цінності 

громадянського суспільства. 
 Однією із складових у 

вирішенні поставлених завдань є 
інтелектуальна гра «Дебати».  

 Ідея створення мережі закладів 
та організацій в Україні, які 
навчатимуть умінню дискутувати, 
належить Міжнародному Фонду 
«Відродження». 

На Полтавщині учнівські 
інтелектуальні дебатні клуби 
розпочали свою діяльність з 1997-98 
навчального року. В області 
функціонує розгалужена мережа 
закладів освіти для обдарованої 
молоді (гімназії, ліцеї, колегіуми), 
спеціалізовані школи, обласні 
загальноосвітні навчальні заклади, 
які впроваджують нову педагогічну 
технологію дебатів в навчально-

виховний процес.  
Сьогодні проведення шкільних дебатів поширено в багатьох 

загальноосвітніх навчальних закладах Полтавщини. 



 6

Золотухіна В.М. (проректор ПОІППО) 
проводить інструктивно-методичну нараду 

Мета проведення обласних змагань: 
 

 – розширення в області мережі підліткових інтелектуальних клубів; 
 – підтримка обдарованих дітей та юнацтва; 
 – розвиток в учнів інтелектуальних і соціальних навичок, вміння вести 

переговори та дискусію; 
 – виховання у молодого покоління толерантності. 
 

Завдання обласних змагань: 
 

 – виявити і підтримати творчі та інтелектуальні здібності у юнацтва; 
 – розвивати в учнів найважливіші дослідницькі навички критичного  

мислення та демонструвати свої погляди перед аудиторією; 
 – виховувати толерантність та повагу до думок інших; 
 – сприяти розвитку української мови; 
 – сприяння обміну досвідом між представниками творчої молоді. 
Проект інтелектуальної гри «Дебати» був запропонований Харківським 

відділенням Міжнародного Фонду «Відродження», впроваджений в Полтавській 
області Полтавським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти 
ім.М.В.Остроградського і зорієнтований на інтелектуальну індивідуальну освітню 
діяльність обдарованої учнівської молоді. 

При підготовці плану реалізації проекту технології інтелектуальної гри 
«Дебати» були намічені етапи: 

На І–му етапі (січень-березень 1997-98 р. р.) було вивчено: 
 – наявність методичного і кадрового забезпечення навчально-виховного 

процесу з організації та проведення нової технології інтелектуальної гри; 
 – можливість створення мережі шкільних клубів з інтелектуальної гри 

«Дебати» в усіх районах 
(містах) області; 

 – проведено роботу 
щодо підвищення кваліфікації 
та підготовки педагогічних 
працівників; 

 – створення постійно 
діючих консультаційних 
пунктів для тренерів клубів. 
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Обговорення робочого плану проведення 
інтелектуальної гри «Дебати -2007» у відділі 

методики виховання ПОІППО 

На ІІ–му етапі (березень – серпень 1997-98 рр.)  
– проведено організаційно-методичні заходи щодо забезпечення підготовки 

до шкільних змагань з інтелектуальної гри (семінари-практикуми, «ділові ігри», 
анкетування, для методистів РМК, тренерів інтелектуальних клубів, презентацію 
роботи дебатного клубу Полтавського ліцею №1 ім.І.П.Котляревського, обмін 
досвідом роботи з колегами з Харківської області, тощо) (додаток 1);  

– розроблені методичні рекомендації, навчально-методичні посібники, 
відеофільми, стенди, мультимедіа, надруковані методичні статті у Всеукраїнських 
та обласних освітянських виданнях.  

ІІІ–й етап (з вересня 1997-98 рр.) включає впровадження нової освітньої 
технології інтелектуальної гри «Дебати» в навчально-виховний процес 
загальноосвітніх навчальних закладів. 

На основі проведеного моніторингу виявлено сформованість інтересів учнів 
тощо; розширено мережу клубів інтелектуальної гри «Дебати» в усіх районах 
(містах) області.  

Проект інтелектуальної гри «Дебати» спрямований на розвиток вмінь вести 
переговори і дискусію, і включає в себе лінгвістичні, інтелектуальні і соціальні 
навички та уміння, які легко можна розвинути. 

 
Таким чином учасники програми навчаються: 
– аргументовано викладати свою точку зору; 
– підводити підсумок 

всій дискусії; 
– змістовно спростувати 

позицію   протилежної 
команди. 

Актуальність реалізації 
проекту  «Дебати» полягає в 
тому, що на відміну від 
традиційної освіти, методика 
проведення дебатів навчає 
учнів: 

– бачити багатогранну 
палітру життя, весь спектр 
думок; 

 – аргументовано 
викладати свою точку зору; 

 – підводити підсумок всій дискусії; 
 – та змістовно спростувати позицію протилежної команди. 
 
Дебати дійсно є професійною школою для учнів! 
Обласні змагання проводяться один раз на рік як спільний захід Головного 

управління освіти і науки Полтавської облдержадміністрації та Полтавського 
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім.М.В.Остроградського 
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Матвієнко П.І., 
ректор ПОІППО 

(голова) 

Каліберда Г.А., 
методист ПОІППО 

 

Тютюнник Л.А., 
заст. директора 

ліцею № 1 м.Полтави 

Сень О.О., головний 
спеціаліст ОУОН 

(заст. голови) 

на добровільних засадах у два тури: відбіркові (вересень-жовтень) та фінальні 
(листопад-грудень). У них беруть участь учні 9–11 класів. 

Підготовку та проведення обласних змагань забезпечує організаційний 
комітет та журі. Персональний склад організаційного комітету затверджується 

наказом Головного управління 
освіти і науки Полтавської 
облдержадміністрації. Журі – є 
тимчасовим робочим органом, 
завданням якого є оцінювання 
відповідей учасників обласних 
змагань та визначення 
переможців. Воно оголошує 
кількість балів після закінчення 
змагань. 

Журі у своїй роботі користується 
протоколами та допоміжним 
матеріалом про присудження 
індивідуальних балів та складання рейтингу учасників 

змагань. По закінченні зональних змагань члени журі здійснюють відбір учасників 
до фіналу. 

Проведенню зональних та фінальних обласних змагань передує кропітка 
організаційно-методична робота відділу методики виховання Полтавського 
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім.М.В.Остроградського 

та відділів (управлінь) освіти 
райдержадміністрацій 

(міськвиконкомів). Це вибір 
тем дебатів, розробка програм, 
планів, сценарію проведення 
змагань, протоколів, 
нагородження переможців. 

Перший крок, який 
треба зробити у будь-яких 
дебатах, – це вибрати тему. 
Тематика шкільних дебатів – 
різноманітна. Вона охоплює 
соціальні та правові теми 
(додаток 2).  

Опрацьовуючи задану тему, учні ознайомлюються з 
великим обсягом матеріалу: від наукових досліджень до статей у засобах масової 
інформації.  

Вміння учнів відокремити головне, підкріплюючи його актуальними 
прикладами дають вагому основу для їх подальшої науково-дослідницької роботи. 
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Нагородження переможців  
обласних змагань 

Тема дебатів повинна відповідати кільком принципам: 
 
– мати вагоме значення, бути суперечливою і придатною для 

дослідження; 
– бути збалансованою таким чином, щоб кожна зі сторін мала приблизно 

однакову кількість аргументів. 
–  тема повинна викликати громадський інтерес та бути загальновідомою 

й актуальною. До того ж вона повинна надавати обом командам рівні 
можливості для ефективного розвитку їх аргументів. 

Вдало вибрати тему дуже складно. Обрання теми вимагає напруженої 
роботи значної кількості людей. Наприклад, у Сполучених Штатах Америки 
сформовані цілі комітети, єдиною метою яких є складання національних тем. 

Для учнів Полтавщини теми складають методисти відділів: 
гуманітарного, методики виховання та практичної психології соціальної 
роботи. Теми погоджуються з ректоратом Полтавського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти ім.М.В.Остроградського. 

По закінченні зональних змагань члени журі здійснюють відбір учасників 
до фіналу. Журі відбіркових змагань складає протокол, який подається до 
обласного оргкомітету. 

Переможці відбіркового туру стають учасниками фіналу обласних 
змагань. 

У Дебатах Карла Поппера беруть участь дві найкращі команди, які 
обговорюють дискусійну тему. Школярі висловлюють свої аргументи та 
контраргументи, щоб переконати того, хто виступає в ролі судді, у правоті своєї 
точки зору та риторичних здібностях. 

Учасники дебатів 
підпорядковуються відповідним 
правилам, що надає можливість 
існування двох протилежних точок 
зору. 

В основі гри лежить 
суперечка. Дебати – це не лише 
змагання за кращу манеру 
говорити, це перш за все – 
інтелектуальна праця. 

Пари команд та черговість 
виступу визначається 
жеребкуванням. 

Команди змагаються за 
двома темами, які опрацьовують 
заздалегідь. Кожна команда грає за 
першою темою два раунди. В першому раунді вона виступає як стверджуюча, в 
другому – як заперечуючи сторона. Друга тема розкривається переможцями 
змагань у останній фінальній зустрічі, на якій присутні усі учасники обласних 
змагань «Дебати». 
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Обласні змагання з інтелектуальної 
 гри «Дебати» на Полтавщині 
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Оргкомітет та члени журі обласних  
змагань «Дебати» за роботою 

«Дебати» в дії 
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ТАБЛИЦЯ 
показників командних місць, які отримали дебатні команди – 
учасниці обласних фінальних змагань протягом 1998-2007 років 

 

Назва району 
(міста) 

Командне 
місце 

Назва району 
(міста) 

Командне 
місце 

м. Полтава 2,1,4,4,1,7,1,2,3 Зіньківський р-н 1,2,4,5 
Автозаводський р-н 8,4, Козельщинський р-н 7,3 
Крюківський р-н 1,7,1 Лохвицький р-н 3,6.4,1,7,5,4
м.Комсомольськ 6,5,1,7,2,2,3,6 Лубенський р-н 7,8,7 
м. Лубни 6 Н-Санжарський р-н 2,3,2,3,5,5 
м. Миргород 8 Оржицький р-н 5 
Глобинський р-н 6,3 Полтавський р-н 3,3,6,3 
Диканьський р-н 5,4 Решетилівський р-н 8,6, 7,3,4,2 
Чутівський р-н 6,7 Хорольський р-н 2, 4 
Гребінківський р-н 2 Карлівський р-н 7,2 
м. Кременчук(2006р.) 3 Полтавський район, 

с.Ковалівка, 
обласний ліцей 

3 

Переможцями фінальних зустрічей у змаганнях інтелектуальної гри 
«Дебати» у 1998–2007 роках, які виборювали першість у обласних змаганнях 
стали команди:  

 – ліцею №1 ім. І.П. Котляревського м. Полтави (І місце, 1999, 2002, 2004 
рр., 2 місце, 2005, І місце –2007 рр.); 

 – загальноосвітній навчальний заклад №3 м. Полтави (ІІ місце, 2001р.); 
 – загальноосвітній навчальний заклад №4 м. Комсомольська (І місце, 

2000 р., ІІ місце, 2002 р.); 
 – загальноосвітній навчальний заклад №1 м. Комсомольська (ІІ місце, 

2003 р.) 
 – гімназія № 6 м. Кременчука (І місце, 2001 р.); 
 – загальноосвітній навчальний заклад № 23 м. Кременчука (І місце, 2005р.); 
 – Зіньківський навчально-виховний комплекс №1 (І місце , 1998 р., ІІ місце, 

2001 р.); 
 – Червонозаводський загальноосвітній навчальний заклад Лохвицького 

району (І місце, 2003 р.); 
 – Новосанжарський навчально-виховний комплекс (ІІ місце, 1998 р., 

ІІ місце, 2000 р.); 
 – Хорольська гімназія (І місце, 2004 р.); 
 – Гребінківський загальноосвітній навчальний заклад №3 (ІІ місце, 1999 р.); 
– Жовтневий навчально-виховний комплекс Решетилівського району 

(ІІ місце, 2006 р., ІІ  місце 2007 р); 
 – збірна команда Карлівського району (ІІ місце, 2006 р.); 
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За результатами заключного висновку, журі обласних змагань визначає 
рейтингові місця від 1-го до 6-го команди-переможеці (згідно рейтингу 
кожного учасника та сумі балів). Переможці обласних змагань нагороджуються 
дипломами, грамотами та грошовими преміями. Спонсорами виступають: 
Головне управління освіти і науки облдержадміністрації та Полтавський 
обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 
імені М.В.Остроградського. 

 
 

ДІАГРАМА РОЗВИТКУ ДЕБАТНИХ КЛУБІВ  
НА ПОЛТАВЩИНІ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Нова освітня технологія “Дебати” набула широкої популярності серед 

шкільної молоді області. 
Вона охоплює більше 2800 підлітків у 270 дебатних клубах, що складає 

12% від загальної кількості учнів старших класів. За десять років кількість 
дебатних клубів та учасників в них збільшилась у тричі. 

Найбільший розвиток отримали шкільні дебатні клуби серед школярів у   
м.Полтаві, м.Кременчуці, м.Комсомольську, Полтавському, Н-Санжарському, 
Глобинському, Кременчуцькому, Карлівському, Лохвицькому, Шишацькому, 
Решетилівському районах. 

Відділом методики виховання Полтавського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти ім.М.В.Остроградського вивчається кращий 

10
05

90

14
08

13
0

14
34

13
5

16
00

16
1

16
32

22
0

20
00

25
4

26
04

26
0

26
65

26
8

28
63

27
0

29
01

27
2

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Учасники
Клуби



 14

педагогічний досвід дебатних клубів області, який занесений до обласної 
картотеки. Вивчено досвіди роботи дебатних клубів Полтавської області за 
темою: «Інтелектуальна гра «Дебати», технологія творчого розвитку 
особистості» (2002р.), досвід роботи Новосанжарського НВК – «Організаційно-
методична робота шкільного дебатного клубу за темою: «Засоби масової 
інформації не повинні втручатися в особисте життя політиків»(2003р.), досвід 
роботи РМК відділу освіти Полтавської райдержадміністрації за темою: 
«Інтеграція навчання та виховання школярів по впровадженню інтелектуальної 
гри «Дебати» (2005р.). 

Кращі методичні матеріали обласних науково-практичних семінарів, 
тренінгів, кращих педагогічних досвідів роботи, матеріалів на допомогу 
тренеру клубного об’єднання «Дебати» надруковані в методичних посібниках, 
брошурах та опубліковані у фахових журналах: «Постметодика» та «Імідж 
сучасного педагога».  

Інтелектуальна гра «Дебати» не просто форма клубної роботи. Її 
застосовують як на уроках, так і під час проведення виховних заходів. 

У турнірах змагаються як україномовні, так і англомовні команди. 
Так у 1998-2001 роках за підтримки Харківського громадського Центру 

«Молодь за демократію» були проведені турніри дебатів між англомовними 
командами, в яких брали участь і полтавчани. Кращими з англомовних команд 
Полтавського регіону виявились школярі ліцею №1 м. Полтави 
ім. І.П. Котляревського, ЗОШ №4 м. Комсомольська, Новосанжарського НВК 
та Зінківського НВК №1. Англомовні команди дебатували за темами: «Свобода 
слова має бути обмежена», «Фемінізм є шкідливим для суспільства», «Захист 
національних культур є більш важливим, ніж глобалізація світу», «Школа не 
готує до реального життя».  

Загальноосвітні навчальні заклади області і надалі продовжують 
впроваджувати нову педагогічну технологію шкільних дебатів у навчально-
виховний процес, яка: 

 – спрямовує на реалізацію творчих здібностей дітей, розвиток їх 
обдарованості;  

 – дає можливість простежити участь кожної дитини у заході, 
проконтролювати знання, отримані ними на засіданнях клубних об’єднань, у 
процесі навчання. 

Багато хто із колишніх учасників гри «Дебати» сьогодні – кращі фахівці у 
своїй сфері діяльності, найкращі студенти престижних вищих навчальних 
закладів (ІІІ-ІV рівня акредитації) країни! Вони професійні юристи, журналісти, 
педагоги, філософи, філологи, історики, перекладачі англійської мови, чудові 
майстри дискусії.  

Сьогодні ми можемо твердо сказати: інтелектуальна Гра «Дебати» 
завоювала симпатії підлітків Полтавщини. За дебатами – сучасне і майбутнє. 
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 Додаток 1 

 
УКРАЇНА 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ 
Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

ім. М.В.Остроградського 
 

Затверджую 
                        Ректор ПОІППО 

                                                                               __________В.В.Зелюк 
Погоджено        
Проректор   
з науково-методичної роботи   

 

___________В.М.Золотухіна   
 

ПРОГРАМА 
обласного семінару-практикуму з проблеми:  

”Шляхи впровадження та  удосконалення інтерактивної 
технології «Інтелектуальна гра «Дебати» у навчально-виховний 

процес загальноосвітньої школи» 
 

Категорія учасників: методисти районних (міських) методичних 
кабінетів, кращі  тренери районних клубів інтелектуальної гри «Дебати». 

Місце: ПОІППО імені М.В.Острогардського, Полтавський міський ліцей 
№1 імені І.П.Котляревського 

Дата: 28 березня 2008 року 
Мета: поглибити та систематизувати знання про шляхи удосконалення та 

впровадження інтерактивної технології «Інтелектуальна гра «Дебати» у 
навчально-виховний процес загальноосвітньої школи», підвищити  педагогічну 
майстерність педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів, 
популяризувати педагогічні здобутки у виконанні основних завдань, 
покладених на загальноосвітні навчальні заклади обласними програмами 
«Обдарована дитина» та обласної програми системи виховання учнівської 
молоді на період до 2012 року. 
 

28 березня, четвер 
Перший день. 

 
9.00-10.00 – Заїзд та реєстрація семінару. Полтавський міський  ліцей №1 

імені І.П.Котляревського 
 Каліберда Галина Антонівна, Тютюнник Лариса Андріївна 
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10.00-10.20 – Відкриття семінару. Про актуальність проблеми семінару та 
спільні здобутки і напрацювання в діяльності ПОІППО та 
загальноосвітніх навчальних закладів.  
Нагородження кращих організаторів та тренерів клубів 
інтелектуальної гри „Дебати” 
Золотухіна Вікторія Миколаївна, проректор ПОІППО 
 

10.20-10.40 – Інтелектуальна гра «Дебати» − новітня педагогічна технологія 
  Матвієнко Павло Іванович, зав. кафедрою педмайстерності, 
к.п.н., доцент  
  

10.40-11.00 – Організаційна модель управління методичною роботою щодо 
підвищення педагогічної майстерності організаторів та тренерів 
гри «Дебати» в області. 
 Мультимедіа-презентація. 
Каліберда Галина Антонівна, методист ПОІППО 
 

11.00-11.15 – Міський дебатний клуб – новий шлях організації комунікації 
та саморозвитку учнівської молоді. Презентація міського 
дебатного клубу 
Бакунович Елеонора Валентинівна, методист ММК 
м. Полтави 
 

11.15-11.30 – Дебати як  проектно-проблемна діяльність. Мультимедіа-
презентація. 
Тютюнник Лариса Андріївна, заступник директора з виховної 
роботи Полтавського міського ліцею №1 імені 
І.П.Котляревського 
 

11.30-11.45 – Використання інтерактивної технології «Дебати» в урочній 
системі для учнів середнього шкільного віку 
Бунецька Галина Василівна, вчитель історії і права  
Н-Санжарського НВК 
 

11.45-11.55 – Удосконалення діяльності суддів у грі «Дебати» (якості, 
обов’язки, хорошого судді, поведінка під час турніру) 
Бунецька Наталія Василівна, вчитель історії і права №4 
м. Комсомольська 
 

11.55-12.40  – Тренінг: Парламентські «Дебати»  
Тягай Наталія Анатоліївна, директор ЗОШ №1 
м.Комсомольська  
 

12.40-13.10 – Перерва на обід 
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13.10-14.10 – Майстер-клас. Методика і технологія проведення «Дебатів»   
Кріль Юлія  Вікторівна, вчитель історії ліцею №1 
ім.І.П.Котляревського; 
Веркалець Тетяна Ярославівна, вчитель історії і права ЗОШ 
№16 м. Полтави; 
 Олефір Світлана Іванівна, вчитель історії і права ЗОШ  №34 
м. Полтави. 
 

14.10-15.10 – Творча робота в групах: Організаційні принципи  
впровадження педагогічної технології «Дебати» у навчально-
виховний процес загальноосвітньої школи» (перегляд і аналіз 
фрагментів відкритих занять) 
  – Розробка, дослідження і підтримка аргументів. 
  – Спростування і заперечення. 
  – Методи формування ефективних запитань 
Підведення підсумку роботи. 
 

 – Поселення в ОЦТКУМ. Вечеря. 
 

 28 березня,  п’ятниця 
Другий день 

 

8.00-9.00 
9.00-12.00 
 

     Сніданок  
Робота динамічної творчої групи: Опрацювання та експертиза 
методичних матеріалів роботи шкільних інтелектуальних 
клубів та підготовка їх  до друку. 
 

12.00-12.50  – Круглий стіл з проблеми : ”Шляхи удосконалення та 
впровадження інтерактивної технології «Інтелектуальна гра 
«Дебати» у навчально-виховний процес загальноосвітньої 
школи»  
– Каліберда Галина Антонівна, методист ПОІППО; 
– Сень Ольга Олексіївна, головний спеціаліст УОН;   
– Тютюнник Лариса Андріївна, заступник директора з 
виховної роботи Полтавського міського ліцею №1 
ім.І.П.Котляревського; 
– Парфенюк Галина Миколаївна, вчитель історії і права 
гімназії м.Комсомольська; 
– Бунецька Наталія Василівна, вчитель історії і права ЗОШ 
№4 м.Комсомольська; 
– Бакунович Елеонора Валентинівна, методист 
Полтавського ММК, учасники семінарую.      
                                                                                       

13.50-13.00 – Прийняття рекомендацій семінару.  Від’їзд 
 

Методист                                                             Г.А.Каліберда 
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Додаток 2 
 

ТЕМИ ШКІЛЬНИХ ДЕБАТІВ ФОРМАТУ КАРЛА ПОППЕРА, 
ЯКІ БУЛИ ЗАПРОПОНОВАНІ ШКОЛЯРАМ НА ЗМАГАННЯХ 

У 1998-2007 РОКАХ 
1998 

1. Тоталітарна держава краще піклується про своїх громадян ніж 
демократична. 

2. У сьогоденному суспільстві все ще не існує справжньої рівності між 
чоловіками та жінками. 
1999 

1. Школа не готує до реального життя. 
2. Свобода слова має бути обмежена. 

2000 
1. Засоби масової інформації не повинні втручатися в особисте життя 
політиків.  
2. В Україні треба ввести вільний продаж вогнепальної зброї. 

2001 
1. Еміграцію за кордон громадян України треба значно обмежити. 
2. Культурне різноманіття − важливіше ніж одна загальна культура. 

2002 
1. Введення в Україні системи 12-ти річної шкільної освіти є доцільним. 
2. Держава повинна контролювати інформацію, що є доступною її 
громадянам через Інтернет. 

2003 
1. Громадські правозахисні організації відіграють ведучу роль у захисті 
прав людини. 
2. Діти в Україні захищені від усіх проявів зневаги, жорстокості та 
експлуатації. 

2004 
1. Можна вважати патріотом людину, яка виїхала за кордон у час 
розбудови незалежної України.  
2. Комп'ютер негативно впливає на формування особистості. 

2005 
1. Україна може стати членом ЄС у найближчі 5 років. 
2. Україна не може мати ніяких перспектив для вступу в НАТО. 

2006 
1. Діти в Україні захищені від усіх проявів зневаги, жорстокості та  
експлуатації. 
2. Політичні партії в Україні відіграють позитивну роль. 

2007 
1. Моральні переконання моїх товаришів мене не стосуються. 
2. Генна інженерія – аморальна. 
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ПРИВІТАННЯ КОМАНД ДО ОБЛАСНИХ ЗМАГАНЬ 
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ГРИ «ДЕБАТИ» З НАГОДИ 
СВЯТКУВАННЯ 10-РІЧЧЯ ШКІЛЬНИХ ДЕБАТІВ 

НА ПОЛТАВЩИНІ 
 

ПРИВІТАННЯ 
команди ЗНЗ № 3 Карлівського району 

 
Дозвольте нам усіх вас привітати, 
Бажати звершень, щастя і добра, 
Щоб ювілейні нинішні дебати 
Пройшли як завжди, просто на "Ура!" 

Щоб в кожнім з нас навік залишивсь жити 
Азарт змагань юначої пори, 
Адже сьогодні важко уявити 
Шкільне життя без чар цієї гри. 

Для нас це свято, тож ж бо й не лічили 
Подяки щирих, добрих серця слів, 
Спасибі вам за те, що ви навчили 
Цій грі цікавій наших вчителів! 

А вже вони в захопленні завзятім 
До нас змогли секрети донести. 
Як бачить сутність в кожному понятті, 
Як спір розумно й грамотно вести. 

Щоб світ сприймати зрячими очима, 
Уміть відвіять зерна від плевел, 
І відрізнить найбільш в житті значиме, 
Від того, що по течії пливе. 

Привчили нас до роздумів дебати, 
Дивитись в корін,ь визнаних проблем, 
Щоб те єдино правильне обрати 
Яке не знає прикрощів дилем. 

Ми вдячні вам за цю складну науку, 
Що нас навчила мудрості буття, 
Як в дружбі йти вперед рука об руку, 
Хоч би там що підносило життя. 

Хай квітне гра! Нехай вона вінчає 
Весь творчий шлях, цей гідний ювілей! 
Його ж ми разом вперше зустрічаєм 
В палкім змаганні пристрасних ідей. 

Ми в боротьбі, та поміж нас ніколи 
Ніхто не чув зневаги голосів, 
Бо разом ми – це те одвічне поле, 
Яке ростить духовності посів. 
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Ще не жнива, та вже вагомий колос 
На щирій ниві сонце звеселя, 
То ж нам не сором всім сказати вголос: 
"Ми правди сіль, і в нас одна земля!" 

Її не віддамо ми на поталу, 
Хоч би й прийшлося закривать грудьми, 
Такими нас ви вчили бути змалу, 
Такими нині й виростаєм ми! 

 
ППРРИИВВІІТТААННННЯЯ  

ККооммааннддии  ЛЛооххввииццььккооїї  ггііммннааззііїї  №№  11  
 

 
Учень.  
У шкільнім калейдоскопі   
Метушня кожну чверть 
І в Америці й Європі 
Теж така круговерть 
 
Учениця. 
           І в усьому білім світі, 

Де живуть школярі 
Скрізь знаходять радість діти 
У школярській сім'ї  

Учень. 
Дебати – інтелектуальна гра 
Проходить за форматом Карла Поппера 
 

Учениця.                      У неї грають учні дарування 
Вона підносить інтерес бажання 

Учень.  
Багато знати мозок тренувати 
Цікавитись себе випириджати 

Учениця. 
Ми друзі клубу « Інтелект» 
Підвищуємо свій навчальний рівень 

Учень.  
«Дебати» – вдалий це сюжет 
Не терпить фальші, грубощів та ліні 

 
Разом.    Команда ми і в цьому наша сила 

 

Учениця.                      Бажання вчитися навчатись 
Чути розуміти один одного 
І діяти разом 
 

Вітання команди Лохвицького району 
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Ювілейні «Дебати – 2007 

Учень.  
Ми хочемо сьогодні говорити 
Про те що належить зробити 
Поколінню ХХІ століття 

 

Учениця. 
Ми хочемо долати перешкоди  
Бути скромними і вихованими 
Працелюбними і наполегливими 
Удосконалювати людські відносини 

 

Учень.  
Сьогодні ювілей 10 років  гри 
«Дебати»  
Серед учнівської молоді Полтавщини 
 

Учениця.       
Ми команда інтелект 
У складі Вовчук Ірини 
Калашник Ірини 
Козіної Юлії 
Вітаємо всіх присутніх в цьому залі 

Учень.  
За ці роки школу « Дебатів» пройшли 
Майбутні: 

– Вчителі історії 
– Юристи 
– Політологи 
– Психологи 
– Менеджери 

Разом.                         Ми їх всіх пам’ятаємо. Вони нам приклад! 
 

Учениця.                     В гімназії засідання 
Клубу «Дебати» 
Всі справи розбирають 
І минулорічні ігри пригадують 

Учень.  
У нашого клубу – керівник є. 
Він точно до регламенту поради всім дає 

Учениця. 
У нас свобода слова 
Це не просто манія 
Бо що місяця засідаємо 
І Дебатуємо 

Учень. 
            Нас всіх об’єднує шкільний парламент – 

Організатор корисних справ 
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І кожен із нас заслуженим лідером  ньому став 
Учениця. 

Шкідливих звичок ми не маєм 
і всіх до цього закликаєм. 
Бути активістом це наука, 
Гарний настрій – запорука 

Разом. 
Граємо! 
Вчимося! 
І всіх зі святом вітаємо!  
 

Привітання команди Полтавського району 
на ювілеї гри „Дебати” 

 
Ми, представники Полтавського району 
Вітаєм всіх присутніх з ювілеєм. 
Дебатам — 10! 
Хай живуть Дебати! 

Критерій наш простий і зрозумілий: 
Дискусію вести усім потрібно вміти. 

Уміло добирати дефініції, 
„Розбити” аргументи опонентів 
Своє ввести критерію тлумачення — 
Це має все велике значення! 

Ми часто бачимо, як чубляться політики. 
Та це тому, що в їхньому дитинстві 
Ще не було такої гри — „Дебати”, 
Яка могла б їм у нагоді стати. 

Яка б навчила, що до думки опонентів 
Потрібно ставитись з повагою і чемністю. 
Якби ж це розуміли всі, тоді, ми впевнені,— 
Було б на світі менше неприємностей. 

Дебатам — 10! 
Хай живуть Дебати! 
Умінню спілкуватись треба вчитись 
І ставитись з повагою до всіх. 

Здається, ми усіх переконали, 
Що гра „ Дебати” нам усім потрібна. 

Іще раз з ювілеєм всіх вітаєм 
І перемоги всім бажаєм! 
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РОЗДІЛ ІІ. 
ПІДГОТОВКА ДО ДЕБАТІВ 

 
 

 
 

          ЕЛЕМЕНТИ ДЕБАТІВ 
 
Дебати не така вже й важка гра. Головне в ній – це доводити свої 

аргументи і спростовувати аргументи Ваших опонентів. Усе інше – тільки 
поради, як краще це зробити. 

 Доказ – засіб посилення аргументу. Перехресні запитання – засіб 
послабити аргументи опонентів і одночасно посилити Ваші. 

 Пошук, обдумування та спростування аргументів – це засоби для 
зміцнення Вашої лінії аргументації та для послаблення позиції ваших 
опонентів. 

Головна мета учасників дебатів – переконати суддів у тому, що ваші 
аргументи переконливіші, ніж у опонентів. Незважаючи на те, що мета дуже 
проста, тактичні та технічні прийоми для її досягнення можуть бути дуже 
різними. Згодом, беручи участь у дебатах, набувши більшого досвіду, можна 
навчитися цим тактичним і технічним діям, а, можливо, розробити й свої 
прийоми.  

Основні елементи дебатів: 
Тема. Для проведення дебатів необхідно визначити тему. В дебатах тема 

формулюється риторичним реченням, яке може мати неоднозначне пояснення. 
У ній піднімається питання або проблема для обговорення. Теми мають бути 
актуальними й цікавими, зрозумілими і доступними для учасників та суддів. 

Критерій. Це мета команди, яка показує, чого вона хоче досягти при 
розгляді теми. Критерій використовується у грі для побудови суджень, 
одночасно він є інструментом доказу для команди. У кожній дебатній грі 
критерій указує на її головні моменти, закріплює ціль і показує суддям, що має 
довести команда, аби виграти гру. Критерій – фундамент позиції команди. 

Дефініції. Об'єктивні визначення ключових термінів заданої теми з 
достовірного загальновизнаного джерела. Для того, щоб грати і говорити про 
одне і те саме, кожна команда готує означення кожного терміна теми, щоб 
показати, що розуміється під тим чи іншим терміном. Іноді доцільно готувати 
дефініції до словосполучень, якщо вони мають стійку лінгвістичну форму або 
тотожні за смислом. 

Аргументи. Довести суддям правильність Вашої позиції можливо лише 
за умов застосування підкріпленої фактичним матеріалом аргументації 
(використання історичних фактів, інформаційних довідок, цитат тощо). 
Аргументи можуть бути вагомими або слабкими. Судді намагатимуться 
пересвідчитися у виваженості аргументів обох команд і зрозуміти, наскільки 
Ваші аргументи можуть вистояти проти атак та випадів опонентів.  
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Докази. Разом із аргументами гравці повинні подати суддям докази на їх 
підтримку. Вчитель наводить приклади: «Ви пояснюєте своїй мамі, що 
запізнилися до школи через те, що зупинилися допомогти хлопцеві-
мотоциклісту змінити пробиту шину. Щоб довести мамі (судді в даному 
випадку), що аргумент правдивий, Ви показуєте їй розірвані джинси та 
поранену під час заміни колеса руку. Такі докази посилюють вашу 
аргументацію». У дебатах докази моделюються передусім шляхом розумової 
діяльності.  

Перехресне опитування. Більшість форматів (правил) навчальних 
дебатів дають право гравцям ставити питання опонентам та відповідати на їхні 
запитання. Питання можуть бути використані для уточнення позиції, або для 
виявлення слабких місць у ланцюгу аргументації опонентів. Ця інформація 
потім може бути використана у Вашій промові або промові Вашого партнера.  

 
          УЧАСНИКИ ГРИ 

 
Стверджуюча сторона. Представники команди доводять свою позицію, 

побудовану на аргументах, прикладах, фактах. Вони намагаються переконати у 
своїй правоті команду опонентів та суддів. 

Заперечуюча сторона. Представники цієї команди спростовують ідею 
стверджуючої сторони. Вони намагаються довести хибність аргументації своїх 
супротивників та схилити суддів на свій бік. 

Рішення. Під час промов судді занотовують Ваші аргументи та докази і 
після закінчення раунду виносять рішення – хто з команди був кращим.  

 
          ФОРМАТ (ПРАВИЛА) ДЕБАТІВ КАРЛА ПОППЕРА 

 

Формат дебатів Карла Поппера, далі дебати Карла Поппера (ДКП), де 
зустрічаються дві команди, кожна у складі трьох осіб, розроблено таким чином, 
що вони спонукають до спільної праці і сприяють активності. 

 ДКП використовують шкільні команди. У цьому форматі більш 
структуровані промови, менше виділяється часу для виступів і можна 
використовувати свої записи та додаткову літературу, хоча в інших форматах 
дебатів це заборонено. З часом гра набуває своєрідної форми і перетворюється 
на цілком самостійний різновид дебатів. 

Дві команди, які називаються стверджуючою та заперечуючою. 
Стверджуюча – С, команда з трьох гравців С-1, С-2, С-3. 

Заперечуюча – З, команда з трьох гравців З-1, З-2, З-3. 
Як ми раніше підкреслювали, успіх у дебатах – це командна активність. 
Як і в будь-якій грі, у дебатах кожен і кожен має свої ролі та обов'язки, 

але всі гравці команди повинні працювати разом, допомагаючи і доповнюючи 
один одного. 

Нижченаведена табличка є систематизованим переліком розподілу часу 
під час гри. 
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Промовці          Час 
С-1 виголошує промову   6 хвилин 

 З-3 ставить питанняС-1    3 хвилини 
 З-1 виголошує промову   6 хвилин 

С-3 ставить питання З-1   3 хвилини 
 С-2 виголошує промову   5 хвилин 

З-1 ставить питання С-2   3 хвилини 
З-2 виголошує промову    5 хвилин 
С-1 ставить питання З-2   3 хвилини 
С-3 виголошує промову   5 хвилин 
З-3 виголошує промову    5 хвилин 

 
          
ТИПИ ПРОМОВ 

 
Щоб учасники і учасниці дебатів не збивалися з правильного шляху, 

виконуючи свої обов'язки, їм у пригоді стане поділ промов на три категорії або 
три типи. 

Конструктивна промова: С-1, З-1 – дається 6 хвилин для виступу. 
Головне завдання, що вирішується у проголошенні цих двох промов, полягає в 
тому, щоб представити команду, тему, критерії, презентувати самі аргументи та 
докази, що доводять їх цінність. Обидві команди починають з представлення 
команди. Для стверджуючої сторони перша промова – це чіткий виклад лінії 
аргументації, що визначає напрямки та структуру всієї гри. Заперечуюча 
сторона теж починає промову з представлення команди, але потім вона може 
або висувати свої аргументи, або спростовувати, відбивати аргументи 
опонентів. 

Розвиваюча промова: С-2, З-2 – виділяється 5 хвилин для виступу. 
Головне завдання цієї промови полягає в тому, щоб спростувати критику 
опонентів та, якщо необхідно, перебудувати свої аргументи після атаки 
протилежної сторони. У своїй промові необхідно підкреслити важливі деталі та 
впевнитися, що всі аргументи опонентів відбито, і зазначити, якою мірою вони 
підтримують або заперечують запропоновану тему. У цих промовах не 
дозволяється висувати нові аргументи, але гравці можуть розвивати та 
зміцнювати вже існуючі, підкріплюючи їх доказами та фактами. 

Підсумкова промова: С-3, З-3 дається 5 хвилин для виступу. У цих 
промовах належить зробити аналіз гри та підбити підсумки дебатів. Гравцям 
слід підсумувати свою основну позицію, виокремити основні пункти дискусії, 
обґрунтовуючи їх силу, та пояснити, чому вони переконливіші, ніж аргументи 
опонентів. У цій промові також не дозволяється висувати нові аргументи та 
подавати докази. 
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ЩО ТАКЕ ДЕФІНІЦІЇ? 
 

Для визначення теми необхідно пояснити найважливіші слова в її 
формулюванні, тобто ввести дефініції або дати визначення словам, з яких 
складається тема. Здавалося б, навіщо пояснювати загальновідомі слова? Річ у 
тім, що тлумачення слів дає напрямок теми, гри. 

 Джерела для встановлення дефініцій – це зазвичай тлумачні словники, 
законодавчі документи тощо – іноді з невеликою різницею пояснюють слова, а 
в дебатах саме ця різниця іноді відіграє суттєву роль. Перед тим, як викласти 
свої аргументи опонентам та суддям, Вам необхідно визначити терміни теми, 
що допоможуть вести дослідницькі пошуки. Першим кроком у підготовці до 
дискусії дебатного турніру повинно бути вивчення питання: про що "говорить" 
тема або яку проблему вона відображає. Уявіть собі неможливість дослідження 
теми про контроль над зброєю, яку ми проводимо з використанням наших 
попередніх дефініцій слова "зброя". Як наслідок, отримаємо тему надто 
широкого тлумачення, що не дозволить провести її якісне дослідження 
дебатуючою командою. Визначення термінів допоможе Вам у Ваших 
бібліотечних пошуках, коли прийде час підібрати потрібні докази. 

Але перед визначенням термінів необхідно зрозуміти, які саме слова 
вимагають пояснень, уточнень. Не кожне слово у темі потребує словникового 
тлумачення, аби краще його зрозуміти. Деякі слова або терміни 
сприйматимуться обома командами однаково, без потреб додаткового 
визначення. І навпаки, Ваші дефініції треба сфокусувати на тих термінах, що, 
ймовірніше, можуть стати причинами незгоди.  

Дефініції є вирішальним відправним пунктом у будь-якій грі. Вони 
визначають правильність розкриття теми. 

Дуже важливо, щоб Ваші дефініції були відносно широкими та цілком 
відповідали визначенню теми. Вони мають давати й опонентам достатні 
можливості для аргументування. Якщо не додержуватись правил "чесної гри", 
Ви можете визначити основні терміни так вузько, що дебати перетворяться в 
обговорення та дискутування дефініцій, а це робить раунд дебатів програшним 
для обох команд. 

Тому стверджуюча сторона може і повинна зробити все, щоб уникнути 
таких проблем, ретельно підібрати свої дефініції, що є якомога 
бесперечнішими, прийнятними для обох сторін із самого початку. 

Грамотно підібрані дефініції є тільки складовою загальної картини. Крім 
того, у дебатах дуже важливо довести іншим командам та суддям змістовність 
та привабливість Ваших аргументів. Звісно, Ви не можете відповідати за 
розуміння запропонованих Вами термінів опозицією чи суддями, проте точно 
визначене слово доведе іншим учасникам дебатів Вашу правоту. Якщо ж Ви 
відмовитесь від свого права визначати терміни, інша команда обов'язково 
зробить це за Вас, але на свою користь. 

Окрім того, визначення дефініції є стратегічно важливим. З точки зору 
стратегії, підготовка чітких дефініцій може захистити Вас від необхідності 
вимушено обговорювати позицію, до якої Ви не підготувалися. 
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Обмеження теми у дебатах важливе для всіх сторін, що беруть участь у 
грі, за винятком суддів. Дефініції суттєві з тієї точки зору, що дозволяють 
продемонструвати суддям, які специфічні обмеження Ви накладаєте на тему, і 
напрямок Вашої аргументації. Демонструючи суддям межу дебатів, Ви також 
пропонуєте іншій команді напрямок розвитку дискусії. Чіткими дефініціями Ви 
даєте опонентам "ґрунт" для аргументів. 
 
          ДЕФІНІЦІЇ ПОВИННІ БУТИ: 
 

Чіткими. Якщо Ви визначатимете ключові слова теми незрозумілими 
термінами, то це нічого не змінить. Бо у разі заміни одного важкого або 
багатозначного слова іншим (наприклад, слова "свобода" – словом "воля") суть 
не зміниться. 

Розсудливими. Термін повинен бути зрозумілим людям. Наприклад, 
"суспільство" – група людей, які формують громаду. Якщо Ви наведете 
незрозуміле пояснення, то цим самим дасте шанс вашим опонентам виграти. 

Стратегічними. Оскільки стверджуюча команда визначає терміни теми, 
то вона повинна розкривати тему, згідно з тим, як її було визначено. Якщо, 
наприклад, стверджуюча команда визначає поняття "свобода" як "абсолютний 
дозвіл робити все, що завгодно", то це буде не найкращим вибором. Бо 
використовуючи такі дефініції, вони створюють собі непосильне завдання. 

Вводити дефініції найкраще одразу після теми. Дефініції можуть бути 
представлені за допомогою такого речення: "Для того, щоб краще зрозуміти 
стверджуючу позицію, ми хочемо визначити основні терміни теми". 

Якщо стверджуюча команда запропонувала свою інтерпретацію, 
заперечуюча команда повинна або погодитися з нею, або показати, чому ці 
пояснення хибні, і запропонувати свої. Ми обговоримо цей момент детальніше 
у розділі заперечуючих стратегій. 

Може статися, що команда опонентів запропонувала альтернативні 
дефініції до теми. Ви помітили цей хід і зрозуміли, в якому невигідному 
становищі опинились. З альтернативними дефініціями буде важче спростувати 
лінію аргументації опонентів. Дебати можуть перетворитись у спростування 
дефініцій двох команд, і це є помилкою для двох команд. Замість того, щоб 
обговорювати всі дефініції, намагайтеся довести своїм опонентам прийнятність 
саме Ваших дефініцій, розкрийте їм можливості використання цих визначень, 
їх багатозначність. 
 
          КРИТЕРІЙ ЯК ОСНОВА ДИСКУСІЇ 
 
          КРИТЕРІЙ ЯК СТАНДАРТ 
 

Критерій − це наступна складова Вашої підготовки до захисту або 
спростування теми. Приклад критерію як стандарту для теми:  

Тема: Телебачення є причиною насильства. 
Критерій (стандарт): Копіювання поведінки. 
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Якщо люди  здійснюють те саме насильство, яке показують по 
телебаченню, тоді ми можемо сказати, що телебачення має негативний ефект і 
тому є причиною насильства. 

 
КРИТЕРІЙ ЯК МЕТА 
 
Крім стандарту існує критерій, що має назву остаточної цілі або цінності, 

котру підтримує стверджуюча команда. У цьому значенні критерій не тільки 
засіб для оцінки, а більше – мета, якої ми намагаємось досягти нашою лінією 
аргументації. Як мета критерій повинен бути позитивною цінністю.  

Приклад критерію – мети, що використано для ціннісних дебатів: 
Тема: ООН – не ефективна. 
Критерій (мета): Збереження миру між народами. 
Збереження міжнародного миру збагатить країни всього світу як 

економічно, так і культурно. Отже, якщо мир матиме такий неоціненний вплив 
на світ, то нашою метою має бути його збереження. 

У дебатах Карла Поппера критерій ближчий до мети, ніж до стандарту. 
Критерій як мета чітко вказує на ті цінності, що підтримує стверджуюча 
сторона. У застосуванні критерій буде також і стандартом, оскільки він 
використовується як засіб для доведення: правильна тема чи ні. 

У будь-якій лінії аргументації, використовуючи критерій, Ви тим самим 
фокусуєте дебати на важливих моментах теми і чітко показуєте суддям, що 
треба довести стверджуючій стороні, аби виграти гру. Розробляючи критерій, 
весь час тримайте в голові, яким він повинен бути: 

Досяжним – стверджуюча команда повинна мати можливість довести 
правильність теми згідно з критерієм. Якщо стверджуюча команда намагається 
довести, що поліпшення навколишнього середовища важливіше за економічне 
зростання, то з їхнього боку буде не зовсім розумно визначати критерій як "світ 
без забруднення", оскільки такої мети майже неможливо досягти. 

Конкретним – невиразний критерій пропонує нечіткий напрямок для лінії 
аргументації, ускладнює для суддів розуміння Ваших думок та визначення того 
факту, чи спрацьовують Ваші аргументи у досягненні мети. Наприклад, такий 
критерій, як "якість життя", хоча і є досить сильним для доведення, але не дає 
ясності щодо можливості підтримки понять "освіта" і "працевлаштування". 

Зв'язаним з метою – критерій служить зв'язком між стверджуючою 
лінією аргументації та темою. Він повинен зосереджувати увагу на темі й не 
відводити фокус від неї "незв'язаними" питаннями. 

 
СТРУКТУРА АРГУМЕНТУ 
 
Аргумент – головна "дійова особа" дебатів. Латинський вислів: навчає 

"Argumenta non numeranda, sed ponderanda sunt – аргументи не перелічують, а 
зважують". У дебатах ми теж дотримуємося цього принципу – команди готують 
два-три аргументи, але вся гра розгортається навколо цінності, правдивості та 
значення цих аргументів.  
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Що таке аргумент і як знайти інформацію? 
Розглянемо приклади: 
За обіднім столом: "Мамо, чи можу я вийти із-за столу?" 
1."Мені потрібно піти ввечері до бібліотеки". 
2."Ми починаємо вивчення розділу квантової фізики, і я хотів би краще 

підготуватись, проводячи деякі дослідження". 
3."Це дуже важливий розділ фізики і остаточний результат перевірки 

знань цього розділу буде складати як мінімум 50% моєї оцінки в цій чверті". 
4."Тому, гадаю, ти розумієш, чому мені треба піти ввечері до бібліотеки". 
У цьому прикладі твердження, яке захищає промовець, міститься у фразі 

під номером один. Він стверджує, що йому необхідно піти ввечері до 
бібліотеки. Він пропонує пояснення у фразі номер два, де детально роз'яснює 
свої потреби. У третій фразі він пропонує чітку й виправдану причину 
відвідання бібліотеки. І остання, четверта фраза, нагадує первинне твердження. 

Саме таким чином будується аргумент: 
1) твердження формулюється; 
2) твердження пояснюється; 
3)твердження підтримується (підтримку складають докази та приклади); 
4) для первинного твердження робиться висновок. 
Ця структура аргументу введена для того, щоб допомагати гравцям 

організувати їхні промови. Ця структура підкреслює чіткість, допомагає 
гравцям при презентації ідей, змушує їх пояснювати та підтримувати свої 
твердження. Звичайно під структурою ми розуміємо можливість розвивати 
твердження через пояснення.  

Твердження: (Причина, чому Ви погоджуєтесь або не погоджуєтеся з 
темою). 

Пояснення: (Будьте конкретні. Детально поясніть причину).  
Підтримка: (Містить доказ або обґрунтування Вашої причини. Звичайно 

пишуться на карточках). 
Висновок: (Підтвердження Вашої первинної думки, але з розширенням). 
 
ДОКАЗИ ЯК ОПОРА АРГУМЕНТУ 
Для того, щоб захистити свої аргументи, Ви повинні мати докази, які 

переконають аудиторію та суддів у стилі та значущості Ваших аргументів. 
Тепер, коли Ви маєте потрібну інформацію, слід записати її у такий 

спосіб, аби потім можна було використовувати як докази у дебютному раунді. 
Картка доказу повинна містити таку інформацію: 
 
           ЗМІСТ ДОКАЗУ 
 

Найкраще написати зміст доказу дослівно. Копіювання тексту слово в 
слово забезпечить вам найдетальніший метод передання матеріалів. Уривки 
доказів, вирізані з фотокопій, збережуть Ваш час і забезпечать точність 
передання інформації. Безперечно, для деяких матеріалів доцільно 
використовувати переказ. Наприклад, якщо автор опрацював декілька сторінок 
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для написання висновку або сформулював висновок з кількох параграфів, 
продуктивнішим буде стислий переказ або перефразування. Якщо Ви 
використовуєте у дебатному раунді переказ, тримайте при собі фотокопію 
оригіналу. 

 
         ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРЕГЛЯД 

 
Щоб швидше зрозуміти, наскільки корисна стаття чи підручник для 

застосування до теми, Ви можете переглянути їх, аби зробити висновок. Існує 
кілька методів перегляду літератури. З часом Ви можете розробити свій 
власний метод. Нижче розглянемо саме такі методи. 

НАЗВА. Для першого враження про тему книжки та ставлення до теми 
автора достатньо просто прочитати назву книжки або статті. Наприклад, 
розглянемо дві вигадані назви книжок: "Аборти в Україні: питання та відповіді" 
та "Загублене покоління: вплив абортів на українське суспільство". Навіть якщо 
більше нічого не читати, Ви без проблем визначитесь, наскільки ці книжки 
стануть Вам у пригоді.  

ЗМІСТ. Зміст є найоптимальнішим засобом, з його допомогою можна 
швидко встановити, наскільки корисна література. Перегляньте зміст, щоб 
дізнатись про обсяг та глибину розкритої теми. 

ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК. Предметний покажчик запропонує Вам 
інформацію про термінологію, статті, людей та ідеї, котрі автор висвітлює у 
книжці. 

ПЕРЕДМОВА. Багато авторів використовують передмову для пояснення, 
чому було написано книжку. У передмові автори намагаються дати відповіді на 
ті питання, що можуть виникнути у читачів. Перегляд передмови допоможе 
Вам зорієнтуватися, чи потрібно вивчати цю книжку детальніше. 

ВИБІРКОВЕ ЧИТАННЯ. Описані вище варіанти підходів та попереднього 
перегляду служать для пояснення змісту підручника й позиції автора щодо 
теми. Вибіркове читання, з іншого боку, дасть змогу знайти приклади до теми. 
Прочитайте кілька уривків з кожної частини або скористайтеся предметним 
покажчиком, щоб прочитати уривки, згідно з Вашими інтересами. 

Повне цитування. Кожен доказ повинен містити необхідні бібліографічні 
дані: автор, назва статті, журналу або книжки, ім'я видавця, дата публікації та 
сторінки. Доказ має містити повну цитату, щоб Ви могли  довести Ваші 
твердження протягом раунду. 

Мітка, або ярлик. Після написання цитати та змісту доказу, необхідно 
присвоїти кожному доказу мітку, або ярлик. Тобто дати кожному доказу ім'я, 
що буде віддзеркалювати та підсумовувати представлену інформацію. 
Наприклад, уявімо, що Ви записали доказ, де йдеться про зв'язок між кількістю 
годин, які студент витрачає на роботу або підробіток, та балами, отриманими на 
іспитах. З цією інформацією у змісті доказу мітка може бути такою: "Більше 
працюєш – нижчі бали на іспитах". При вдало відібраних мітках гравці можуть 
швидко визначити інформацію, яку вони підібрали. 
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Найкраще, якщо картки доказу будуть написані на аркуші зошита, 
розрізаного навпіл, або на картонних картках, що зручні у користуванні. Кожна 
картка повинна включати тільки один доказ. Це робиться для того, щоб 
найкращим чином організувати Ваші картки. 

 
Формат картки для доказу 

 
МІТКА *Заголовок, який детально передає зміст 
 доказу. 
*Ключові слова Вашого аргументу або пояснення. 
  
ПОСИЛАННЯ Джерело, дата, сторінка, визначення. 
(або ЦИТУВАННЯ)  
ЗМІСТ ДОКАЗУ Точно скопійоване з підручника, статті або 
 інтерв'ю. 

 

 
Перед тим, як Ви довідалися про щось, дізнайтеся, хто це сказав. 

Оскільки навчальні дебати дуже тісно пов'язані зі свідченнями експертів, що 
часто суперечать один одному, тому важко зорієнтуватись, кому вірити. Часто 
ми базуємо своє рішення на джерелі твердження. 

Джерело може братись до уваги, якщо воно надійне. Експерт з окремої 
галузі, котрий прочитав, вивчав і розуміє багато питань, пов’язаних з цією 
галуззю, може розглядатись як компетентний.  

Упереджені або необ’єктивні джерела досить важко довести в контексті 
дебатів. Дуже часто цитати наводяться швидко або в скороченому варіанті, 
тому джерело може бути незрозумілим. З’ясування джерела інформації та 
пошук, чи не є воно упередженим, може бути ефективним під час перехресних 
запитань. 

З іншого боку, джерело може бути упередженим, але вагомим за 
рахунок інших доказів зацікавленої сторони, котрі вона висуває. Таке джерело 
називається «неохочим свідком». Загалом, це ефективний метод. Ми вважаємо, 
що люди будуть уникати брехні, коли вона може зашкодити їхній репутації або 
якщо вони ризикують своєю безпекою. Через це «неохочому свідку» більше 
нічого не лишається, як говорити тільки правду, і тому ми довіряємо йому. 

Джерело вважається надійним у тому разі, коли воно має відповідну 
репутацію щодо подання інформації. Один із методів перевірити надійність 
джерела – це переглянути критику останнього. Репортери або вчені часто 

Аварії трапляються дуже часто 

Johnson, Don. "Чи дійсно атомні електростанції безпечні" Newsweek, 9 
серпня 1989: 24. "Аварії траплялися на кожній АЕС у США. Звичайно, 
вони небезпечні для життя мільйонів людей і потенціал для катастрофи 

присутній у кожному випадку". 
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отримують нагороди або мають суспільне визнання своєї роботи. Ці джерела 
можуть вважатися надійними. Якщо джерело постійно критикують або воно не 
має підтримки громадськості, слід вважати його ненадійним. 
 
         ПЕРЕВІРКА ЗМІСТУ ДОКАЗІВ 

 
Зміст кожного доказу повинен містити висновки експертів в 

обговорюваній галузі. Деякі твердження є висновками, що базуються на 
перевірених фактах. Інші твердження є лише суб’єктивними поглядами автора. 
Погляди не завжди переконливіші за факти, і навпаки, факти не завжди кращі, 
ніж погляди. Обидва методи можуть бути використані для підтримки 
аргументу. Але обов’язково треба перевіряти зміст кожного факту або думки. 

Дуже важливий елемент у картці доказу – джерело, звідки доказ 
цитується. Джерело має бути написане одразу після доказу або перед ним. 
Причина цитування доказу протягом раунду проста: цим Ви даєте можливість 
суддям та супротивникам повірити Вам. 

Кінцева перевірка доказу стосується його давності. Оскільки дебати 
зосереджуються на сучасних проблемах, то найбільша перевага надається 
новітнім доказам. Найновіший доказ має більше переваг. 
 
          ЕТИКА ДОКАЗУ 
 

Докази необхідно перевіряти, щоб пересвідчитись у їх достовірності. 
Спочатку Ви можете бути повністю впевненими у своїх доказах, але з часом, 
почувши докази Ваших опонентів, Ви може засумніватися. Тож перевіряйте їх 
завжди! 

У дебатах є певні правила, якими треба керуватись. Завжди пам'ятайте 
про відповідальність за правдивість Ваших доказів. Докази, що були 
неправильно записані або навмисно сфальсифіковані, призводять до негативних 
наслідків, незалежно від того, чи були вони написані Вами, чи іншим членом 
команди. 

Докази, що використовує інша команда, іноді сприймаються з підозрою. 
Звинувачення у неправдивості доказів команди опонентів є дуже серйозною 
справою. Не треба робити етичних викликів, не перевіривши всіх варіантів. 

Підсумовуючи все вищезазначене, доцільно сказати, що доказ для 
підтримки аргументу повинен бути: 

o надійним (підкріпленим експертною оцінкою); 
o новим (3-5 років для дискусійного питання); 
o зв'язаним (докази повинні підтримувати тему); 
o простим для розуміння (інша людина з Вашої команди повинна 

вміти застосовувати ту саму інформацію у своїй промові). 
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РОЗДІЛ ІІІ. 
МЕТОДИКА ДЕБАТІВ КАРЛА ПОППЕРА 

 
 

 
           

АРГУМЕНТИ: МІСТОЧОК ДО КРИТЕРІЮ 
 

У дебатах аргументи виконують ще одну специфічну функцію – 
показують, як саме команда досягне свого критерію. Оскільки стверджуюча 
сторона вводить та пояснює критерій, то вона повинна розробити аргументи, 
що будуть доводити її критерій. У цьому розумінні аргументи можна 
сприймати як місточок, необхідний для досягнення критерію. Не треба 
забувати, що в команд він може бути один. Наприклад під час обговорення 
теми "Смертну кару треба відмінити" спільним команд може бути критерій 
"Благо людства", що зробить гру ще цікавою. В кінцевому підсумку команди 
винесуть на обговоренняa "Що вважати благом – справедливість закону чи 
мораль. І тепер від кожної команди залежатиме, як вона це доведе суддям. 
 
           СТВЕРДЖУЮЧА ЛІНІЯ АРГУМЕНТАЦІЇ 
 

Розвиток зрозумілої, ефективної та стратегічної стверджуючої лінії 
аргументації є особливо важливим тому, що вона акцентує увагу на структуpi 
дебатів. 

Вислів "лінія аргументації" використовується для визначення головних 
аргументів, що їх представляє кожна сторона у своїх конструктивних промовах. 
Хоча стверджуюча та заперечуюча лінії аргументації і подібні за своїми цілями, 
проте вони часто різняться своєю структурою. 

Розроблення чіткої, зрозумілої, ефективної та стратегічної стверджуючої 
лінії аргументації – необхідна умова для успішного проведення дебатів Вона 
становить осереддя та визначає структуру в раунді. Стверджуюча лінія повинна 
відповідно не тільки визначити позицію команди, а й довести правильність 
теми. Презентуючи лінію аргументації, стверджуюча команда виконує свій 
обов'язок доведення теми. 

Стверджуюча команда повинна представити аргументацію, що, на її 
погляд, повністю визначає тему. Наприклад, якщо стверджуюча команда хоче 
довести тему "Свобода преси важливіша, ніж право власності" то просто 
сказати, що свобода преси дуже важлива – недостатньо. Лінія аргументації не 
буде повною, доки стверджуюча сторона не порівняє всіх переваг вільної преси 
з перевагами права власності і не доведе, що право вільної преси важливіше. 
Щоб задати правильну лінію аргументації, стверджуюча команда повинна 
спочатку пояснити тему, а вже потім доводити її. 
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ЗАПЕРЕЧУЮЧА ЛІНІЯ АРГУМЕНТАЦІЇ 

 
Стратегії заперечуючої команди. 
 
Завдання заперечуючої команди – спростувати аргументи стверджуючої 

лінії аргументації і саму резолюцію. Роблячи це, заперечуюча сторона вказує на 
всі недоліки стверджуючої лінії аргументації, доводить, чому вони не 
підтримують тему, і показує через свої аргументи, чому твердження, наведене в 
темі, є неправильним. Незалежно від того, політична тема дебатів чи ціннісна, 
заперечуюча сторона повинна відреагувати і на інтерпретацію (погодитися з 
дефініціями, або не погодитися з ними і запропонувати альтернативні 
дефініції), і на підтвердження (аргументів) теми, а також навести свої 
аргументи на користь того, що твердження, запропоноване в темі, неправильне. 

Перший і найголовніший обов'язок заперечуючої сторони – це 
спростувати лінію аргументації стверджуючої сторони. Коли аргумент 
висунуто, він залишається неспростованим, аж поки це не зробить команда 
суперників. Якщо стверджуюча сторона навела лінію аргументації на 
підтвердження теми, заперечуюча сторона автоматично має відповідати на цю 
лінію. Коли ж заперечуюча сторона не зможе спростувати аргументи, наведені 
стверджуючою командою, судді зроблять висновок, що заперечуюча команда 
погодилася з цими аргументами. 
 
            ВІДПОВІДАЮЧИ НА ЛІНІЮ АРГУМЕНТАЦІЇ ОПОНЕНТІВ, 
ПАМ'ЯТАЙТЕ: 
 

1) Спростовуйте кожну важливу частину стверджуючої лінії аргументації. 
Це можуть бути аргументи, дефініції чи критерій (мета чи цінність) 
стверджуючої сторони. 

2) Відповідаючи на аргументи, коротко називайте їх: "В іншому аргументі 
вони сказали, що смертна кара не запобігає злочинам, наша відповідь на це 
буде..." 

3) Дотримуйтесь послідовності стверджуючої лінії аргументації. Щоб 
досягти чіткості, почніть із початку самої лінії аргументації і дійдіть до її 
кінця. 

4) Відповідайте на кожний аргумент. Наприклад, навіть коли не можна 
заперечити того, що обов'язкова військова служба коштує державі значно 
менше, слід сказати, що інші аргументи є важливішими і вони доводять – 
збитки, спричинені вимушеною службою, перевищують користь від неї. 

5) Порівнюючи лінії аргументації, заперечуюча сторона може показати, 
що її лінія аргументації спростовує стверджуючу лінію аргументації або є 
більш важливою в цих дебатах. 

6) Найголовнішим завданням заперечуючої команди є спростувати лінію 
аргументації стверджуючої команди і довести заперечення теми. 
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Заперечення стверджуючої лінії аргументації 
 
У неполітичній лінії аргументації акцент робиться на тому, що треба 

висловити судження про факт (телебачення викликає насильство) чи про 
цінність (націоналізм є небажаним). Спростовуючи таку лінію аргументації, 
заперечуюча сторона повинна зробити дві речі: відповісти на причину 
висунення судження стверджуючою стороною (лінія аргументації) і 
запропонувати власні причини для протилежного судження (заперечуюча лінія 
аргументації). Таким чином, заперечуюча сторона зобов'язана спростувати 
лінію аргументації опонентів і запропонувати свою лінію. При спростуванні 
стверджуючої лінії аргументації важливо розглядати її як піраміду, яку 
заперечуюча сторона намагається знищити. 

У піраміді, що репрезентує лінію аргументації, тема знаходиться на 
верхівці, а все, що її підкріплює, – на нижчих рівнях. Зразу ж після теми йде 
критерій. Він дає змогу сфокусуватися на конкретних її розділах. Аргументи 
поєднуються з критерієм і, у свою чергу, підтверджуються доказами та 
прикладами, що робить структуру завершеною. Завдання заперечуючої 
сторони – спростовувати лінію аргументації на всіх рівнях, послаблюючи у 
такий спосіб структуру і знищуючи піраміду опонентів. 

 
 ПЕРЕХРЕСНЕ ОПИТУВАННЯ 

 
Частина часу перехресного опитування повинна бути присвячена 

з'ясовуванню лінії аргументації ваших опонентів. Якщо, наприклад, під час 
їхньої промови Ви чогось не зрозуміли або пропустили кілька тверджень, Ви 
можете використати частину часу на тлумачення цих пунктів Вашими 
опонентами. 

Типовою помилкою учасників раунду є ситуація, коли під час 
перехресного опитування вони просять опонентів повторити повністю їхню і 
промову. Повторення допустиме. Можливо, це будуть уточнення, повтори 
окремих положень, тощо, але не вся промова з самого початку... 

Поставте такі запитання, щоб опоненти чітко сформулювали свою точку 
зору, але простежте за тим, щоб перехресне опитування не перетворилося на 
доповідь чи промову. Якщо виходить саме так, то зробіть спробу зупинити 
опонента ввічливим "спасибі, це не час для промови, і я хочу поставити Вам 
наступне запитання..." або "так, дуже дякую, але в мене є ще кілька запитань". 
У дебатах вважається нормальним перебивати відповідача посередині речення 
зі словами: "Дякую, це все, що я хотів (ла) почути". Як тільки Ви отримали 
потрібну Вам інформацію і не хочете більше слухати про переваги аргументації 
опонентів, Ви маєте право перервати відповідача, але пам'ятайте, що зробити це 
треба ввічливо. 

Якщо ж Ви дозволите відповідачу говорити без зупинки, тоді самі собі 
зашкодите. Ви можете зустрітися з досвідченим дебатером, який без зупинки 
говоритиме про переваги своєї лінії аргументації, і час перехресного 
опитування буде витрачено на розповідь Ваших опонентів. 
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Пам'ятайте, що перехресні опитування повинні містити запитання та 
відповіді, і запитання мають бути спрямовані на спростування лінії опонентів. 
У перехресному опитуванні у Вас є шанс піймати вашого опонента на 
неточностях, що він або вона допустили. 

Інколи під час гри учасники дебатів помічають, що один з їхніх 
аргументів спростовано опонентами, а вся лінія зазнає поразки. Це можна 
порівняти з відкритими запасними дверима, через котрі хтось хоче вислизнути. 
Під час перехресного опитування Ви можете "зачинити" ці двері і покращити 
свої аргументи. 

Час перехресного опитування використовується для того, щоб виявити 
хід гри (тактику) опонентів та побудувати свою власну техніку спростування 
під час наступних промов. 

Три хвилини не так уже й багато. Але якщо час працює на Вас, 
намагайтеся ставити такі запитання, щоб відповіді на них були на Вашу 
користь. 
 
           СУДДІВСТВО 
 

Суддівство – суб'єктивна сторона дебатів. Це дуже відповідальна роль. Як 
часто навіть і досвідчені тренери неохоче беруться за суддівство, бо відчувають 
велику відповідальність за прийняття рішення. Відповідальний суддя повинен 
забути про власні амбіції й особисті погляди, оцінювати дебати винятково за 
аргументами, доказами, і підтримкою дебаторів. Об'єктивність та чесність 
судді, відображені у його рішеннях під час дебатів та у кінцевому підсумку, 
мають вплив і на програму в цілому. 
 
          ЗАВДАННЯ СУДДІ 
 

Ґрунтуючи своє рішення на представлених доказах, аргументах та 
підтримці, визначте команду, яка дебатувала краще. Ось підходи, котрі Ви 
можете використовувати, приймаючи рішення. 

З'ясуйте найсильніші пункти зіткнення раунду. Визначте, які аргументи 
раунду були найкращими. Переглядаючи свою карту гри, намагайтеся 
пересвідчитися, що ці найкращі аргументи проходили через усю гру. 

Визначте переможця з кожного аргументу. Після з'ясування головних 
пунктів зіткнення візьміть кожний аргумент окремо і визначте, котра з команд 
була переконливішою. Ви також повинні враховувати! доказ та підтримку до 
цього аргументу. 

Передивіться важливі упущені аргументи. Чи були аргументи упущені 
опонентами, та як це вплинуло на хід гри? 

З'ясуйте, чи кожна з команд виконала своє завдання. Для стверджуючої 
сторони – це представлення лінії аргументації, критерію та відстоювання їх 
протягом раунду; для опонуючої – це заперечення теми та лінії аргументації 
стверджуючої сторони. 
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Оцініть якість будь-якого аргументу, спростованого кожною з команд. 
Оцініть також рівень – наскільки кожен з аргументів відповідає меті та 
критерію. 

Беручи до уваги всі аргументи, накресліть єдину органічну схему гри та 
з'ясуйте, хто краще продебатував. 

 
         ЯКОСТІ СУДДІ 

 
Неупередженість. Природним є те, що ми частіше погоджуємося, ніж не 

погоджуємося. Як і кожна людина, судді мають інтуїтивне почуття: те, в що 
вони вірять, є правильним. Суттєвим є те, що судді роблять певне зусилля, 
відмовляючись на час гри від своїх переконань і поглядів. Досвідчені судді 
вміють оцінювати представлені аргументи об'єктивно й неупереджено. їхні 
рішення не є засобом висловлення власного погляду. Судді також не зобов'язані 
самі спростовувати аргументи, представлені дебатерами. Вони мають уважно 
слухати все, що було сказано, і приймати рішення тільки на основі 
представленого матеріалу. 

Суддя мусить розуміти не тільки резолюцію, а й знати обов'язки кожного 
гравця та команди. 

Гарні слухачі. Судити – означає уважно слухати. Часто стежити за 
перебігом дебатів важко. Деякі дебатери говорять дуже тихо, дехто – дуже 
швидко, інші надто нервуються, щоб говорити зрозуміло. Незважаючи на такий 
стан речей, судді повинні все ж таки зрозуміти та записати все, що було 
сказано. Це означає також позитивно ставитися й до дебатерів, які тільки 
вчаться публічно виступати. 

Вихователі. Під час дебатів суддя підбиває підсумки гри, і тут важливо 
дати кілька виховних зауважень, порад. На важливих турнірах судді не 
висловлюють свої коментарі, аж поки не закінчиться тур, – про це 
домовляються перед турніром. Не оголошують також результатів гри. На 
дружніх турнірах судді домовляються про те, що вони будуть говорити 
командам і чи будуть оголошувати результати. Тут треба проявити максимум 
такту щодо гравців: досвідченим гравцям потрібна здорова конструктивна 
критика, а початківцям – підбадьорення, вияв позитиву. Пом'якшуйте моменти 
критики. Діти дуже чутливі до критики, і будь-які грубі зауваження можуть 
бути сприйняті як жорстка цензура. Якщо Ви хочете, щоб Ваша критика була 
зрозумілою для дітей, висловлюйте її якомога тактовніше. Коментарі суддів 
повинні бути представлені як усно, так і письмово у суддівському бюлетені. 

Приємна атмосфера для всіх учасників дебатів може бути створена суддею, 
його зрозумілим і доброзичливим ставленням, відповідною реакцією. До судді 
також може звернутися тренер команди, гравець, – тож від нього чекають 
досконалого знання  тонкощів гри. 
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ЗАПОВНЕННЯ СУДДІВСЬКОГО БЮЛЕТЕНЯ:  
ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ 

 
Як тільки Ви прийняли рішення, заповніть суддівський бюлетень. 
Суддівський бюлетень – один з найефективніших видів виховного заходу 

дебатів, тому до нього треба ставитися з належною відповідальністю. Це 
означає, що Ви повинні вказати причини Вашого рішення та конструктивну 
критику щодо гри і все це написати розбірливим почерком, щоб діти могли 
прочитати. До суддівського бюлетеня включіть таку інформацію: причини, чому 
Ви вирішили, що ця команда перемогла. Як ми вже зазначали, суддівський 
бюлетень є конструктивним засобом для поліпшення виступів дебатерів. Дуже 
важливо, щоб Ви представили критику, викриваючи важливі пункти зіткнення 
та подаючи відповідні аргументи, чому перемогла саме ця команда, а не інша. 
Намагайтеся докладно розповісти про Ваші враження. Уникайте загальних фраз 
("це цікавий аргумент"), не висловлюючи при цьому своєї точки зору. Коли 
можливо, наводьте приклади з самої гри. Вкажіть пункти, що їх гравці не 
спромоглися довести. 

Деталі дуже важливі для учасників раунду. Записуйте все, що було 
сказано під час дебатів, а також коментуйте своє рішення. Завершуючи 
суддівський бюлетень, обов'язково висловіть позитивні оптимістичні 
побажання. 

Бути суддею – нелегка справа, але завдяки своїй ролі Ви можете мати 
неабиякий вплив на розвиток дебатного руху, зростання майстерності гравців, 
тренерів, удосконалення їхніх навичок. Аргументовані коментарі суддів 
допомагають дебатерам зрозуміти допущені помилки й підвищити рівень своєї 
презентації. Ваші коментарі можуть стати єдиним і найкращим уроком для 
майбутніх ігор. 

Індивідуальні бали. Індивідуальні бали можуть змінити рахунок турніру, і 
тому суддя повинен ставитися до них з повною відповідальністю.. 
Підсумовуючи індивідуальні бали, Ви маєте враховувати таке: 

o аргументацію; 
o доказ; 
o організацію; 
o презентацію. 
Подані категорії допомагають судді найкращим чином виставити бали. 

 

1.Бали за аргументацію 
 Спростування контраргументації. 
 Чи спростовував промовець подані аргументи та перебудовував власну 

лінію аргументації? 
 Чи виявляє він суперечності в лінії аргументації опонентів? 

 

2.Бали за аналіз: 
 Як добре гравець розуміє тему? 
 Чи спроможний він представити чіткі аргументи та доказ? 
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3.Бали за доказ, підтримку та аргументацію: 
 Чи забезпечує підтримка й аргументація основу для аргументів? Чи 

доводить підтримка аргумент? 
 
4.Бали за організацію: 

 Чи підходить структура стверджуючої сторони для перебігу дебатів?  
 Чи зрозумілі переходи гри? 
 Чи ефективно використовує промовець час перехресного опитування? 

 
5.Бали за презентацію та представлення промови: 

 Чи дотримується гравець обов'язків промовця? 
 Чи представив гравець свою команду? 
 Чи представив гравець лінію аргументації, навів дефініції, аргументи, 

якщо це входить в його обов'язки? 
 Чи вільно тримався гравець і чи читав промову? 
 Чи користується промовець динамічним, переконливим стилем? 
 Стиль промовця набутий чи власний? 
 Чи легко зрозуміти промовця? 
 Промовець звертається до судді чи до опонентів? 

 
Крім індивідуальних балів, суддя повинен розділити місця між гравцями 

(від І до VI місця), І – найкраще. Якщо індивідуальні бали можуть бути 
однаковими у різних гравців, то місця однаковими бути не можуть. 

Заповнюючи суддівський бюлетень, будьте уважні, оскільки там багато 
інформації, важливої для організаторів. Якщо гру судить кілька суддів, то при 
винесенні рішення, як і під час гри, вони не спілкуються і не виносять 
колегіального рішення. 

Карта гри є вирішальним інструментом для фіксування перебігу дебатів. 
Для суддів вона особливо важлива, оскільки знадобиться при винесенні 
рішення. 

Важливо зазначити, що учні, які беруть участь у дебатах, готують себе до 
громадського життя. Це не означає, що вони стануть політиками чи 
державними службовцями. Але це значить. Що вони будуть краще розуміти 
проблеми сьогодення. 
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Таблиця функцій гравців 
Перший 

Стверджуюч
ий 6 хвилин 

(С1) 

Перший 
Заперечуючи
й 6 хвилин 

(З1) 

Другий 
Стверджуюч
ий 5 хвилин 

(С2) 

Другий 
Заперечуючи
й 5 хвилин 

(З2) 

Третій 
Заперечуючи
й 5 хвилин 

(С3) 

Третій 
Заперечуючи
й 5 хвилин 

(З3) 
Погоджуєть-
ся з темою. 
Визначає 
ключові 
слова теми. 
Встановлює 
критерій. 
Встановлює 
певну лінію 
аргументації. 
1. Перший 
аргумент. 
2. Другий 
аргумент. 
3. Третій 
аргумент. 
Робить 
висновок, 
даючи 
чіткий 
погляд 
стверджую-
чої команди 
щодо теми. 
 
«Я готовий 
до 
запитань». 

Не 
погоджуєть-ся 
з темою. 
Погоджується 
або пропонує 
свої дефініції. 
Приймає мету 
або подає 
власну. 
Розбиває 
кожен 
аргумент 
стверджуючої 
команди, 
йдучи за 
структурою 
їхньої 
аргументації. 
Представляє 
лінію 
аргументації 
заперечуючої 
команди. 
1. Перший 
аргумент. 
2. Другий 
аргумент. 
3. Третій 
аргумент. 
 
«Дякую, я 
готовий 
відповісти на 
Ваші 
запитання». 

Ще раз 
стверджує 
власну 
позицію. Ще 
раз 
стверджує 
дефініції/роз
би-ває 
дефініції 
заперечуючої 
команди 
(якщо вони 
були). Ще раз 
підкреслює 
цінність 
мети. 
Стверджує 
лінію 
аргументації 
своєї 
команди за 
первинною 
структурою: 

   
представляє 
нові докази; 

   перечитує 
вирішальні 
аспекти 
попередніх 
доказів; 

   розширює 
існуючі 
аргументи. 
Розбиває 
аргументи 
заперечуючої 
команди. 
 
«Дякую, я 
готовий 
відповісти на 
Ваші 
запитання». 

Підкреслює 
головні 
відмінності. 
Якщо ввели 
нові 
дефініції, 
продовжує 
пояснення. 
Аргументує 
альтернативн
у мету. 
Використо-
вуючи лінію 
аргументації 
стверджуючо
ї команди, 
розбиває її 
послідовно, 
пункт за 
пунктом: 

   дає нові 
докази; 

   пояснює 
слабкі місця 
в лінії 
аргументації 
опонентів. 
Використову
є приклади, 
описи, 
аналогії. Ще 
раз 
стверджує 
власну лінію 
аргументації, 
а також 
розширює її. 
 
«Я готовий 
до запитань». 

Концентрує 
увагу суддів 
на 
вирішальних 
моментах 
гри. Ще раз 
по-яснює, 
чому 
стверджуюча 
команда 
продовжує 
підтримувати 
власні 
дефініції. 
Пояснює 
переваги 
мети власної 
команди. 
Стежить за 
структурною 
лінією 
стверджуючо
ї команди: 

   вказує 
судді на 
вартість 
вирішальних 
аргументів; 

   пояснює 
вплив 
кожного з 
аргументів; 

   пояснює, 
чому 
ствердж. 
команда 
продовжує 
підтримувати
. Не 
випускайте 
аргументи 
опонентів, 
укажіть на їх 
вартість та 
відбийте їх. 
Зробіть 
висновок з 

Концентрує 
увагу суддів 
на 
вирішальних 
моментах 
гри. Указує 
на позицію 
власної 
команди 
щодо 
дефініції. Дає 
оцінку будь–
якій дискусії 
щодо мети, 
стежачи за 
структурою 
лінії 
аргументації 
стверджуючо
ї команди: 

   вказує 
суддям на 
вагу 
вирішальних 
контраргумен
т-тів; 

   пояснює 
їх вплив; 

   відбиває 
головні 
аргументи. 
Упевніться, 
що Ви 
відбили всі 
заперечуючі 
аргументи. 
Зробіть 
висновок. 
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усього, що 
зробила 
Ваша 
команда. 

Перехресні 
запитання до 
З2 

Перехресні 
запитання до 
С2 

  Перехресні 
запитання до 
З1 

Перехресні 
запитання до 
С1 

Кожна команда має 8 хвилин підготовчого часу. Інформацію, почерпнуту з запитань, треба 
використовувати під час промов. 
Обов’язки гравців 

А 1 (6хв.) N 1 (6хв.) А 2 (5хв.) N 2 (5хв.) А 3 (5хв.) N 3 (5хв.) 
1. 
Представлення 
Команди 
2. 
Представлення 
Кейсу (позиції) 
(Case) 
• представлення 
Теми, 
наведення 
причин 
погодження з 
Темою 
• пояснення 
Дефініцій 
• виокремлення 
в межах теми 
специфічної 
Проблеми, 
доведення 
актуальності 
Проблеми та 
необхідності її 
обговорення та 
зв’язку з Темою 
• розкриття 
Причин 
Проблеми 
• представлення 
загальних 
напрямків 
Плану дій, 
спрямованого 
на усунення 
Проблеми 
• доведення 
ефективності та 
доцільності 
цього плану дій 
(Переваги 

1. 
Представлення 
Команди 
2. Створення 
площини 
зіткнення та 
заперечення 
позиції 
опонентів 
(Refutation) 
• команда N 
може 
погодитись з 
окремими 
структурними 
елементами 
Кейсу команди 
А 
• площина 
суперечностей 
являє собою 
масив 
структурних 
елементів Кейсу 
команди А, з 
яким не 
погоджується 
команда N 
• висунення 
кількох 
стратегій – 
поєднання 
варіантів 
відбиття на 
рівні Проблеми 
та Плану в 
різних 
модифікацій 
• у разі 
необхідності 

Відновлення 
власної позиції 
(Rebuilding) 
 
Відбиття 
аргументів та 
контраргументів 
опонентів 
(Refutation) 
 
Розвиток 
власного Плану 
дій та його 
Переваг 
 
Спрямування 
критики на 
стратегію гри 
опонентів 

Зосередження на 
окремому 
напрямку 
критики або 
продовження 
підтримки 
кількох 
напрямків 
 
Відновлення 
власного Кейсу в 
разі його 
висунення 1 
гравцем 

1. Структурний 
аналіз гри – 
зіставлення 
Кейсів (позицій) 
двох команд, 
виокремлення 
основних 
пунктів зіткнень 
(зони зіткнень) 
та 
обґрунтування 
перемоги своєї 
команди у 
кожному з 
перерахованих 
пунктів зіткнень 
(Rebuttal) 
2. Наголошення 
на принципових 
помилках 
(змістовних та 
ігрових) у грі 
опонентів, які не 
дозволити їм 
перемогти 
3. Виправлення 
помилок 
партнерів по 
команді (Sweep) 
4. Приведення 
до ладу власної 
структури 
позиції 
5. Остаточний 
підсумок 
(висновок) гри! 
 
! Не мають 
права вводити 
нових доказів та 
аргументів. 
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Плану дій) 
 

висунення 
альтернативног
о Кейсу 
• пояснення 
суддям обраної 
стратегії!!! 

оперують лише 
тим фактичним 
матеріалом, що 
був введений 1 
або 2 гравцями! 
Значення 3 
гравців у 
ПФДКП є 
абсолютно 
іншим порівняно 
з КФДКП. По 
суті доля гри в їх 
руках, навіть 
якщо команда по 
ходу гри 
припускалася 
помилок. 

1. Гравці повинні доступно та чітко пояснювати всі ідеї суддям. 
2. Гравці повинні доповнювати та розвивати ідеї один одного. 
3. Гравці повинні не суперечити один одному. 
4. Гравці повинні дотримуватися командної стратегії та логіки. 
5. Гравці повинні знати всі елементи Кейсу. 
6. Перехресні опитування слід використовувати для руйнування зв’язків між 

елементами позиції опонентів та використовувати отримані в результаті перехресного 
опитування дані в своїй промові для того, щоб це було почуто і занотовано суддями. 
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БЮЛЕТЕНЬ СУДДІ 
 

РАУНД____________       ЧИСЛО__________     СУДДЯ__________________ 
 
А -1 команда________________________ 

 
 

1. Бали за організацію: 
Чи підходить структура стверджуючої сторони для перебігу дебатів? 
Чи ефективно використовує промовець час перехресного опитування? 
 
2. Бали за доказ: 
Чи забезпечує підтримка і аргументація основу для аргументів? 

   Чи доводить підтримка аргумент?  

 
3. Бали за аргументацією: 
Чи спростував промовець подані аргументи та перебудував власну лінію 

аргументації? 
Чи виявляє він суперечності в лінії аргументації опонентів? 
 
4. Бали за презентацію: 
Чи представив гравець свою команду, лінію аргументації, навів 

дефініції, аргументи, якщо це входить в його обов’язки? 
Чи вільно тримався гравець і чи читав промову? 

 
 

 (Ствердження) 
КОДИ 

П – погано;З – задовільно; Д – добре; В – відмінно; Ч – чудово 
 

 Організація  
(1-5) Доказ (1-5) Аргументація 

 (1-5) 
Презентація 

(1-5) 
Сума 
балів 

Рейтин
г 

 
П 
1 

З 
2 

Д 
3 

В 
4 

Ч 
5 

П 
1 

З 
2 

Д 
3 

В 
4 

Ч
5 

П
1 

З
2 

Д
3 

В
4 

Ч
5 

П
1 

З
2 

Д
3 

В
4 

Ч 
5   

А 1                       

А 2                       

А 3                       
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N -1 команда__________________________________ 
 

 
 

 
Команда ствердження: коментарі Команда заперечення: коментарі 

 
С-1 З-1 

  
С-2 З-2 

  
С-3 З-3 

  
  
  

 
Визначте головні сфери суперечки та поясніть причини вашого рішення 

 
  
  
  
  

 
 

Краще дебатувала команда_____________________________ 
  Ствердження чи заперечення 
 
 
 Підпис судді_____________ 

 

(Заперечення) 
КОДИ 

П – погано; З – задовільно; Д – добре; В – відмінно; Ч – чудово 

 Організація  
(1-5) Доказ (1-5) Аргументація 

 (1-5) 
Презентація 

(1-5) 
Сума 
балів Рейтинг 

 
П 
1 

З 
2 

Д 
3 

В 
4 

Ч 
5 

П 
1 

З 
2 

Д 
3 

В 
4 

Ч 
5 

П
1 

З
2 

Д
3 

В
4 

Ч
5 

П
1 

З
2 

Д
3 

В
4 

Ч
5   

N 
1 

                      

N 
2 

                      

N 
3 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ КЛУБУ 
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ІГОР «ДЕБАТИ» В УМОВАХ 

СІЛЬСЬКОЇ ШКОЛИ 
 

Невмержицька Л.В. 
 
 Протягом семи років в Яреськівській загальноосвітній школі І-ІІІ 

ступенів ім.Ф.П. Борідька діє клуб інтелектуальних ігор під назвою «ДЕБАТИ». 
Дебати – поняття багатозначне. Визначення його залежить від точки зору або 
від «критерію». 

 
«ДЕБАТИ» – це: 

– назва освітньої програми фонду «Відродження»; 
– це дискусія за правилами, де чітко визначено функції, черговість, – 

обов’язки гравців, термін виступів, форму подачі матеріалу і навіть 
спосіб викладу; 

– це розвиток логіки, творчого мислення, ерудиції, ораторської 
майстерності; 

– це можливість для вдосконалення знань з рідної та іноземних мов; 
– це захоплююча гра, інтелектуальна «тусовка» старшокласників і 

студентів; 
– це назва клубу інтелектуальних ігор. 

«ДЕБАТИ» -– це командна гра, у якій кожен член команди відстоює 
власну позицію. В процесі підготовки до гри в учнів формуються найважливіші 
дослідницькі навички: 

 
 уміння читати – працювати в бібліотеці; використовувати книги, 

довідники, газети, журнали; 
 уміння писати – вести записи, дотримуватися правил документування; 
 складати звіти і промови; 
 уміння ставити питання – аналізувати причину, підходити до неї з 

різних точок зору. 
 
Інтелектуальний клуб «ДЕБАТИ» має свою мету, функції, завдання. 

Розроблені умови членства та організаційної структури клубу. 
Мета клубу: організація змістовного дозвілля та відпочинку учнівської 

молоді, створення умов для виявлення та розвитку розумово здібних молодих 
людей, формування інтелектуальної еліти школи, виховання всебічно 
розвиненої особистості, громадянина України. 

Функції клубу: безперервний духовний розвиток учня шляхом освіти 
виховання полі функціональної особистості мислителя, практика, дослідника, 
людини майбутнього, свідомого гуманітарія, котрий безперервно працює над 
гармонійним саморозвитком, сприяючи розвитку соціального середовища і 
природи. 



 46

Завдання клубу: 
– озширення кругозору, поглиблення знань у різних сферах науки, 

техніки і культури, підвищення загальної ерудиції; 
– вироблення навичок аналізу, поглибленого пізнання явищ і подій 

навколишнього світу, вміння знаходити логічно правильну відповідь, 
обґрунтовувати і аргументувати власну думку; 

– удосконалення вмінь і навичок працювати з науково – популярною 
літературою, словником, енциклопедією, довідником, виходу в Інтернет; 

– розвиток уяви, спостережливості, пам’яті, аналітичного та логічного 
мислення, комунікативних, організаторських, пізнавальних та творчих 
здібностей; 

– формування культури мовлення та поведінки, художньо – естетичних 
смаків, пропаганди культу знань; 

– пошук нових нетрадиційних підходів до проведення інтелектуальних 
ігор. 

 
Членство та організаційна структура клубу. 
Членами клубу можуть бути учні – 9-11 класів. Члени клубу формуються 

у команди по 3 чоловіки. В кожній команді закріпляється певна ігрова роль за 
кожним членом команди. 

У ході підготовки до виступів члени клубу набувають певних 
комунікативних та риторичних навичок: 

• відповідної до ситуації мови тілорухів; 
• використання голосових якостей; 
• зорового контакту; 
• вміння побороти страх перед публічним виступом; 
• уміння слухати інших; 
• уміння сконцентруватися; 
• адекватної реакції; 
• уміння співпереживати; 
• уміння думати і говорити в умовах імпровізації; 
• забезпеченню усіх згаданих навичок глибокими знаннями; 
• уміння ретельно вивчати ту чи іншу тему; 
• підтримувати увагу та інтерес слухачів; 
• уміння логічно аргументувати тему, орієнтувати увагу слухача 

за допомогою попереднього аналізу на початку і висновку в кінці. 
Про успішне функціонування клубу інтелектуальних ігор «ДЕБАТИ» 

Яреськівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів ім.Ф.П.Борідька свідчать 
успіхи його вихованців. Протягом 6-ти років члени клубу «ДЕБАТИ» 
посідають призові місця на районних змаганнях інтелектуальної гри. Ці 
здобутки говорять про те, що клуб інтелектуальних ігор може успішно 
функціонувати і в умовах сільської школи. Впевнені, що за «ДЕБАТАМИ» 
майбутнє! 
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У ході підготовки до змагань обговорюються найрізноманітніші теми, які 
підбираються таким чином, щоб можна було висловити і почути альтернативні 
точки зору. Приклади деяких тем. 

1. Їсти м’ясо не етично. 
2. Необхідно скасувати смертну кару. 
3. Уряд зобов’язаний забезпечити добробут своїх громадян. 
4. Жінки повинні мати право служити в армії. 
5. Учням старших класів треба дозволити вільно обирати предмети. 
6. Цензура підриває свободу. 
7. НЛО існує. 
8. Штучне материнство є аморальним. 
9. Легалізація наркотиків виправдана. 
10. Уряд повинен забезпечувати контроль над володінням вогнепальною 

зброєю. 
З власного досвіду користуємося «Золотими правилами підбору суддів»: 
1. Не довіряй суддівство одній людині. 
2. Не довіряй суддівство людині, яка сама не підготувала жодної команди 
3. Не довіряй суддівство залежним від команди людям. 
Алгоритм підготовки та проведення районного туру змагань 

інтелектуальної гри «ДЕБАТИ» (див. на стор 5.) 
 
 

Додаток 1 
 

ТИПОВІ ПОМИЛКИ ГРАВЦІВ 
 

• забувають представити команду; 
• нераціонально використовують час; 
• неструктуровано подають матеріал; 
• порушують порядок виконання функцій; 

(наприклад, перший гравець заперечуючої команди спочатку 
проводить власну лінію аргументації іблише потім намагається 
спростувати твердження опонентів; 

• порушують логічність виступу; 
• невідривно користуються написаною промовою; 
• не подають загальних підсумків сказаного; 
• не акцентують увагу на ключових моментах; 
• втрачають емоційність, впевненість, переконливість під час виступу 
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Додаток 2  
 

АЛГОРИТМ ПІДГОТОВКИ ТА ПРОВЕДЕННЯ РАЙОННОГО ТУРУ 
ЗМАГАНЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ГРИ «ДЕБАТИ» 

 

Невмержицька Л.В. 
 
 

ПОВІДОМИТИ ТЕМУ ТА ДАТУ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ ЯКОМОГА РАНІШЕ 
 

ЗІБРАТИ ВІДОМОСТІ ЩОДО КІЛЬКІСНОГО СКЛАДУ КОМАНД – УЧАСНИЦЬ 
ТА ОСІБ, ЩО ЇХ СУПРОВОДЖУЮТЬ, ЗАЗДАЛЕГІДЬ 

 
ПІДГОТУВАТИ ПРИМІЩЕННЯ ДЛЯ ЗМАГАНЬ (4-5 КІМНАТ) ПРОПОРЦІЙНО 
КІЛЬКОСТІ ЗАЯВЛЕНИХ КОМАНД 

 
ПІДГОТУВАТИ ЖЕРЕБКИ ТА БЮЛЕТЕНІ СУДДІВ 

 
ОРГАНІЗУВАТИ СУДДІВСЬКУ КОЛЕГІЮ ТА ХРОНОМЕТРИСТІВ 

 
ПІДГОТУВАТИ ПРОГРАМУ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ 

 
ЗАРЕЄСТРУВАТИ КОМАНДИ, ЩО ПРИБУЛИ НА ЗМАГАННЯ, ТА ОСІБ, ЩО ЇХ 
СУПРОВОДЖУЮТЬ 

 
ПРОВЕСТИ ЖЕРЕБКУВАННЯ КОМАНД ПЕРЕД ПЕРШИМ ЕТАПОМ ГРИ 

 

 
ПРОВЕСТИ ПЕРШИЙ РАУНД ЗМАГАНЬ 

 
ЗІБРАТИ ПРОТОКОЛИ ПІСЛЯ ПЕРШОГО РАУНДУ 

 
ПРОВЕСТИ ЖЕРЕБКУВАННЯ ПЕРЕД ДРУГИМ РАУНДОМ ЗМАГАНЬ 

 
ПЕРЕРОЗПОДІЛИТИ КОМАНДИ ТА СУДДІВ ПО АУДИТОРІЯХ 

 
ПРОВЕСТИ ДРУГИЙ РАУНД ЗМАГАНЬ 

 
ОГОЛОСИТИ ПЕРЕРВУ ДЛЯ ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ 

 
ПІДВЕСТИ ТА ОГОЛОСИТИ ПІДСУМКИ ДВОХ РАУНДІВ 

 
ПРОВЕСТИ ФІНАЛЬНУ ГРУ 

 
НА БАЗІ ЗДАНИХ ПРОТОКОЛІВ ПІДВЕСТИ ПІДСУМКИ, ВИЗНАЧИТИ 
ПЕРЕМОЖЦЯ 

 
ОГОЛОСИТИ ПІДСУМКИ, НАГОРОДИТИ ПЕРЕМОЖЦІВ. 

 

РОЗПОДІЛИТИ СУДДІВ ТА ХРОНОМЕТРИСТІВ 
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ГРА „ДЕБАТИ” – ТЕХНОЛОГІЯ 

ТВОРЧОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ 
(із досвіду роботи учителя історії та правознавства) 

 
Доценко Л.І. 

Суддівський бюлетень 
Раунд________________ 
дата_____________суддя__________________________ 
стверджуюча команда_________________________________________________  
заперечуюча команда__________________________________________________ 
 
№ гравця 
команди 

бали (0-20) за сутність 
та метод 

бали (0-5) за
манеру 

сума 
балів 

місце за 
рейтингом 

тема  культура   
дефініції  мовлення    
критерії вільне   
аргументи  володіння   
висновок  текстом   
запитання    

с-1 

відповіді     
Підсилення аргументацій    
1 аргумент    
2 аргумент    
3 аргумент    
спростування    
1 аргумент    
2 аргумент    
3 аргумент    
спростування дефініцій, 

ії
   

с-2 

відповідь    
концентрує увагу суддів     
пояснення     
підсумок аргументів    
спростування аргументів    
висновок     

с-3 

запитання   



 50

тема  культура   
дефініцій  мовлення   
критерії  вільне   
розбиває аргументи  володіння   
свої аргументи  текстом   
запитання     

3-1 

відповіді     
спростування    
1 аргумент    
2 аргумент    
3 аргумент    
підсилення аргументація    
1 аргумент    
2 аргумент    
3 аргумент    
спростування дефініцій,    
критерії    

3-2 

відповіді    
концентрує увагу суддів    
пояснення    
підсумок аргументів    
спростування аргументів    
висновок    

3-3 

запитання     
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РАЙОННИХ ІГОР „ДЕБАТИ" 
 

Кожен із промовців може заробити до 20 балів під час дебатного раунду. 
Індивідуальні бали можуть змінити рахунок турніру і тому суддя повинен 
ставитися до них з повною відповідальністю. 

 

Виступи 10 б. 
С-1. 3-1. 
Тема – 1бал Тема – 1бал 
Дефініції – 1 б. Дефініції – 1 б. 
Критерій – 1 б. Критерій – 1 б. 
 

Аргументи – 4 б. Розбиває аргументи – 3 б. 
Висновок – 3 б. Розбиває критерій – 1 б. 
Подає свої аргументи – 3 б.  
Відповіді – 5 б. 

1/ розуміє про що запитують – 1 б; 
2/ правильність відповіді – 2 б; 
3/ чи не суперечить своїй темі – 2 6. 

Запитання – 5 б. 
1/ кількість – 2 б; 

 2/ заперечували протилежній темі – 2 б; 
 3/ підсилювали свої аргументи – 1 б. 
ВСЬОГО – 20 б. 
 

С-2 3-2 
Підсилення лінії аргументації Спростування лінії аргументації 
1 аргумент − 2,5 б   1  аргумент – 2 б. 
2 аргумент − 2,5 б 2  аргумент – 2  б. 
3 аргумент − 2,5 б  3  аргумент – 2 б. 
Спростування дефініцій, критерію – 1,5 б. Спростування 1,5 б.  
 

1 аргумент – 2 б. Підсилення лінії аргументації 
2 аргумент – 2 б.  1 аргумент – 2,5 б 
3 аргумент – 2 б. 2 аргумент – 2,5 б 
Відповіді – 5 б. 3 аргумент – 2,5 б. 
ВСЬОГО – 20 б. 
 

С-3 3-3 
Концентрує увагу судців – 5  б. 5 б. 
Пояснює свою позицію – 1 б.  1 б. 
Підсумовує свої дефініції, критерій, лінію аргументації − 3 б.  
Розбиває лінію аргументації суперника – 4 б. 4 б. 
Робить висновок – 2 б.  2 б. 
Задає запитання – 5 б. 5 б. 

 
ВСЬОГО – 20 б. 
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РОЗДІЛ ІV.  
ІНТЕГРАЦІЯ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ 

ШКОЛЯРІВ ДЛЯ ВПРОВАДЖЕННЯ 
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ГРИ „ДЕБАТИ” 

 
 

СИСТЕМА РОБОТИ ІЗ ВПРОВАДЖЕННЯ 
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ГРИ «ДЕБАТИ»  

 (Із досвіду роботи районного методичного кабінету відділу освіти 
Полтавської райдержадміністрації та загальноосвітніх шкіл) 

 
Драч Н.В. 

 
Система методичної роботи із впровадження інтелектуальної гри 

«Дебати» у навчально-виховний процес роботи загальноосвітніх навчальних 
закладів передбачає роботу районного методичного об’єднання керівників 
дебатних клубів та вчителів, які навчають учнів дебатувати, проведення 
педагогічних тренінгів, семінарів, індивідуальних та групових консультацій із 
питаннь підготовки учнів до участі в інтелектуальних змаганнях, організації та 
проведенні гри „Дебати”. 

На методичних об’єднаннях обговорюються питання організації та 
проведення інтелектуальної гри „Дебати” з різновіковими групами, виховання 
інформаційної культури школярів, використання масових, групових та 
індивідуальних форм роботи. 

РАЙОННЕ МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ → ШКІЛЬНІ МЕТОДИЧНІ 
ОБ’ЄДНАННЯ → ДЕБАТНІ КЛУБИ → УЧНІВСЬКИЙ КОЛЕКТИВ. 

Вчителі шкіл району розвивають творчі здібності учнів шляхом 
створення проблемних завдань, що дає можливість учням активно 
використовувати набуті знання та стимулює до творчого мислення, пошуку 
нових знань. У школах району запроваджено використання на предметних 
уроках інтерактивних методів, а саме: робота в парі, мозковий штурм, дебати, 
рольові ігри, захист рефератів, презентація знань (доповідь, повідомлення, міні-
лекції) та ін. Вчителі навчальних закладів застосовують інноваційні форми 
роботи: турніри, брейн-ринги, КВК, аукціони, диспути, прес-діалоги, читацькі 
конференції. Заслуговують на увагу виховні заходи: „Батьки мають 
відповідати за злочини, скоєні їх дітьми", „Значення школи для учнів”, 
”Життя людини – найвища цінність”, урок з елементами дебатів за 
темою: „То був страшний навмисний голод” за романом У.Самчука 
„Марія”. Цікаво проходять вікторини, анкетування та розгадування кросвордів, 
оскільки до їх складання залучаються самі учні. 
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Дебати є професійною школою для учнів, які бажають вступити на 
юридичний, політологічний, філософський, філологічний факультети, оскільки 
вони дають безцінні риторичні навички, вміння тримати себе на публіці. 

Система навчально-виховної роботи повинна бути підпорядкована 
створенню умов для особистісного розвитку і творчої самореалізації учня, 
утвердження принципів загальнолюдської моралі, виховання патріотизму, 
громадянських якостей школярів. 

Додаток 1 
ОРІЄНТОВНИЙ  ПЛАН  

роботи районного методичного об’єднання 
керівників шкільних дебатних клубів Полтавського району 

 
№ Тема Термін 

виконання 
Виконавці

1. 
21….. 

Створення шкільного дебатного клубу Вересень Керівник 
РМО

2. Підготовка та проведення 
інтелектуальної гри „Дебати” 

Жовтень Методист 
РМК 

3. Розповсюдження програми „Дебати 
відповідно до вікових груп 

Грудень Керівник 
РМО 

4. Форми організації дискусії Лютий Методист 
РМК

5. Як оцінити діяльність учнів на 
інтерактивному уроці. 

Квітень Методист 
РМК 

 
Додаток 2 

 
ОРІЄНТОВНИЙ  ПЛАН  

роботи шкільного дебатного клубу 
 

№ Назва заходу Відповідальний Термін 
виконан. 

Зауваження
пропозиції

1. Створення організаційного 
учнівського комітету 

Заступник 
директора з НВР

Вересень  

2. Обговорення та розроблення 
тематики дебатів на навчальний 
рік. Консультації із 
зацікавленими сторонами:
представниками груп інтересів,
членами учнівських наукових 
товариств 

Керівник ШМО 
та керівник 
дебатного клубу 

Вересень  
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3. Підготовка аналітичних і 
роздаткових матеріалів 

Організаційний 
комітет 

Жовтень  

4. Підготовка керівників робочих 
групп (по класах) 
1.Автопрезентація – що говорити 
про себе?  
2.Публічні виступи – як до них 
підготуватися?  
3.Структура публічних виступів. 
4.Спосіб виголошування промов. 
5.Зовнішній вигляд оратора. 
6. Різні види публічних виступів 

Організаційний 
комітет 

Листопад 
− грудень 

 

5. Підготовка та проведення 
інтелектуальної гри „Дебати” 
(згідно з графіком) 

Організаційний 
комітет 

Жовтень
– квітень 

 

 
6. 

 
Підсумок роботи дебатного 
клубу. 

 Травень  
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Додаток 3 
 

ПЛАН  
підготовки та проведення шкільних дебатів 

 
№ з/п Назва заходу 

В
ід
по
ві

-
да
ль
ни

й 

Т
ер
м
ін

 
ви
ко
на
нн
я 

За
ув
аж

ен
ня

 
пр

оп
оз
иц

ії 

1 2 3 4 5 

 Підготовчий період 
 Організаційні заходи  

1. Створення робочої групи 
(організаційного комітету) 

   

2. Консультації із зацікавленими 
сторонами:  

• представниками груп інтересів;  
• членами учнівських наукових 

товариств.  

   

3. Розроблення програми та регламенту 
дебатів 

   

4. Розроблення сценарію проведення 
дебатів 

   

5. Розроблення кошторису витрат    

6. Розроблення роздаткових матеріалів    

7. Визначення тем основних доповідей, 
консультації з доповідачами 

   

8. Оренда матеріально-технічного 
обладнання 

   

9. Формування списків учасників 
дебатів і робочих груп 

   

10. Оформлення запрошень зацікавленим 
сторонам 

   

11. Визначення відповідальних за 
зустріч і реєстрацію 

   

12. Визначення відповідального за
медійне супроводження дебатів 

   

 Інформаційно-аналітичні заходи    
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1. Надання інформаційно-довідкових 
матеріалів щодо проекту та 
підготовки до дебатів ЗМІ 

   

2. Обговорення програми та сценарію 
дебатів 

   

3. Обговорення аналітичних і 
роздаткових матеріалів 

   

4. Обговорення прес-релізу    
5. Надсилання потенційним учасникам 

дебатів запрошення, програми та 
аналітичних матеріалів 

   

6. Надсилання анонсів про дебати у ЗМІ    

7. Обговорення з доповідачами тез 
виступів 

   

9. Затвердження анкети для оцінювання 
заходу експертами та учасниками 

   

10. Обговорення проекту підсумкового 
документа 

   

11. Підготовка керівників робочих групп    

 
Додаток 4 

 
ОРІЄНТОВНІ ШКІЛЬНІ ВИХОВНІ ЗАХОДИ,  

що сприяють формуванню у дітей та підлітків навичок 
 гри „Дебати” 

 
Бесіди: „Дисципліна – свобода та необхідність”, „Громадянином бути 

зобов’язаний”, „Чи все в житті стосується тебе?”, ”Дисципліна і 
самодисципліна”, „Походження держави і права”, „Держава і свобода”, 
„Товаришування, дружба, кохання”, „Самовдосконалення і професіоналізм”, 
„Взаємовідносини з батьками”, ”Життя людини − найвища цінність”.  

Реферати, твори: „Найстрашніші втрати – духовні”, „Наше щастя – 
правда й воля”, „У кожного є вибір”, „Права людини”, „Людина завжди 
повинна йти вперед”, „Портрет нашого сучасника” „Історія кожного – літопис 
нашого краю”, „Пам’ять родоводу”, „То був страшний навмисний голод” за 
романом Уласа Самчука „Марія" 

Прес-конференції, лекції: „Духовні зв’язки поколінь”, „Українці за 
кордоном”, „Мова – це народ”, „Пісня – душа народу”, „Мій рідний край”, 
”Видатні земляки”, „Право і мораль”, „Наш закон”, „Я – громадянин України”, 
„Український патріотизм як стан душі українця”. 
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Диспути, дискусії: „Моральний ідеал в житті людини”, „Думка 
колективу чи особистості”, „Паління і пияцтво – лише особиста справа?” 
„Правопорядок”,  

„Чи можуть бути права без обов’язків і обов’язки без прав?”, „ Паління – 
це необхідність чи шкідлива звичка?”, „Мій вчинок – це мої моральні 
переконання”, Культура особистості”, „Чи потрібні нам музеї і виставки”, 
„Значення школи для учнів”, «Шкідливі звички чи життя в своє задоволення».  

„Круглі столи”, турніри, КВК: „Державний захист сім’ї та дитинства”, „ 
Чи потрібна державна допомога на порозі дорослого життя”, „Здібності людини 
і професії”, „ Можна боротися із шкідливими звичками”, „Відповідальність і 
вік”, „Батьки мають відповідати за злочини,скоєні їх дітьми", „Права 
дитини в Україні”.  

Дебати: „Громада – основа громадянського суспільства”, ”Можна 
прожити без правопорушень і злочинів” „Мій обов’язок – навчання”, 
„Конфліктна ситуація – це народження істини, а не загострення стосунків”, 
„Працевлаштування молоді в Україні – не є проблемою”. 

 
 

Додаток 5 
  

ВИТЯГ 
 з плану роботи дебатного клубу "Кристал" 
розсошенської гімназії полтавського району 

 
Мета роботи дебатного клубу розсошенської гімназії 

полтавського району 
 

• Сприяти розвитку громадянського суспільства;  
• Виховувати толерантність щодо думок опонентів;  
• Навчати критично мислити; 
• Заохочувати до спілкування на актуальні теми сьогодення; 
• Вчити знаходити та обробляти інформацію; 
• Вчитися працювати у бібліотеці, в Інтернеті; 
• Розвивати вміння викладати свою точку зору; 
• Аргументами та прикладами підтримувати її;  
• Підбивати підсумок всієї дискусії; 
• Змістовно спростовувати точку зору команди опонентів;  
• Працювати в команді; 
• Забезпечувати наступність у роботі клубу між молодшими і старшими 

учасниками; 
• Виховувати покоління обізнаних громадян, здатних жити у відкритому 

демократичному суспільстві. 
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План роботи дебатного клубу "Кристал" (6-8 клас) 
1. Ознайомлення з мистецтвом публічних дебатів "Що таке дебати?" 

Практична вправа "Мікрофон'', "Автопортрет". 
2. Стилі дебатів. Дебати Карла Поппера. Практична вправа "Сніжинка". 
3. Елементи дебатів. Практична вправа "Прес". 
4. Елементи дебатів. Практична вправа "Мозковий штурм". 
5. Обов'язки гравців (стверджуюча сторона, заперечуюча сторона – № 1.) 

Практична вправа "Промова". 
6. Обов'язки гравців (стверджуюча сторона, заперечуюча сторона – № 2.) 

Практична вправа "Логічний ланцюжок". 
7. Обов'язки гравців (стверджуюча сторона, заперечуюча сторона – № 3.) 

Практична вправа "Промова". 
8. Узагальнення знань про обов'язки гравців. Практичні вправи "Логічний 

ланцюжок", "Словничок". 
9. Вміння знаходити інформацію. Практична вправа "Випуск новин". 
10. Уміння вислуховувати та записувати. Практична вправа "Зайві слова". 
11. Попередній перегляд зібраних матеріалів. Практична вправа "Коло ідей". 
12. Структурна бесіда з суперечливого питання. Практична вправа "Займи 

позицію". 
13. Підготовка гравців до участі у грі "Дебати". Складання промов гравців. 
14. Пробна гра "Дебати". 

 

План роботи дебатного клубу "Кристал" (9-11 класи) 
1. З історії дебатів. Практична вправа "Кінопроба". 
2. Принципи дебатів. Практична вправа "Навчаючи вчуся". 
3. Формат дебатів Карла Поппера. Виступ перед членами клубу учасників 

районного турніру з "Дебатів". 
4. Теми дебатів. Практична вправа "Аналіз теми". 
5. Дефініції. Практичні вправи зі словниками, енциклопедіями. 
6. Аргумент. Структура аргументу. Практична вправа "Нескінченний 

ланцюжок". 
7. Перехресне опитування. Методи ефективного опитування. Практична 

вправа "Інтерв'ю". 
8. Перехресне опитування. Стратегія для відповідачів. Практична вправа 

"Інтерв'ю". 
9. Збирання інформації. Практична вправа "Мозковий штурм". 
10. Збирання інформації. Практична робота із зібраною інформацією. 
11, 12. Функції гравців. Практична вправа − підготовка виступів на основі 

зібраної інформації на задану тему. 
13. Гра "Дебати". Аналіз гри. 
14. Суддівство у грі. Практична вправа "Суд від свого імені". 
15, 16. Допомога молодшій групі до гри. Підготовка до суддівства.  
17. Суддівство під час гри молодшої групи дебатного клубу. 
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Додаток 6 
 

ТЕМИ  
для дискусії на уроках та виховних заходах 

 
1. Необхідно провести адміністративно-територіальну реформу на Україні. 
2. Політичні погляди держслужбовця важливіші за професійні вміння. 
3. Пропорційна виборча система доцільніша, ніж мажоритарна. 
4. Окреме навчання дівчат та хлопців у школі виправдане. 
5. Запровадження спеціалізації навчання у старших класах доцільне. 
6. Афінська система виховання краща, ніж спартанська (історія 

стародавнього світу). 
7. Іван Мазепа – національний герой. 
8. Наполеонівські війни сприяли розвиткові демократичних інституцій 

влади у Європі. 
9. Шкільна форма необхідна в українських школах. 
10. Держава гарантує захист дитини. 
11. „Невстигаючому” учневі живеться добре. 
12. Шкільне самоврядування необхідне. 
13. Учні старших класів мають право обирати вчителів. 
14. Вступ України до НАТО та Євросоюзу є недоцільним. 
15. Обмеження громадянських свобод заради перемоги над тероризмом 

виправдане. 
16. Донкіхотство у сучасному житті необхідне. 
17. Комп'ютер і телебачення можуть замінити книги і літературу. 
18. Чіпка-"пропаща сила" (за твором Панаса Мирного "Хіба ревуть воли, 

як ясла повні") 
19. Мовна ситуація на Україні є позитивною. 
20. Вуличні бійки є необхідними. 

 
 

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА УРОКУ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОСВІТИ  У 9 
КЛАСІ  

 
(З елементами дискусії) 

 
Галь С.О. 

ТЕМА: ЗНАЧЕННЯ ШКОЛИ ДЛЯ УЧНІВ 
 

Огляд уроку: На уроці учні повторюють питання "Сфери соціалізаці", 
"Стилі відносин у сім'ї”, розглядають питання "Школа в житті учня". Вивчення 
цього матеріалу сприятиме глибшому розумінню завдань школи в сучасний 
момент, узагальнить знання учнів про стилі взаємовідносин у сім'ї, причини 
конфліктів і шляхи їх розв'язання. Урок дасть можливість учням проаналізувати 
власну поведінку у життєвих ситуаціях. 
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Очікувані результати: Після уроку учні зможуть: 
– визначати функції системи освіти і характеризувати їх вплив на процес 

соціалізації особистості; 
– оцінювати стилі взаємовідносин у сім'ї і школі; 
– висловлювати своє ставлення до обговорюваних питань. 
Основні поняття: функції школи, авторитаризм, демократизм, конфлікт.  
Методи та прийоми: робота в групах, бесіда, метод „Прес", "Займи 

позицію". 
Обладнання: посібник "Громадянська освіта" 9 клас, малюнки, таблиці. 
 

ХІД УРОКУ 
 

1. Повторення вивченого матеріалу (учні на уроці працюють в групах). 
 Повторення термінів, основних понять попередніх уроків: 

I група – соціалізація, сфери соціалізації, сім'я; 
II група – причини конфліктів у сім'ї; 
III група – шляхи розв'язання сімейних конфліктів; 
IV група – стилі відносин у сім'ї. 

 Обговорення у групах конкретної ситуації (можливі теми обговорення: 
 "Я хочу піти на дискотеку";  
 "Мені не подобається нова форма"; 

  "А я підібрав на вулиці цуценя"...) 
Попередньо учитель визначає, що 
I група буде розглядати ситуацію з точки зору авторитарної сім'ї; 
I I група – ліберальної сім'ї; 
III група – демократичної сім'ї; 
IV група буде проводити аналіз відповідей, доповнювати їх. 
• Визначення  якостей  характеру,  рис  особистості,  які притаманні 

людині, вихованій у авторитарній та демократичній сім'ї. 
(Учні у групах повинні "повісити" на макети ""сімейних дерев" із 

авторитарним корінням та демократичним "плоди" – слова "взаємоповага", 
"конфлікт", "допомога", "розуміння", "невпевненість"). 

• Визначення стилю взаємовідносин у сім'ї за малюнками, які учні 
підготували вдома. 

• Зачитування домашнього завдання (за бажанням учнів) завдання 
першого - третього рівня (ст. 59 посібника) "Список правил відносин між 
батьками і дітьми, дотримання яких не призводить до конфліктів". 

2. Вивчення нового матеріалу 
• Оголошення теми матеріалу – "Значення школи для учнів" 
• Мотивація навчання – бесіда "Чи потрібна школа? Для чого?" 
• Документи про школу (запис у зошитах) 
(Таблиця-плакат про права дітей) 
• Визначення завдань школи. (Під час бесіди "Для чого потрібна школа?" 

учні частково визначили завдання школи. Доповнення відповідей після роботи з 
посібником – ст. 59-60). 
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• Визначення функцій школи. (Робота за посібником по групах: 
навчальна, виховна, розвивальна функції. Визначити в чому вони 
заключаються). 

• Розв'язання проблемного питання "Шкільна освіта демократична чи 
авторитарна?" (Обговорення в групах власних спостережень учнів та матеріалів 
посібника – пункт 4.3 (ст.61-62). 

• Вправа "Займи позицію" – Чи мають право учні старших класів 
вибирати собі учителя? (Можна довести свою відповідь, використовуючи метод 
"Прес" (таблиця на дошці). 

• Робота в групах – джерело 2 (ст.63) завдання – 2 другого рівня: 
виберіть слова та словосполучення, що характеризують авторитарного та 
демократичного вчителя.(Кожна група виділяє по три якості; які якості 
співпадають)? 

• Виконання завдання 1 третього рівня (ст.65). Уяв і т ь ,  що ви вчитель і 
дайте характеристику учню у відповідь на запитання: "З якими учнями я хотів 
би працювати"? (Попередньо можна записати відповіді на це запитання вчителів 
школи і порівняти з тим, що напишуть учні). 

3. Підведення підсумків уроку. 
Можна провести методом бесіди, під час якої учні демонструють 

досягнення очікуваних від уроку результатів. Визначення стилю освіти 
(демократичний чи авторитарний) за джерелом 3 (ст. 64). 

4. Домашнє завдання (за вибором учнів): Завдання 2; 3 третього рівня (ст. 
65), або робота в групах по виробленню проекта учнівського самоврядування чи 
Декларації прав і обов'язків учня. 
 

 
 

БАТЬКИ МАЮТЬ ВІДПОВІДАТИ  ЗА ЗЛОЧИНИ, 
  СКОЄНІ ЇХНІМИ ДІТЬМИ  

(Фрагмент методичної розробки дебатного турніру) 
 

Драч Н.В. 
Промова спікера А-1 

 

Ми вітаємо шановну команду опонентів, суддійську колегію та всіх 
присутніх. Я хочу представити вам нашу команду: 

 СПІКЕР А-3 ДМИТРО 
 СПІКЕР А-2 СЕРГІЙ 
 ТА Я- СПІКЕР А-1 АЛІНА 

Перш ніж перейти до аргументації теми, розкриємо дефініції гри. 
Злочин – це суспільно небезпечне діяння (чи бездіяльність), що посягає 

на суспільний лад України, його політичну та економічну системи, власність, 
особу, політичні, трудові, майнові та інші права та свободи громадян чи на 
правопорядок. 

Діти – особи віком до 14 років. 
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Неповнолітні – особи віком від 14 до 18 років. 
Злочинці – особи, що вчинили суспільно-небезпечну дію. 
Виховання – це цілеспрямований і систематичний вплив на розум, 

душу і тіло дитини з метою прищеплення їй якісно здорової, розумної, 
моральної, національно-свідомої, культурної освіченої людини. 

Упродовж гри ми будемо дотримуватись такого критерію: 
Відповідальність батьків за виховання і вчинки дітей. 
Народна мудрість говорить „Три нещастя є в людини: старість, смерть і 

погані діти". Смерть – неминуча, старість – невідворотна, а від поганих 
дітей і дім вберегти можна. Треба їх тільки належно виховати. Батьки, 
впродовж усього свого життя залишаються незмінними природними 
вихователями. Вони відповідають за виховання дітей перед власною совістю, 
народом, державою. 

На підтвердження нашої точки зору ми наводимо такий аргумент: 
неблагополучні сімейні умови дитини штовхають її до злочину. Діти... 
мов чисті книги. Саме батьки повинні в першу чергу замислитися, що вони 
напишуть у цій книзі життя? Чи стане кожна її сторінка цікавою і важливою, чи 
залишиться чернеткою з покресленими і заплямованими сторінками. Все те, що 
понесуть діти в життя залежить в першу чергу від правильного батьківського 
виховання. 

Хто зігріє добрим словом, хто захистить від образ, хто дасть добру 
пораду як не батьки. Що ж робити дитині, в якої вдома замість спасіння і 
затишку тихої родинної гавані, бурхливий океан негараздів, пияцтва, 
наркоманії, злиднів. Такі діти шукають себе на вулиці, часто попадаючи під 
поганий вплив оточуючих. Діти з таких сімей здебільшого знаходять свій 
порятунок в спиртному, наркотиках, ще гірше − під впливом цього, скоєнні 
злочини. 

Висновок. Ми стверджуємо, що від сімейного, батьківського 
виховання залежить якою виросте дитина. Тут доречний вислів відомого 
педагога    
А.С. Макаренка „Правильне виховання – це наша спокійна старість, 
неправильне виховання – це наше горе, наші сльози, наша вина перед 
майбутніми поколіннями". 

Отже, ми вважаємо, що переконали шановну команду опонентів. 
Дякуємо за увагу. Я готова вислухати ваші запитання. 

 
Запитання N-3 до А-1 

1. Чи мають неповнолітні злочинці шанс на виправлення? 
2. Яку роль у вихованні дитини ви відводите дитячим дошкільним і 

шкільним установам? 
Спікер N-1 Юлія 

Я вітаю шановну команду опонентів, суддівську колегію та всіх 
присутніх. Представляю нашу команду: 

Спікер N-1 Юлія Спікер N-2 Вікторія Спікер N-3 Максим 
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Тема гри безпосередньо для нас звучить так: „Батьки не повинні 
відповідати за злочини, скоєні їхніми дітьми". 

З дефініціями гри наша команда схильна погодитись. Я б хотіла 
спростувати аргумент команди тому, що в деяких неблагополучних сім'ях 
виростають добре виховані діти, доброзичливі, відверті, ініціативні, всупереч 
вашим доказам, і досягають у житті поставленої мети. Критерієм нашої 
команди є справедливе покарання – запорука поширення злочинності. 

Ще в кінці XIX ст. відомий італійський кримінолог Чезаре Ломброзо 
висловив думку, що „той, хто вчинює злочини, є злочинцем від народження". 
Вчені-кримінологи поки що не знайшли відповідь на питання, чи існує зв'язок 
між генетичними особливостями людини і схильністю до вчинення злочинів. 

Я вважаю, що діти повинні самі нести відповідальність за скоєні злочини, 
бо злочин і покарання невіддільні одне від одного. Отже, якщо покарання 
будуть нести батьки за своїх дітей, то діти-злочинці не усвідомлюватимуть 
всієї відповідальності за скоєне. Мушу стверджувати, що безкарність дітей, 
винних у скоєні злочинів потягне за собою нові протиправні дії. 

Висновок. Ми стверджуємо, що не батьки, а самі діти повинні нести 
відповідальність за скоєні ними тяжкі злочини, бо безкарність потягне за 
собою повторення злочинних дій підлітків. 

 
Запитання А-3 до N-1 

1. Дитина – недієздатна особа. Яку міру покарання для дитини, що 
скоїла злочин ви пропонуєте? 

2. В'язниця – це не місце для виховання особистості. Ми 
ризикуємо, ув'язнюючи неповнолітніх на дорослі терміни, зростити 
моральних „виродків" непотрібних суспільству. Чи поділяєте ви цю точку 
зору? 
 

Спікер А-2 – Сергій 
Я вітаю всіх присутніх і хто хотів би перейти безпосередньо до лінії 

контраргументації. 
Я не згоден з покаранням колонією чи іншою дитячою виправною 

установою. Дитина, відсидівши 5 чи 10 років життя у в'язниці не зміниться в 
кращу сторону. Вона змарнує там свої кращі роки, а вийшовши з неї вже не 
зможе себе реалізувати. 

Я стверджую, що саме батьки і психологи повинні працювати над 
виправленням вад у вихованні дитини. 

Отже на підтвердження нашої точки зору команда висуває такий 
аргумент „Не покарання, а перевиховання важких дітей", який ми будемо 
доводити. 

По-перше, дитина – це ще несформована особистість, вона не здатна 
відповідати на рівні з дорослими, які мають повну деліктоздатність. 

„В'язниця... все, що є доброго в людині, тут гине і зникає", – писав 
Оскар Уайльд. Батьки разом з психологами і педагогами повинні знайти той 
ключ до дитини, який допоможе розкрити її внутрішній світ. Батьки мають 
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навчити своїх дітей переборювати невдачі, розпач, страх, злість. Нерозумно 
опікувати свою дитину від усіх проблем, інакше вона не навчиться їх 
вирішувати сама. Батькам потрібно дозволяти дітям бути незалежними (у 
розумних межах). Незалежна дитина краще тримається в житті, оскільки 
менше залежить від інших людей, вміє критично оцінювати їхні дії і 
вчинки. У проблемах алкоголізму і наркоманії незалежне мислення має 
велике значення. Батьки повинні намагатися частіше проводити дозвілля з 
дітьми, стимулювати у них позитивні захоплення. Дякую за увагу. Я готовий до 
запитань. 

Запитання N-1 до А-2 
1. Що робити з дитиною, яка не сприймає батьківського виховання? 
2. Скільки часу потрібно для того, щоб перевиховати важкого підлітка? 
 

Спікер N-2 − Вікторія 
Вітаю всіх присутніх і хочу перейти безпосередньо до 

контраргументації. Якщо дитину не карати за її провини і витівки, а всю 
відповідальність перекладати на плечі батьків, то вона вважатиме, що їй усе 
дозволено. 

Отже, ми вважаємо, що не батьки, а все ж таки діти повинні самі 
відповідати за скоєні злочини. На підтвердження нашої точки зору команда 
висунула такий аргумент „Безкарність тягне за собою новий злочин". Якщо 
дитина чи неповнолітній знатиме, що за скоєний злочин йому все минеться, 
наступного разу він свідомо і умисно скоїть правопорушення. Дитяча 
злочинність щорічно зростає. За результатами соціологічних досліджень 
кожний третій злочин в Україні скоєний неповнолітніми. За останні 30 років у 
цілому по Україні частка злочинів підлітків у загальній злочинності виросла 
майже вдвоє. Ними здійснюється кожна сьома крадіжка, кожне десяте 
хуліганство, кожний третій злочин. На їхню долю припадає п'ята частина усіх 
пограбувань, розбійних нападів і зґвалтувань. При цьому щорічно біля 6 тисяч 
підлітків вчиняють суспільно небезпечні діяння до досягнення віку, з якого 
передбачається кримінальна відповідальність. Удвоє за останні роки виросла 
злочинність серед дівчат. 

Дозвольте заперечити шановним опонентам, що в злочинній діяльності 
беруть участь діти не лише з неблагополучних сімей, а й з інтелігентних, 
культурних, благополучних сімей. Зайнятість батьків, недостатнє спілкування, 
безконтрольність, нерозуміння дитини, приниження її перед ровесниками, 
друзями веде до того, що дитина знаходить свій порятунок у спиртному, 
наркотиках, під дією яких потім скоює злочини. 

Діти виявляються беззахисними перед потоком порнографії та 
жорстокості, дедалі більше втягуються у злочинність, гонитву за наживою, 
алкоголем, наркоманією. А в умовах повсюдного поширення публікацій, 
реклами, теле- та інших видів шоу-бізнесу аморального змісту, діти змалку 
звикають до морального бруду навколо себе. Зростання дитячої злочинності 
пояснюється не лише впливом різних негативних факторів, а й недостатньою 
увагою до превентивного виховання батьків, сім'ї в першу чергу. 
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Захистити громадянське суспільство від злочинців – це головне завдання 
демократичної держави. 

Кримінальна статистика свідчить, що правоохоронні органи виявляють 
щороку понад 30 тисяч неповнолітніх, що скоїли злочини, які трактуються як 
особливо тяжкі (Кримінальний кодекс, ст.7). То чому ж за скоєння тяжких 
злочинів не повинні нести відповідальність діти? А як бути тоді, коли жертвою 
такого злочину стала така ж сама дитина? 

Отже, я хочу ще раз підкреслити правильність нашої позиції і наголосити 
на тому, що не батьки мають нести відповідальність, а діти. Кожен злочинець 
повинен нести покарання відповідно до його тяжкості, незалежно від віку. 
Дякую за увагу. 

Запитання А-1 до N-2 
1. Чи може дитина усвідомити свою вину не понісши покарання? 
2. Чи нестиме відповідальність неповнолітній, якщо він скоїв 

злочин у стані сильного душевного хвилювання? 
 

Спікер А-3 – Дмитро 
Я спікер А-3, мене звуть Дмитро. Моє головне завдання – підбити 

підсумки нашої гри і зробити висновки. 
Тема гри безпосередньо для нас звучить так „Батьки мають відповідати 

за злочини, скоєні їх дітьми" 
В процесі гри наша команда висунула критерій: Відповідальність батьків 

за правильне виховання і вчинки своїх дітей. 
Спікер А-1 провела чітку лінію аргументації на підтвердження нашої 

позиції, доводячи, що дитячий і підлітковий вік вимагає від батьків досить 
серйозної уваги до своєї дитини, надання їй необхідних практичних порад. 
Акцентувала увагу на тому, що чим дорослішою стає дитина, тим більше уваги 
повинні приділяти їй батьки, ненав'язливо, переконливо проводити з дітьми 
бесіди на морально-етичні теми, застерігаючи їх від протиправних вчинків і дій. 

Наша зустріч добігає свого кінця. Нам приємно було спілкуватися з 
опонентами, ми вдячні суддям. Дякуємо за увагу. 

 
Спікер N-3 – Максим 

Я спікер N-3, звуть мене Максимом. Я маю завдання підбити підсумки 
нашої гри і зробити висновки. 

Тема гри звучить так: „Батьки не мають відповідати за злочини, скоєні їх 
дітьми" 

З дефініціями команди А ми згодні. Наші критерії: Справедливе 
покарання – обмежує поширення злочинності. 

Стосовно нашої команди спікер N-1 провела чітку лінію аргументації і 
навела вагомий аргумент на підтвердження нашої позиції „Безкарність дітей 
потягне за собою нові злочини" 

Спікер N-2 вдало розширила цей аргумент. Спікери N-1 і N-2 лаконічно 
відповіли на поставлені запитання. 
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Гравець N-1 контраргументувала всі аргументи команди опонентів про 
те, що не батьки, а діти повинні нести відповідальність, тягар за скоєні 
злочини, бо інакше безкарність дітей буде спричиняти нові жертви. 

Спікери N-1 і N-3 поставили команді опонентів вдалі запитання. Саме 
через це гра була дуже цікавою та насиченою фактичним і теоретичним 
матеріалом. Дякуємо шановним суддям за суддівство, команді опонентів – за 
гру, активність і цікаві думки. 

 
ПРАВИЛА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ГРИ "ДЕБАТИ 

(Методична розробка кросворду) 
Рябуха Л.М. 

 

 
 

По горизонталі: 
3.Перший гравець команди, яка стверджує. 8.Необхідна для гри в дебати 

риса характеру, уміння володіти собою, переконаність, віра. 9.Порядкове число 
гравця. 11.Кількість гравців в одній команді, які роблять висновок, не наводять 
нових фактів. 13.Об’єднана прагненням до спільної перемоги група гравців. 
15.Риса характеру, необхідна для доведення власної думки у ввічливій формі. 
16.„Дебати”, футбол, „Що? Де? Коли?”  – це ... . 18.Порівняння за схожими 
ознаками.  20.Поразка в грі. 21.Синонім до слова „дебати”. 25.Нагорода за 
перемогу в грі, виграш. 26.Стислість викладу думки. 29.Висловлювання, що 
потребує відповіді. 30.Античний філософ. 32.Учасник гри. 33.Змагання. 

По вертикалі: 
1.Суддівська команда. 2.Доказ. 4.Підсумкова думка, узагальнення. 
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5.Період, який дається гравцю для виступу, морфологічна категорія дієслова. 
6.Супротивники в грі „Дебати”. 7.Вікторія. 10.Античний драматург. 
12.Ключові слова, що використовуються у доповіді першого гравця. 
14.Поширене публічне висловлювання, що містить виклад інформації із певної 
теми. 16.Звуковий сигнал початку або завершення гри.  17.Синонім до слова 
„дебати”. 19.Правило, що не потребує доведення. 22.Ознака, що характеризує 
думку. 23.Ритор, трибун, промовець. 24.Назва інтелектуальної гри, що 
побудована на спростуванні тверджень опонентів. 27.Бажання грати, прагнення 
до перемоги.  28.Початок гри.  31.Очко в грі „Дебати”. 

 
 
 

ПРАВА ДИТИНИ В НАШІЙ ДЕРЖАВІ 
(Методична розробка виховного заходу)  

Драч Н.В. 
 
Мета: Повторити й закріпити знання учнів з даної теми. Розвивати 

вміння висловлювати свою думку, давати правильну чітку відповідь. 
Виховувати гідного громадянина своєї країни. 

Форма проведення: КВК. 
Обладнання:     
1) виставка нормативних документів; 
2) виставка малюнків; 
3) висловлювання видатних людей. 
 
Цінність держави визначається цінністю її громадян. 

Дж.-С. Мілль 
 
Рівність прав не в тому, що всі ними користуються, а в тому, що вони 

всім надані. 
 

СЕНЕКА 
 
Кожна людина має права 
Кожна людина їх знати повинна. 
Ви не кажіть, що права – це трава 
Людина без прав – це не людина. 
 
Правознавство вивчаємо зараз у школі 
Хто права не знає, не має той долі. 
Не буде він жити мов пташка на волі, 
Не зможе цінити можливості свої. 
Як і кожна людина, маю я право 
Навчатись у школі, добувати знання. 
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Будь-який учень у рідній країні 
Нагадувати має собі це щодня. 
 
На власну думку маю я право, 
І маю право на слово своє,  
Але найголовніше право –  
Це право на життя моє! 
 
Я дорожу своїми правами, 
Без них не можливе життя моє. 
Я дорожу своїми правами –  
Бо вони ЛЮДИНОЮ роблять мене. 

(Іванина Роман, учень 8 класу) 
 

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ 
 
1. Вступне слово учителя. 
2. Представлення журі. Оголошення правил гри. 
3.  Представлення команд: назва, девіз, емблема. 
4.  Розминка (команди відповідають по черзі). 

– Що таке права людини? 
– Поняття громадянин. 
– Поняття людина. 
– Поняття особа. 
– Правовий статус громадянина. 
– Що таке обов’язок? 
– Назвіть особисті права громадян. 
– Назвіть політичні права громадян. 
– Назвіть соціально-економічні права громадян. 
– Назвіть обов’язки громадян України. 

 
5. Ситуація. (Кожна з команд отримує по 4 ситуації, після 5 хвилин 

обговорення учні повинні дати аргументовані відповіді). 
6. Конкурс юних художників. (Для даного конкурсу від кожної команди 

потрібно по 1 учневі; по закінченню роботи – захист). 
7. Конкурс капітанів: 
1) Назвати нормативні документи, які стосуються прав людини. 
2) Уявіть, що ви відкрили нову країну, запропонуйте 3 права людини, які, 

на вашу думку, повинні бути гарантовані для кожного громадянина цієї країни. 
8. Музичний конкурс. (Повинні бути висвітлені основні права та 

обов’язки дітей. 
9. Складання пам’ятки «Права та обов’язки учнів нашої школи». 
10. Домашнє завдання «Мій проект». 



 69

(Учням заздалегідь дано завдання на тему: «Що хвилює батьків 
найбільше у вихованні дітей»?). Учні повинні захистити свої власні думки, 
використовуючи при цьому різні форми висловлення. 

Журі підводить підсумки, оголошує переможців. 
Вручення ДИПЛОМІВ. 
11. Заключне слово учителя. 
 
 
 
ЕЛЕМЕНТИ ДЕБАТІВ: ДЕФІНІЦІЇ, КРИТЕРІЙ, 
МЕТОДИКА, ДОСЛІДЖЕННЯ І ПІДТРИМКА 

АРГУМЕНТІВ 
(Із досвіду роботи Полтавського міського ліцею № 1 

імені І.П. Котляревського ) 
 

Тютюнник Л. А., Кріль Ю.В. 
 

1. ДЕФІНІЦІЇ. КРИТЕРІЙ. 
МЕТОДИКА, ДОСЛІДЖЕННЯ І ПІДТРИМКА АРГУМЕНТІВ 

 
Сьогодні про захоплюючу, цікаву гру «дебати» написано вже чимало, про 

неї можна говорити годинами, особливо тоді, коли особисто до неї не байдужий 
і вона становить певну частинку твого життя. З даною грою ми маємо справу 
вже більше десяти років і в ході роботи прийшли до висновку, що дебати 
вимагають суттєвої методичної підготовки, що їх складові треба 
«алгоритмізувати», щоб діти чітко уявляли: Як працювати? На що звертати 
особливу увагу? Як правильно побудувати гру, щоб забезпечити перемогу?  

У нас в місті, як і в області, ми маємо справу з форматом дебатів Карла 
Поппера, що найкраще підходить до шкільної аудиторії. 

На базі Полтавського міського ліцею № 1 ім. І. П. Котляревського 
створено міський дебатний клуб, який активно діє протягом року. 

У 2007-2008 н. р. членам клубу було запропоновано самостійно обрати 
теми ігор. Учнів зацікавили актуальні проблеми сьогодення: 

1. Незалежне тестування в Україні – це необхідність. 
2. Осучаснення української мови веде до її забруднення. 
3. АЕС – це необхідне джерело енергії. 
4. Приватне життя не стосується держави. 
5. Російська мова як друга державна – це втручання в індивідуальну 

культуру України. 
6. Україна – правова держава. 
7. Контрактна армія є благом для України. 
8. Комп’ютер негативно впливає на формування особистості. 
9. Стереотипи – це позитивне явище в житті суспільства. 
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10. Шкільна освіта демократична за своєю природою. 
11. На сучасному етапі релігійна ситуація в Україні є стабільною. 
12. Безробіття – це негативне явище для ринкової економіки. 
13. Людство в змозі вирішити основні глобальні проблеми сучасності. 
14. Телебачення позитивно впливає на суспільство. 
15. Реклама не етична. 
16. Полтавщина – екологічно чистий регіон України. 
17. Субкультура моральна. 

Хотілося б зупинитися детальніше на трьох перших структурних 
елементах гри: дефініціях, критерії та аргументах команд. 

Отже: що таке дефініції? Для визначення теми необхідно пояснити 
найважливіші слова в її формулюванні, тобто ввести дефініції – визначення, з 
яких складається тема. Саме ці визначення, тлумачення дають напрямок теми і 
самої гри. У дебатному клубі ліцею на першому ж занятті з даної теми ми 
працюємо із тлумачними словниками, що допомагають розкрити поняття теми.  

Перед цією роботою необхідно чітко визначити, які саме слова теми 
потребують тлумачення і визначення. Часто вдаються до тлумачення кожного 
слова теми, а іноді наводять до 10 різних термінів, які взагалі мають 
опосередковане відношення до теми, що обговорюється. Увагу необхідно 
зосередити на тих термінах, які найімовірніше стануть причиною незгоди. Так, 
у темі «Україна – правова держава» необхідності трактування поняття 
«Україна» немає, тлумачення необхідне тільки для терміну «правова держава». 
У темі «Стереотипи – це позитивне явище в житті суспільства» необхідно 
трактувати такі ключові поняття як «стереотип» і «позитив». Інші терміни у 
формуванні теми є загальновідомими, і непорозумінь між командами через їх 
визначення, найімовірніше, не буде. 

Дуже важливо, щоб дефініції були повними, широкими і цілком 
відповідали визначенню теми. Стверджуюча сторона, яка задає тон грі, повинна 
ретельно попрацювати над дефініціями, щоб вони носили беззаперечний 
характер і були прийнятними для гри обом командам від самого початку. Якщо 
ж терміни будуть визначені вузько, то дебати можуть перетворитися на 
обговорення дефініцій, що буде великим мінусом для гри обом командам. 
Підсумовуючи, ще раз зазначимо, що дефініції повинні бути чіткими і 
зрозумілими, доступними для сприйняття і необхідними для гри обом 
командам. 

Другим структурним елементом дебатів Карла Поппера є критерій, з яким 
виникає багато проблем, особливо у тих команд, що мають малий досвід. 

Методична література визначає 2 типи критеріїв: критерій – стандарт і 
критерій – мета. У дебатах Карла Поппера використовується критерій – мета. 
Саме він визначає ціль, цінність, яку підтримує команда ствердження. Для 
глибшого розуміння цього аспекту вдаємося до конкретних прикладів. Так, у 
темі «Україна – правова держава» критерій може бути наступний: «Права 
людини в українському суспільстві – найвищий пріоритет». У будь-якій темі 
хоча б двома-трьома фразами критерій необхідно представити, пояснити, чому 
для команди це цінність. З огляду на запропоновану тему пояснення може бути 
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наступним: «Найвищою цінністю в кожній державі є людина, її права, що є 
невід’ємними, які поважають гідність кожної людини, дають можливість їй 
відчувати себе повноцінною, важливою і непересічною постаттю. Тільки та 
держава може називатись правовою, яка визначає, гарантує та забезпечує в 
реальному житті права кожній людині. 

У темі «Реклама неетична» можна запропонувати такий критерій: 
«Підрив моральних цінностей суспільства», у темі «Стереотипи – це позитивне 
явище в житті суспільства» критерій можна визначити як «Стабільність 
поглядів, норм, правил – запорука спокою і врівноваженості суспільства». Саме 
критеріями команда вказує на цінність мети у даній грі, що вона прагне 
довести, яку найголовнішу ідею підтримує. Підсумовуючи, зазначимо, що 
критерій повинен бути:  

• досяжним – тим, про який можна говорити в реальному житті, а не 
надуманим, віртуальним, фантастичним; 

• конкретним – підтримувати саме дану тему, а не бути загальним та 
охоплювати дуже широку сферу; 

• зв’язаним з темою і аргументами.  
Критерій – це своєрідна сполучна ланка між обраною темою гри і третім 

її структурним елементом, якого ми торкнемось, – аргументами. 
Отже, головною дійовою особою дебатів є аргумент. 
Аргумент – це твердження (їх кількість 2-4 у кожної команди) навколо 

яких і має розгорнутися гра. Кожен аргумент позиції повинен бути 
сформованим, поясненим, підтриманим фактами і доказами та містити 
висновок, який показує досяжність критерію. Для того, щоб захистити свої 
аргументи, команда повинна показати суддям і опонентам їх значимість, 
переконливість, достовірність та доступність. Під час викладання аргументів 
команда повинна показувати зв’язок між ними, переходити від одного до 
іншого послідовно, логічно, що зробить позицію вигідною в очах суддів. 

У темі «Україна – правова держава» можливе введення таких аргументів: 
1. Наявність в Україні широкої правової бази по захисту прав людини. 
2. Держава і громадські організації надають реальну підтримку в захисті 

прав людини. 
У темі «Реклама неетична» можна запропонувати наступну лінію 

аргументації: 
1. Створення за допомогою реклами викривлених, спотворених 

стереотипів поведінки і норм, які активно приживаються і діють у суспільстві. 
2. Поширення через рекламу нездорового способу життя. 
3. Заперечення морально-етичних правил, що діють серед людей. 
І нарешті, у темі «Стереотипи – це позитивне явище в житті суспільства» 

можливе формування таких аргументів: 
1. Стереотипи перевірені життям кількох поколінь, тому їх збереження є 

необхідністю. 
2. Стереотипи – це морально-ціннісна орієнтація для майбутнього 

держави. 
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Після викладення аргументації гравці повинні зробити невеликий 
висновок (стислий і лаконічний), в якому було б підбито підсумок до теми і 
показано забезпечення саме тієї цінності, яку підтримує команда, тобто 
критерію. 

Звісно ж, усе це – теорія, а висновок може бути один: вона має бути 
підкріплена практикою. Тільки той, хто грає, може називати себе дебатером і 
людиною, що прагне до успіху.  
 
 

ЕЛЕМЕНТИ ДЕБАТІВ: МЕТОДИКА ПЕРЕХРЕСНОГО 
ОПИТУВАННЯ 

 
(Із досвіду роботи дебатного клубу ЗОШ № 34 м. Полтави) 

 
 

Олефір С. І. 
 

Перехресне опитування проводиться протягом 3-х хв. після 
конструктивних промов. Під час перехресного опитування одна сторона задає 
питання, інша відповідає.  

 
Ставить питання Відповідає 

Зап. – 3 Ств. – 1 
Ств. – 3 Зап. – 1 
Зап. – 1 Ств. – 2 
Ств. – 1 Зап. – 2 

 
Питання і відповіді – це перевірка якостей кожного гравця: обізнаності з 

темою, уміння чітко висловлювати свої думки, швидкість мислення. Тут 
відбувається особистий внесок кожного у гру, адже в цьому епізоді гри два 
гравці залишаються один на один, майже без підтримки команди, без часу на 
підготовку відповідей.  

 
ДЛЯ ЧОГО ПРИЗНАЧЕНЕ ПЕРЕХРЕСНЕ ОПИТУВАННЯ? 
 
1. Практична мета. Для уточнення позиції опонентів, якщо, 

наприклад, під час промови опонентів ви чогось не зрозуміли або пропустили. 
Поставити питання треба так, щоб опонент міг чітко, коротко і ясно вам 
відповісти, не перетворюючи свою відповідь у доповідь. Якщо відбувається 
саме так, зупиніть опонента ввічливим «Дякую, моє наступне питання...» або 
«Дякую, це все, що я хотів(ла) почути». Не дозволяйте опоненту говорити про 
переваги його аргументації. 

2. Стратегічна мета. Своїми запитаннями послабити аргументацію 
опонентів. Саме досягненню цієї мети треба приділити якомога більше часу. 
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Тому дуже важливо вміти слухати опонента. Якщо гравці будуть уважні, їм 
стане зрозумілою позиція опонентів і вони не будуть витрачати час на 
уточнення, натомість швидко знайдуть слабкі сторони команди і зосередяться 
на них. Ставити треба такі запитання, щоб відповіді на них були на вашу 
користь. Від запитання залежить відповідь, продумайте, що ви хочете почути 
від відповіді опонента. Питання заради питання є пустою тратою часу і втратою 
можливостей, а ваші опоненти вам будуть тільки вдячні за це. Виходячи з 
досвіду проведення дебатів, хочу сказати, що перехресне опитування є 
ахіллесовою п’ятою багатьох команд, особливо починаючих. Учасники не 
надають належної уваги підготовці до перехресного опитування вдома. Вдало 
ставити питання – справжнє мистецтво, це нелегко, але заради того, що вони 
дають, цьому варто навчитися. Йдучи на гру, корисно мати запасні питання, 
швидше за все вони стануть у нагоді. 

 
Таким чином, під час ефективного опитування слід врахувати 

наступне: 
– уникати агресивної поведінки щодо опонентів; 
– ставити питання тільки за темою гри; 
– уникати суперечок; 
– ставити короткі продумані запитання; 
– мати запасні питання; 
– скласти ланцюжок запитань; 
– використовувати свої попередні запитання для наступних запитань; 
– використовувати попередні відповіді опонентів для наступного 

запитання; 
– використовувати інформацію, здобуту перехресним опитуванням, у 

своїй конструктивній промові. 
Останні тези поясню на прикладі. 
– Шановні опоненти, чи погоджуєтесь ви з тим, що в Україні створено 

законодавство у справі захисту дитини від жорстокого поводження? 
– Чи будете ви заперечувати тезу про те, що наявність законодавства є 

одним із гарантів захисту прав дитини в Україні ? 
 

Далі використовуємо здобуту інформацію в конструктивній промові: 
– Шановні опоненти погодились із фактом наявності в Україні 

законодавства у справі захисту дитини від жорстокого поводження, більше 
того, наші опоненти погодились також і з тим твердженням, що наявність 
законодавства є одним із гарантів захисту дитини. Таким чином, опоненти 
підтримали наш аргумент про те, що наявність в Україні законодавчої бази 
дозволяє захистити дитину від жорстокого поводження. 

Якщо на ваше запитання: «Що легше: задавати питання чи відповідати на 
них», – діти обирають перше, то вони ще не зовсім зрозуміли, якими повинні 
бути запитання, поясніть їм ще.  
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Є рекомендації щодо загальноприйнятої поведінки відповідачів. 
1. Усім своїм виглядом дати зрозуміти учасникам дебатів, що декілька 

простих запитань не можуть збити вас з пантелику, навіть якщо опоненти 
викривають недоліки або слабкі місця вашої лінії аргументації. 

2. Підготуйтесь вдома до запитань, знайдіть відповіді на них заздалегідь. 
Ви можете передбачити ці питання, адже готували обидві лінії аргументації.  

3. Якщо опонент змушує своїм питанням погодитись з ним, покажіть, що 
проблема перебільшена або її вирішення знаходиться в іншій площині. 
Наприклад, ви доводите, що «Генна інженерія – аморальна». Ваш опонент 
запитує: «Що аморальніше: спостерігати смерть населення бідних країн 
Чорного континенту чи нагодувати їх ГМП?» Ви можете довести, що проблема 
високої смертності у деяких африканських країнах не економічна, а політична і 
пов’язана з існуванням диктаторських антинародних режимів. Там до людей 
навіть гуманітарні вантажі не доходять. 

4. Якщо ви не зрозуміли питання, перепитайте, попросіть інтерпретувати. 
Але коли питання просте і зрозуміле, то навмисно цього робити не треба, бо 
всім зрозуміло, що ви намагаєтесь затягнути час і наблизити кінець 
перехресного опитування. Така поведінка говоритиме про вашу невпевненість, 
некомпетентність.  

5. Якщо опонент намагатиметься звести час перехресного опитування до 
розвитку думок та тверджень про вашу лінію аргументації, тоді краще 
відповісти йому так: «І це ваше запитання?» або «Так в чому полягає ваше 
запитання?» 

6. Іноді той, хто запитує, намагатиметься, закінчивши ланцюг запитань, 
зробити висновок, базуючи його на ваших відповідях. Цей висновок буде 
здебільшого руйнівним для вашої лінії аргументації. У цьому випадку ви 
можете зазначити для суддів та ваших опонентів, що висновок, зроблений 
опонентом, не є логічним наслідком ваших відповідей, або вказати на 
недоречність зробленого висновку. 

7. Усією своєю поведінкою виказуйте повагу до вашого опонента.  
Якщо використати час, відведений для перехресного оцінювання плідно, 

то він може стати ключовим пунктом для перемоги.  
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ЕЛЕМЕНТИ ДЕБАТІВ: СПРОСТУВАННЯ ТА 
ЗАПЕРЕЧЕННЯ АРГУМЕНТІВ 

(Із досвіду роботи дебатного клубу НВК № 16 м. Полтави) 
 

Веркалець Т. Я. 
 
Реалізація нових завдань освіти потребує нових підходів, звернення до 

особистості учня з його потребами та інтересами. Такий підхід у педагогічній 
літературі дістав назву гуманістичного або пошукового, в основу якого 
покладено метафору – сприйняття навчального процесу як вільного зростання, 
розвитку учня. Відповідно до нього основним завданням учителя є сприяння 
активізації пізнавальної активності учнів, створення умов для їхнього 
самонавчання, а не пасивне підкорення вимогам вчителя. Метою навчання має 
бути не отримання знань як сукупності фактів, теорій та інше, а зміна 
особистості учня внаслідок самостійного навчання. Завдання сучасної школи – 
надання можливостей розвитку, саморозвитку особистості, сприяння пошуку 
власної індивідуальності, самореалізації. Реалізувати всі ці завдання у 
навчальному та виховному процесі допоможе інтелектуально-розвиваюча гра 
«Дебати». 

На відміну від традиційної освіти методика проведення дебатів навчає 
учнів бачити багатогранну палітру життя, весь спектр думок, учить знаходити 
переваги та недоліки кожної з них, логічне, а не емоційне пояснення своїх 
суджень. Дебати – це не лише змагання за кращу манеру висловлюватися, це 
передусім інтелектуальна праця. Опрацьовуючи кожну тему, учні 
ознайомлюються з усім потоком матеріалу, від наукових досліджень до статей 
у міських газетах. Уміння виокремити головне, підкріплюючи його 
актуальними прикладами, дають вагому основу для подальшої науково-
дослідницької роботи.  

Дебати є професійною школою для учнів, які бажають вступити на 
юридичний, політологічний, філософський, філологічний факультети, оскільки 
вони навчають безцінних риторичних навичок, уміння тримати себе на публіці.  

Як вже зазначалось, дебати формують у підлітків певні вміння та 
навички. Хотілося детальніше зупинитись на таких функціях гравців як 
спростування та заперечення аргументів, а це, як відомо, основа гри, її суть.  

Спростування − це висловлювання, які є реакцією на аргументи 
опонента, що піддають сумніву його позицію.  

Спростування аргументів опонента може відбуватись у різний спосіб. 
Наприклад: 

• заперечення (заперечується твердження опонента і надаються свої 
пояснення); 

• применшення (не заперечується обґрунтованість аргументів, але 
применшується їх значимість); 

• перевага (виловлюється погодження з опонентами, але вказується на 
інші, вигідні для себе умови, більш важливі причини); 
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• повертання (аргументи опонента повертаються на свою користь); 
• демонстрація слабкості (показується слабкість аргументів 

опонента); 
• демонстрація невідповідності (показується невідповідність 

аргументів обговорюваній темі); 
• демонстрація неузгодженості (вказується на неузгодженість 

аргументів опонентів, бо вони суперечать одне одному).  
 

Ставити під сумнів факти/приклади можна на підставі: 
• факт є недостовірним;  
• судження основане на єдиному випадку; 
• приклади не стосуються аргументів; 
• приклади не є типовими; 
• існують виключення для даних прикладів (випадків); 
• факти не відповідають висновкам. 
Спростування можна побудувати, поставивши під сумнів авторитетність 

джерела, що можна зробити на підставі: 
• авторитетна особа не достатньо компетентна в даному питанні; 
• зроблена заява не стосується сфери дискусії. 
Але останні два роки спростування доказів та прикладів дуже часто 

відбувається шляхом з’ясування джерел даної інформації. Звичайно це теж 
важливо, але деякі гравці зловживають цим методом і підчас перехресних 
запитань не дають чітких відповідей, а ведуть незрозумілу полеміку про 
незнання тих чи інших джерел. Таким чином дискусія втрачає яскравість, а 
команда суперників позбавлена можливості використати перехресні запитання 
для підсилення власної позиції та спростування аргументів суперників. 

Також слід відзначити важливість інтонації та манери спілкування в 
момент спростування та заперечення аргументів. Не слід допускати зверхності 
гравців під час виступу. Це перетворює дебати із цивілізованої дискусії на 
з’ясування стосунків. Пам’ятайте, дебати покликані сприяти вихованню 
толерантності, поваги, розуміння, формувати вміння цивілізованого 
спілкування. 

Спростування та заперечення аргументів – це основа дебатного 
мистецтва, що потребує великої уважності та професіоналізму. Але щоб 
досягти вершин, потрібно навчитись долати наступні помилки: 

• заперечення аргументів суперника відбувається за схемою «Так – Ні», 
тобто просто перефразовується, 

• «сліпе» використання «домашніх заготовок», які абсолютно не 
підходять під задану лінію гри, 

• взагалі відсутня чітка лінія контраргументації: гравець просто зачитує 
підготовлену ним інформацію, яка абсолютно не стосується аргументів 
ствердження, 

• стверджуюча команда в процесі підсилення власної лінії аргументації 
абсолютно не спростовує контраргументи заперечення. 
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Вирішення цих проблем залежить від тренера команди та обраної ним 
методики підготовки. Провідні спеціалісти не рекомендують перетворювати 
тренування на створення 100 % «домашньої заготовки», бо в такому разі дебати 
перетворюються на захист наукових рефератів або на переказ інформації з 
Інтернету. Першочергове завдання тренера навчити гравця буди активним 
дебатером, імпровізувати, дати основи мистецтва ведення дискусії. Для цього 
ми рекомендуємо ряд практичних вправ, що допоможуть тренерам виховати 
професійних дебатчиків.  

 
Вправи на створення заперечуючої лінії 

 
1. Парафразування (дискусія) 
Інколи люди уважно слухають одне одного, але все ж таки не можуть 

порозумітися. Це може залежати від того, що ми приписуємо співрозмовнику 
думки, емоції чи потреби, зовсім йому не притаманні. Єдиний спосіб уникнути 
такої проблеми – переконатися, чи добре ми зрозуміли співрозмовника. 
Способом такої перевірки є “парафразування”, тобто повторення, 
переказування своїми словами того, що сказала інша людина, починаючи зі 
слів: “Ти маєш на увазі те, що…” або “Якщо я правильно зрозумів/ 
зрозуміла…” 

Для того, щоб провести дискусію, застосовуючи парафразування, 
візьміть до уваги наступні правила: 

• кожне висловлювання повинно починатися з повторення змісту 
розповіді попереднього промовця зі слів: “Якщо я правильно зрозумів 
(зрозуміла)”… і постановки питання, метою якого є перевірка намірів автора 
попереднього висловлювання “Чи добре я тебе зрозумів?”.  

• той (та), кого запитують, має відповісти: «добре; не зовсім; зовсім не 
зрозумів». Останній варіант відповіді має привернути увагу як того, хто 
висловлювався, адже можливо ви говорили нечітко або забагато і заплутали 
слухача, так і того, хто слухав: може, треба було бути більш уважним.  

2. Замкнене коло. 
Запропонуйте учням суперечливе питання. Учні стають у коло і ви 

кидаєте м’яч одному з них. Цей учень виголошує аргумент і кидає м’яч іншому 
гравцю. Той ловить м’яч і повинен або спростувати аргумент, або розширити 
його (пропонує нові тези, докази). Таким чином, гра продовжується. Якщо 
гравець вагається з відповіддю або якщо проблема обговорюється надто довго, 
існує інший шлях – створення нового аргументу з даної проблеми. Обговоріть з 
учнями, з якими складнощами вони зустрілися в ході виконання цієї вправи, які 
способи спростування вони використовували. 

Даний прийом вчить формулювати аргументи, розбивати їх, 
спростовувати контраргументи, тобто дозволяє глибше розглянути певний 
аспект однієї проблеми, визначити слабкі та сильні сторони початкового 
аргументу. 

3. Спростування. 
Запропонуйте учням написати у верхній частині листа тезу, яку б вони 



 78

хотіли відстоювати, стосовно запропонованого суперечливого питання. Потім 
попросіть їх передати аркуші по колу сусідам. Кожен, отримавши аркуш, має 
написати спростування цього твердження якомога скоріше. Аркуш йде по колу, 
поки не повернеться до авторів. Автори мають об’єднати все, що написано 
опонентами і спробувати спростувати це. Запропонуйте виступити бажаючим з 
спростування максимально можливої кількості аргументів за 5 хв.  

4. Запитання. 
Дана вправа схожа на попередню. Тільки на аркушах записуємо 

аргументи до певної теми та пропонуємо гравцям написати до кожного 
аргументу 3-4 запитання, які б спростовували дане твердження, та 2-3, які б 
його підсилювали. Дана вправа дозволяє навчити дебатерів формулювати 
поодинокі запитання, створювати логічний ланцюжок з ряду питань для 
заперечення позиції суперників. 

Продемонстровані вправи вже декілька років поспіль використовує у 
своїй практиці клуб «Дебати» при Полтавському навчально-виховному 
комплексі №16. Наступність, послідовність та систематичність застосування 
даної методики дало свої плідні результати – за останні три роки команда НВК 
№16 призер та переможець міських та обласних етапів гри «Дебати». 

Як говорять: «Скільки людей, стільки і точок зору». Стосовно будь-якої 
проблеми також можуть бути різні точки зору. Досвідчені у вирішенні проблем 
люди терпимі до інших поглядів та готові до їх сприйняття, до застосування 
різних методів для вирішення проблемних ситуацій. Менш досвідчені будуть 
натикатися на гострі кути, діяти імпульсивно та швидко відмовлятися від спроб 
вирішити проблему, залишаючись у полоні стереотипів. Вивчаючи способи 
продуктивного вирішення проблем, методи спростування та заперечення 
запропонованих рішень, ми можемо розвинути наші здатності досліджувати 
варіанти рішення, аналізуючи різні точки зору. Людина, що опанує всі дані 
вміння, стане гідним членом громадянського суспільства. Отже, гра «Дебати» – 
це неоціненний скарб, який потрібно досліджувати, розвивати та множити. 

 
  
ПІДГОТОВКА МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ДО ПІДЛІТКОВОЇ 

ГРИ «ДЕБАТИ» 
 

(Із досвіду роботи дебатного клубу «Кредо»  
ЗОШ І-ІІІ ступенів  № 1 м. Комсомольська) 

 

Процюк Л.О. 
 

У 2004 році у ЗОШ № 1 м. Комсомольська вперше було проведено дебатні 
змагання між учнями четвертих класів. Ідея проведення змагань з інтелектуальної 
гри «Дебати» серед учнів початкових класів виникла у директора школи Тягай 
Н.А. Вона запропонувала підготувати команди і спробувати адаптувати гру для 
дітей молодшого шкільного віку. Ця ідея всім сподобалася.  
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Після обговорення було прийнято рішення провести гру на базі четвертих 
класів. Як тренер команди, я змушена була отримати детальні консультації від 
учителів початкової школи, які допомогли відібрати дітей, які б могли брати 
участь в дебатних змаганнях.  

Ми працювали разом із вчителем початкової школи, яка ретельно 
слідкувала за тим, щоб всі слова і терміни були зрозумілі учням молодшого 
шкільного віку. З 10 дітей четвертих класів вибрали шість основних гравців і по 
два запасних в кожну команду.  

Вибрали тему гри, яка була б проста і зрозуміла учням молодшої школи. 
Тема гри «Оцінки не потрібні в початковій школі». Її обрали діти, вона була їм 
близькою і цікавою. Далі треба було пояснити дітям, що таке дефініції, аргументи, 
критерій. Цю проблему допомогла вирішити вчитель початкової школи, яка 
допомогла знайти потрібні прості слова. 

 Діти зрозуміли, що дефініції – це головні поняття, терміни, які звучать в 
назві самої теми. Критерій – це мета, до якої ми прагнемо граючи в цю гру. 
Аргументи – це докази, які вони повинні привести, відстоюючи свою думку. 
Факти – це приклади з реального життя.  

Звичайно, свої промови діти самі скласти не могли. Тому, цю роботу ми 
виконали з учителем початкових класів. Промови були спрощеними, доступними, 
невеликого розміру. В ході роботи ми провели «Мозковий штурм» і визначили 
аргументи. Діти були дуже активні, вони самі говорили чому оцінки потрібні чи 
не потрібні. Мені залишилося лише відкорегувати ці аргументи. Щодо фактів, то 
діти самі шукали їх, опитуючи своїх ровесників, батьків, вчителів.  

Протягом двох тижнів була проведена клопітка робота. Діти працювали 
енергійно, захоплено, навчилися дебатувати, оперувати дорослими термінами, 
доводити правильність своєї точки зору.  

Перша гра була серйозним випробуванням для дітей четвертих класів, адже 
вона була публічною. Діти і тренер, вчитель – класовод і директор дуже 
хвилювалися, але гра пройшла вдало. Всі отримали задоволення, а в школі 
з’явилася справжня дебатна команда у складі: Куценко Ані, Лаштоби Наталі, 
Токаренка Влада, Бейгул Тані, Палія Саші, Кухарика Микити, Маркової Насті. 

 У 5-7 класах ці діти продовжили роботу в дебатному клубі і стали 
справжніми дебатерами, які вміють відстояти свою точку зору і не розгубитися в 
дискусії.  
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Дебатний клуб «Кредо». 
Старша група 

Дебатний клуб «Кредо».  
Молодша група 

Засідання дебатного клубу «Кредо» 
м.Комсомольськ

Дебати – 2007.  
Переможці міського і 
лауреати обласного 
туру:Березовська Н., 
Ланевич С., Поліщук Д. 
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РОЗДІЛ V.  ВИКОРИСТАННЯ ДЕБАТІВ КАРЛА 
ПОППЕРА  В УРОЧНІЙ СИСТЕМІ 

 
 

УКРАЇНА В УМОВАХ НЕЗАЛЕЖНОСТІ 
Урок історії України в 11 класі 

 
(урок систематизації й узагальнення знань у формі дебатів 

 Карла Поппера) 
 

Процюк Л.О.  
 

Завдання уроку: 
1. Дати оцінку результатам діяльності державних органів України за 

час існування незалежної держави. 
2. Розкрити зміст перетворень, що відбулись в Україні. 
3. Сприяти розвитку історичної свідомості учнів, критичному 

осмисленню історичних подій. 
4. Вчити учнів мати власну думку з приводу конкретних історичних 

явищ і процесів, обґрунтовувати і відстоювати її. 
5. Виховувати учнів в дусі патріотизму, толерантності, сприяти 

утвердженню ідеалів демократії. 
 
Обладнання: карта України, підручники, фотоілюстрації, портрети 

державних діячів, публікації преси, два столи для членів дебатних команд з 
табличками: А1 ,А2, А3 та N1, N2 ,N3 

 
Тип уроку: урок систематизації й узагальнення знань у формі дебатів 

Карла Поппера 
 

ХІД УРОКУ: 
 

1.Організаційна частина уроку. 
2.Мотивація навчальної діяльності. 
 
Учитель. З 1991 року відроджена Україна стала на складний шлях 

побудови суверенної держави. Перед нею постало завдання якомога швидше 
здійснити перехід від держави тоталітарної до демократичної. Складним і 
тернистим виявився цей шлях. Складна економічна ситуація, криза у фінансовій 
сфері, політична нестабільність, сепаратизм в Криму, корупція, збідніння 
населення, розчарування і надії – все було на цьому шляху. Але незважаючи на 
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всі перешкоди Україна впевнено йде по обраному шляху, щоб стати рівною 
серед рівних в демократичній Європі. 

Сьогодні на уроці ми маємо дослідити за допомогою історичних джерел, 
статистичних даних, публікацій в пресі чи відповідає дійсності твердження, що в 
Україні швидко здійснюється перехід від тоталітарного суспільства до 
демократичного, громадянського.(викладач нагадує правила гри дебатів та 
завдання гравців і суддів). Гра починається з виступу гравця команди 
стверджуючої позиції (А1). Його завдання: представити учасників команди, її 
позицію, надати дефініції, аргументи, зробити висновок, даючи чіткий погляд 
стверджуючої команди щодо теми. Далі дебати проходять відповідно правил. 
Кожен гравець виконує покладені на нього функції. 

А1 
Добрий день, шановні опоненти, судді та глядачі! Дозвольте мені, 

Кобеляцькому Ігорю, представити нашу команду у складі Коваленко Інни, 
Загубиноги Владислава та мене, Кобеляцького Ігоря. Тема, яка виноситься 
сьогодні на обговорення, надзвичайно актуальна, бо вона стосується кожного 
громадянина нашої держави. Ми стверджуємо, що в Україні швидко 
здійснюється перехід від тоталітарного суспільств до громадянського. З 1991 
року відроджена Україна стала на складний шлях побудови незалежної, 
суверенної, правової, соціальної держави. Досягнення цієї мети значною мірою 
залежить від того, чи вдасться їй побудувати стале громадянське суспільство. 

Щоб зрозуміти дану проблему та уникнути двозначності в трактуванні 
понять цієї тези ми подаємо визначення основних термінів. 

Отже, наші дефініції: 
Швидкий – який проходить, відбувається в короткому часі.  
Переходить – змінювати методи роботи, спосіб виробництва; починати 

діяти по іншому. 
Стан – сукупність обставин, умов, стосунків, у яких хтось або щось 

знаходиться 
Суспільство – сукупність (обставин) людей, об`єднаних певними 

відносинами, обумовленими історично мінливим способом виробництва 
матеріальних і духовних благ. 

Громадянський – пов'язаний зі становищем громадянина.  
Тоталітаризм – одна з форм державного устрою, яка характеризується 

тотальним контролем держави над усіма сферами життя суспільства, ліквідацією 
конституційних прав і свобод громадян, репресіями стосовно опозиції. 

Трансформація – зміна, перетворення виду, форми істотних властивостей 
чого-небудь. 

Наш критерій: Створення оптимальних умов у суспільстві для задоволення 
потреб та інтересів його членів, суспільне благо. Для підтвердження цього 
критерію дозвольте подати наші аргументи:  

 
1. Ринкові відносини, подолання, відчуження людини від засобів 

виробництва і результатів її трудової діяльності. У світі існують 2 економічні 
системи: командно-адміністративна та ринкова. Ринкові відносини для 
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громадянського суспільства є природним. Людина вільно вибирає форми і види 
підприємницької діяльності. 

Громадянин може незалежно від держави забезпечити собі економічну 
свободу, яка є основною для всіх інших видів незалежності. Отже, ринкова 
економіка та демократичний політичний режим є тими передумовами, що 
сприяють виникненню та існуванню громадянського суспільства. Наша команда 
стверджує, що в Україні існує демократично-політичний режим. Всім відомо, що 
демократія – це влада народу. Сподіваюся, що ні в кого не виникає сумніву в 
тому, що саме народ формує систему влади в Україні. Адже вибори були і 
залишаються суттю демократії. З часу проголошення незалежності українські 
громадяни тричі обирали президента держави і брали участь у парламентських 
виборах. На місцевому рівні пряма демократія проявляється в самоврядуванні. 

Сподіваюся, що всім присутнім відомо, що в Україні відбувся процес 
приватизації, проведена земельна реформа, внаслідок якої земля перейшла у 
власність селян. Це дало можливість перейти до різних форм власності в 
економіці, тобто до ринкової економіки. Адже в Україні існують державна, 
колективна і приватна форми власності. Таким чином в Україні створено умови 
для розвитку вільної підприємницької діяльності, які охоплюють різні сторони 
економічного життя і є необхідними атрибутами ринкової політики.  

Наш 2 аргумент: 
2. Економічна, ідеологічна, політична свобода громадян. 
Якщо ми відкриємо Конституцію України, Розділ II "Права і свободи та 

обов'язки людини і громадянина", то побачимо, що саме в цьому розділі держава 
гарантує конституційні права і свободи своїх громадян. Наприклад, ст. 34 
гарантує громадянам право на свободу думки, слова, на вільне вираження своїх 
поглядів і переконань. Стаття 35 гарантує право на свободу совісті і 
віросповідань. Ці та інші статті всім це добре відомо, є діючим. Так лише в 
нашому маленькому місті є 14 релігійних громад, а скільки їх по всій Україні? 
(Дані з довідника гром. орг. м. Комсомольська). Я думаю, що цей факт ще раз 
доводить вірність нашої точки зору.  

Наш 3 аргумент: 
3. Існування різноманітних асоціацій, добровільних об'єднань людей, 

багатопартійність. 
В Україні на 1998 р. за даними Ради Європи нараховано 2500 

громадянських організацій всеукраїнського масштабу. У сучасному світі існує 
понад 800 партій, які значно різняться між собою. В Україні нараховуються 
понад 114 партій. Серед них соціал демократичні, ліберальні, комуністичні і 
консервативні. Наявність широкого спектру партій від крайньо лівої 
комуністичної до крайньо правої УНА-УНСО свідчить про перехід держави від 
тоталітаризму до демократії і громадянського суспільства. Адже всі пам'ятають 
час коли в державі існувала лише одна партія, якій не було альтернативи – 
КПРС. Отже, наша команда твердо переконана в тому, що в Україні швидко 
здійснюється перехід від стану трансформацій тоталітарного суспільства до 
громадянського. Дякую за увагу! Я готовий до запитань. 
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ПЕРЕХРЕСНЕ ОПИТУВАННЯ ВІД А1 ДО N2 
 
1. Ви маєте змогу висловлювати свою точку зору? 
2. Вам ніщо не заважає це робити? 
3. Свобода слова – це ознака демократичного суспільства? 
4. Що таке громадянське суспільство? 
5. Які риси громадянського суспільства ви можете назвати? 
6. Чи не здається вам, що всі названі вами риси існують в Україні? 
7. Чи можете ви назвати державу в якій зовсім не має корупції? 
8. Як на вашу думку можна позбутися корупції та чиновницького 

свавілля? 
9. Чи можна за 13 років повністю позбутися всіх тих рис, що існувало 

протягом десятиліть?  
10. Ви говорите, що до громадянського суспільства ще далеко. То яке 

суспільство ми маємо зараз? 
А2 

Добрий день, шановне журі та учасники гри "Дебати". Я, Коваленко Інна, 
погоджуюся зі своїми колегами з приводу бачення цієї актуальної проблеми. Я 
підтримую позицію команди і твердо переконана в тому, що Україна швидко 
переходить від тоталітарного суспільства до громадянського. 

Шановні опоненти погодилися із дефініціями і критеріям, але не 
погодилися із нашими аргументами. Ми ж своїми аргументами доводимо, що 
Україна швидко переходить із стану трансформації тоталітарного суспільства до 
громадянського. 

Щоб довести правильність нашої позиції, я дозволю собі ще раз навести 
нашу лінію аргументації. 

Ринкові відносини, подолання відчуження людини від засобів 
виробництва та результатів її трудової діяльності.  

Ви спробували заперечити наш 1 аргумент, але не змогли його розбити 
своїми фактами. Ви не можете заперечувати існування різних форм власності – 
від приватної до державної. Щодо ринкової економіки ви говорили про 
розмежування суспільства на два полюси. 

Але ж це і є ознакою ринкової економіки. Адміністративно-командна 
система, що забезпечувала розподіл соціальних благ, зруйнована. Ми 
переходимо до ринкової економіки і цим пояснюються всі негаразди. На жаль, 
середній клас в нашій державі ще не значний, але він існує і продовжує зростати. 
Водночас громадяни мають широку можливість проявити власну ініціативу, 
забезпечивши свій добробут. Людина реалізує свій власний потенціал, прагне до 
економічної свободи. 

За даними досліджень, в Україні налічують 3 млн. 73 тис. малих та 
середніх підприємств. На них працює 52,6 % всього працездатного населення 
("Громад. освіта" Київ "Генеза" 2002 р., с.22). Чи це не є показником переходу до 
ринкової економіки? Не забувайте те, що нашій державі лише 13 років. Вона 
дуже молода, але успіхи 2000-2002 р.р. в галузі економіки говорять самі за себе. 
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Крім того, в Україні існує понад 18 тис. громадських організацій. Це 
засвідчує високий рівень суспільної активності громадян, що ще раз підтверджує 
нашу позицію. 

Наш 2 аргумент – економічна, ідеологічна, політична свобода 
громадян. 

Ви не можете заперечити той факт, що людина в нашому суспільстві може 
мати свої ідеї погляди і вільно висловлювати їх шпальтах газет, ТБ чи під час 
виступів. Стаття З Конституції України говорить що сама людина, її життя і 
здоров'я, честь і гідність недоторканність і безпека визначаються в Україні 
найвищою соціальною цінністю. Утвердження і забезпечення прав і свобод 
людини є головним обов'язком держави. 

Статті 34, 35,39, 41, 42 та інші гарантують права і свободи громадянину. 
При чому досвід нашого життя показує, що це не просто слова, а дійсно реалії 
нашого життя. Пригадайте нещодавні масові акції «Україна без Кучми», адже 
саме їх проведення свідчить про відхід від тоталітаризму і перехід до 
громадянського суспільства. Мітинги, акції, ініційовані саме громадськими 
організаціями відбувалися нещодавно і в нашому місті, при повній лояльності з 
боку властей. Тому ми констатуємо факт саме швидкого переходу України від 
тоталітаризму до громадянського суспільства. 

Нашим наступним аргументом є те, що в Україні існують різноманітні 
асоціації, добровільні об'єднання людей, багатопартійна система. 

Мій колега вже навів статистичні дані щодо кількості громадських 
організацій і партій в нашій державі. Ви спробували заперечити нашу позицію 
тим, що величезна кількість партій – це не суттєва ознака громадянського 
суспільства і провели паралель із західними демократіями. Вибачте, але 
пригадайте скільки років існують ці держави? Понад 200 літня історія США і 13 
років Української держави. Те, на що в США пішли десятки років в Україні 
відбулося за 10 років. Чи це не є свідченням швидкого переходу із стану 
трансформації тоталітарної держави до громадянського суспільства. 

Навіть в нашому маленькому місті (а скільки таких в Україні) існує 58 
громадських організацій, 28 осередків політичних партій, 14 релігійних громад 
різних конфесій (довідник "Громад. організ. м.Комсомольська" Комсомольськ, 
центр муніципального розвитку, 2002 р.) 

Отже, я думаю, що наша команда змогла переконати Вас шановні члени 
журі, опоненти, глядачі в правильності нашої точки зору. Ми твердо переконані 
в тому, що Україна швидко переходить від тоталітарного суспільства до 
громадянського. 

Дякую за увагу. Я готова до запитань. 
А3 

Добрий день шановні журі, опоненти. Мене звуть Загубинога Владислав. 
Дозвольте підсумувати гру і остаточно переконати вас у нашій правоті. Ще раз 
хочу нагадати наші аргументи та нашу позицію з приводу цієї теми. Ми 
переконані, що Україна дійсно швидко переходить зі стану трансформації 
тоталітарного суспільства до громадянського. Для повного розуміння хочу 
нагадати нашу лінію аргументацій.  
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Наш 1 аргумент: Ринкові відносини, подолання відчуження людини від 
засобів виробництва та результатів її трудової діяльності. 

Як говорили мої колеги по команді, в нашій країні здійснюється перехід 
від командно-адміністративної планової економіки до ринкової. Заснування 
різних форм власності, проведення земельної реформи, зростання малого і 
середнього бізнесу – всі ці факти говорять про існування ринку. Звичайно, ми 
стоїмо на етапі становлення держави і саме цим пояснюється полюсність 
суспільства, невеликий ріст середнього класу, але не забувайте, що нашій 
державі всього 13 років і в нас все ще попереду. 

Нашим другим аргументом є економічна, політична і ідеологічна 
свобода громадян. 

Ви не можете не погодитись з нами, що демократичні вибори, це ознака 
громадянського суспільства. Всім відомо, що вибори президента у нас відбулися 
3 рази, а до Верховної Ради двічі. І це лише за 13 років. Народ зміг обрати своїх 
представників на альтернативній основі. Вищі органи влади обрані 
демократичним шляхом. Щодо іншого, то в II розділі Конституції України 
сказано, що людина має право на свободу думки, слова, на вільне вираження 
своїх поглядів та переконань. Ви не можете не погодитися, що ці права не просто 
декларуються Конституцією, а на справді, реально існують. 

Третім нашим аргументом є існування різноманітних асоціацій, 
добровільних об'єднань людей, багатопартійність. 

Думаю, що у вас не виникне питань щодо багатопартійності, так як в 
Україні їх налічується 114. щодо вільних об'єднань, то в країні 2500 
загальноукраїнських громадських організацій, а всього їх існує 17000. навіть в 
нашому місті 8 громадських організацій різних напрямків діяльності. 

Наші факти і аргументи беззаперечно доводять, що Україна швидко 
переходить від тоталітарного суспільства до громадянського. Я думаю, що і вас 
вони переконали. Дякую, у мене все. 
 

ПЕРЕХРЕСНЕ ОПИТУВАННЯ А3 ДО N1 
 

1. В Україні 3 млн. 73 тис. малих і середніх підприємств. Чи не є це 
ознакою змін в суспільстві? 

2. Чи відомо вам, що в Україні проходить процес приватизації? 
3.  Про що це свідчить? 
4. Всенародні вибори президента і парламенту є ознакою демократії? 
5. Чи відомо вам, що вибори відбуваються на альтернативній основі, 

чого не було раніше? 
6. Скільки політичних партій в Україні? 
7. Багатопартійність є ознакою демократичної держави? 
8. Чи відомо вам, що за час незалежності України відбулося 2 

референдуми? 
9. Чи не свідчить це про демократію в країні? 
10. Чи не здається вам, що відповідаючи на питання ви суперечите самі 

собі? 
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N1 
Добрий день, шановні судді, опоненти та глядачі! Дозвольте нам, команді 

у складі: Березовської Наталі, Поліщук Дарини, Ланевича Сергія, довести до 
вашого відома свою точку зору, з приводу даної теми. Наша команда не вважає, 
що Україна швидко переходить зі стану трансформації тоталітарного суспільства 
до громадянського. 

Ми погоджуємося з дефініціями та критерієм наших опонентів, але ми 
зовсім не згодні з аргументами протилежної сторони. 

Ви говорили про ринкові відносини, які ніби-то існують в Україні. Але чи 
відомо вам, що саме завдяки такій політиці більшість людей опинилися за 
межею бідності? Щодо приватизації, то вона була проведена несправедливо і 
недаремно її в народі прозвали «прихватизацією». А щодо селянства та землі яку 
вони отримали… То поїдьте в село і подивіться на бур’яни, якими та земля 
заросла і зразу стане зрозумілою ефективність земельної реформи. Щодо 
свободи економічної, політичної… Так, вона є, свобода бути бідним і 
беззахисним в державі, де правду знайти простому смертному дуже важко. Хоч 
говорити можна майже все і скрізь. Щодо багатопартійності і великої кількості 
організацій… В країнах демократичної Європи, США, Канади та інших – дві-три 
партії, які змагаються за перемогу на виборах, а у нас – 114. Невже ви справді 
думаєте, що це добре? На мою думку, це якраз навпаки. І ми це доведемо далі, 
протягом гри. 

А тепер дозвольте представити нашу лінію аргументацій: 
1. Корумпованість державних органів, чиновницьке свавілля від імені 

держави перешкоджає швидко перейти від тоталітарного суспільства до 
громадянського.  

За даними ООН, Україна посідає 106 місце серед 133 найкорумпованіших 
країн світу. „Ефективність надання послуг громадянам залишається вкрай 
низькою. Черги брутальність, тяганина залишається скоріше правилами, ніж 
вийнятком. Опитування громадської думки свідчить, що низька довіра з боку 
громадян до бюрократії, з якою вони стикаються, підриває авторитет 
держави і влади в цілому" (Л.Кравчук „Адміністративна реформа, стан і 
перспективи" УАДУ 1998 р. №1) 

Отже, ми не так далеко відійшли від минулого, як хотіли б. 
2. Неможливість, надзвичайна складність прояву особистої ініціативи 

в господарській діяльності. 
Прикладів можна привести багато, але я зупиняюсь лише на одному. Наша 

команда зустрілася з головою спілки підприємців міста і задали йому кілька 
питань. Ось відповіді на деякі з них. Для конкретної людини розпочати свою 
справу дуже складно, тому що треба пройти ряд державних інстанцій, при чому 
майже в кожному кабінеті необхідний хабар. Платити треба за реєстрацію, за 
дозвіл, ліцензію чи патент. Отже, далеко не завжди розумні, підприємливі люди 
мають можливість діяти у відповідності з законом і вести підприємницьку 
діяльність. 

3. В державі існує монопольне право на політичну діяльність. 
Обмеження діяльності опозиції і вільнодумства (я вже говорив і приводив слова 
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Турчинова, лідера блоку БЮТу з цього приводу) Давайте поглянемо, кому 
належать у нас провідні телеканали і чиїм голосом вони говорять? Канал „Інтер" 
– І.Суркісу, Перший національний – В.Медведчуку, „1+1" – Волкову, Рабіновічу 

Так хто в нас має право голосу? Чиїм голосом вони говорять? Голосом 
опозиції? Відповідь однозначна – НІ. Отже, монопольне право мають державні 
партії, об'єднання, особи, приближені до президента, та його оточення. 

Таким чином, прояви тоталітаризму існують в Україні. Саме тому нам 
ще дуже далеко до громадянського суспільства. Сподіваюсь, що я зміг вас 
переконати в правильності своїх суджень. 

Дякую! Я готовий відповідати на ваші запитання. 
 

ПЕРЕХРЕСНЕ ОПИТУВАННЯ N1 ДО А2 
 
1. Ви говорили про багатопартійну систему в Україні. Чи завжди кількість 

означає якість? 
2. Як проявляється діяльність політичних партій в нашій державі? 
3. Що дала їх діяльність громадянам країни? 
4. Ви порівнювали США і Україну, але чи не здається вам, що це 

порівняння недоречне? 
5. Чи знаєте ви скільки років існує США? 
6. То чи можна порівнювати 230- літній досвід державотворчості в США і 

13-літній досвід України? 
7.Чи відомо вам, що відсоток довіри населення до політичних партій 

становить 1 %? 
8. То хіба це не доводить, що влада належить вузькому колу осіб, яких 

мало турбують інтереси народу України? 
9. То хіба це не доводить, що тоталітарні принципи ще й досі панують в 

Україні? 
N2 

Добрий день, шановне журі та учасники гри „Дебати". Я, Березовська 
Наталя повністю погоджуюся зі своїми колегами з приводу бачення цієї 
актуальної проблеми, і хочу висловити свої міркування щодо цього. Я 
підтримую позицію команди і твердо переконана в тому, що Україна повільно 
переходить від тоталітарного суспільства до громадянського. 

Яскравий виступ наших опонентів мене абсолютно не переконав. Ми 
продовжуємо підтримувати нашу позицію. 

Наша держава нагадує чайник, що стоїть на плиті між двома вогнями. З 
одного боку його підігрівають ще живі і популярні комуністичні ідеї, а з іншого 
західно-демократичні. 

Виходячи з вище сказаного, я ще раз наголошую на нашій позицій і хочу 
повернутися до вашої лінії аргументації. 

Ви говорили в 1 аргументі про наявність ринкових відносин. Вибачте, 
але результати сьогодення зовсім не схожі на результати цивілізованих ринкових 
держав. Україну „вкинули" в ринкову економіку. Економічна політика 
здійснюється в прискореному режимі, хитаючись між двома діаметрально-
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протилежними тенденціями: механізмами вільного ринку і прагненням 
реанімувати адміністративно-командну систему, або щось подібне до неї. 

Все це не дало очікуваного результату – ефективних економічних зрушень. 
Реформа затяглася і кинула Україну у вир бідності. 

Як повідомила газета „Дзеркало тижня" (№9, 2003, 15.03) рівень безробіття 
в  Україні становить близько 21 млн. чоловік. Уряд розробив державну програму 
зайнятості населення на 2002-2004 р., але більшість депутатів вважає, що 
виконавча влада не зможе вирішити проблему безробіття. 

Отже, питання про перехід до ринку є дискусійним. А якщо ринок – то 
суто український, а не той, що є в інших країнах. Як ви знаєте, структури ЄС не 
поспішають надати Україні статус держави з ринковою економіко 

Що, стосується вашого 2-го аргументу – плюралізм та свобода у виборі 
у всіх сферах життя. В певній мірі ми погоджуємося з вами, але не випадково 
Рада Європи критикує Україну за жорстоке поводження з в'язнями, 
переслідування непокірних суддів, а головне – серйозне обмеження свободи 
преси. Рада Європи дорікає Україні за зазіхання на незалежність юстиції. 
Експерти ПАРЄ (парламентська асамблея Ради Європи) наводять, як приклад, 
тиск Генпрокуратури на суддів, які „намагаються ухвалити рішення відповідно 
до закону". 

Ханна Северсон і Рената Вольвенд безпосередньо вказують на спроби 
влади, на чолі з Кучмою, піддати ще жорстокішому контролю ЗМІ – незалежні, 
державні й ті, що належать олігархам, (газ. „Персонал плюс", №34, 29 вересня – 
5.10.2003 р., ст. 2 „Рада Європи жорстоко критикує Україну".) Отже, не все так 
добре із свободою особистості, як ви говорили. Контроль над ЗМІ – це зовсім не 
ознака громадянського суспільства, а навпаки. По-третє, ви говорили, що у нас 
існує багато асоціацій, багатопартійність. Ми не можемо з вами не 
погодитись. Але чи завжди кількість − це якість? Так в нашому місті є три жіночі 
організації, метою яких є захист інтересів жінок. Це клуб „Ділова жінка", центр 
„Роксолана", „Перспективи". То чи не варто було б їх об'єднати і піти далі в своїй 
роботі, бути більш ефективними і більш дієвими. На мою думку, цей факт та 
інші свідчить про незрілість громадянського руху. А зараз я хочу представити 
нашу лінію аргументації, яка підтвердить нашу позицію. 

 
1. Корумпованість державних органів, чиновницьке свавілля від імені 

держави уповільнюють перехід держави до громадянського суспільства.  
Не випадково, у рейтингу найкорумпованіших держав світу ми посідаємо 9 

місце. Більше, ніж у нас беруть хабарі лише у країнах, таких як Камеруну, 
Уганді, Нігерії і Бангладеш, (газ. „Яблуко", №27, березень 2002 р., ст. „Твереза 
голова і чисті руки"). Влада не звертає уваги на скарги громадян. У вересні 2003 
року 28 донеччан добилися до президента із своєю скаргою і блокували його 
приймальню. Після чого голова координаційного комітету по боротьбі з 
корупцією при президенті О.Колінько, яка розглядала цю справу і провела 
інспекційну поїздку до Донецька, заявила в інтерв'ю ТСН (ТСН, 17.10.2003 р.), 
що 1000 скарг., мають підставу. Такою ж ситуація виявилася під час перевірок на 
Одещині і Львівщини.  



 90

2. Неможливість чи надзвичайна складність прояву особистої 
ініціативи в господарській діяльності.  

За соціологічними опитуваннями – 73% людей вважає, що без хабарів 
відкрити власну справу неможливо, а 43% – вже їх давали (ТСН, 17.10.2003 р.). 
Ці дані ви зможете знайти на сайті „1+1". Хабар чиновнику, за отримання 
довідки, чи податковому інспекторові, щоб не здирав три шкури – це звичайна 
справа. 

3. Монопольне право на політичну діяльність. Обмеження діяльності 
опозиції та вільнодумства.  

Свобода слова в Україні, твердить „Фрідом Хаус", постійно зменшується 
через постійний політичний тиск та цензуру влади. Адміністрація, говориться в 
доповіді, регулярно видає журналістам інструкції („темники"), де даються 
вказівки щодо теми та подачі матеріалів в новинах. За повідомленням 
Європейського інституту мас-медіа, під час висвітлення виборчої кампанії 2002 
року державне телебачення цілком очевидно пропагувало правлячу партію. „В 
останні кілька років в Україні простежується погіршення стану з засобами 
масової інформації, і цього року ми вирішили, що настав час вперше провести її 
до категорії країн, де засоби масової інформації вважаються невільними. Тут 
посилюється тиск держави на мас-медіа, і Україна, можна сказати, заслужила 
називатися невільною у цьому плані. 

А як можна оцінити постійні нападки в програмі „Проте" на блок „Наша 
Україна" і його лідера − В.Ющенка, який є претендентом на посаду президента. 
Чиє замовлення виконує канал, який належить О.Волкову і В.Рабіновичу, які 
входять до президентської команди і максимально підтримують президента. 
Можливо, ви задумаєтеся над цим? Отож, ми твердо переконані в тому, що 
Україна повільними темпами переходить із стану трансформації 
тоталітаризму, і до побудови громадянського суспільства нам, на жаль, далеко. 
Думаю, що всі ці факти є переконливими і ми довели правильність нашої точки 
зору. 

Дякую за увагу, я готова до запитань  
N3 

Шановні члени журі, опоненти, глядачі! Настала моя черга підбивати 
підсумки. Незважаючи на запеклі суперечки ми не відступили від нашої позиції 
щодо того, що в Україні відбувається далеко не швидкий перехід від 
тоталітаризму до громадянського суспільства.Спершу хочу наголосити, що 
протилежна команда неправильно зрозуміла нашу думку. Ми не говоримо, що в 
Україні за 13 років незалежності нічого не змінилося, але ми стверджуємо, саме 
швидкого переходу до громадянського суспільства в нашій державі ми не 
бачимо. 

Тепер дозволяю собі нагадати нашу лінію аргументації. 
1. Корумпованість державних органів. Чиновницьке свавілля від імені 

держави уповільнюють перехід держави до громадянського суспільства. 
Сподіваюся, що ви почули і належно оцінили наведені факти. Не 

випадково Україна займає 106 місце серед 133 найбільш корумпованих держав. 
С.Піскун, генеральний прокурор, не реагував на звернення громадян та не віддав 
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наказ про звільнення прокурора Одеської обл., хоч президент видав таке 
розпорядження. Можна навести, на жаль, дуже багато фактів, але ці красномовно 
говорять самі за себе. 

2. Неможливість чи надзвичайна складність прояву особистої 
ініціативи в господарській діяльності.  

Ми наводили дані соціального опитування. 73% опитуваних заявили, що 
не можливо розпочати справу без хабарів, а 43% вже їх давали. Кому? 
Чиновникам усіх рангів, які видавали дозвіл на підприємницьку діяльність, чи 
податковому інспекторові. 

Отже, ні про яку економічну свободу не може бути й мови при таких 
обставинах. 

3. Монопольне право на політичну діяльність. Обмеження діяльності 
опозиції та вільнодумства. 

Свобода слова в нашій країні тільки на словах. Як уже зауважили мої 
колеги, ЗМІ говорять те, що потрібно нашим депутатам. 

Організація „Фрідом Хаус" оприлюднила доповідь щодо свободи преси у 
світі. Рейтинги України в цій доповіді суттєво знизилися порівняно з минулою. 
Україна потрапила до категорії „не вільних" країн після того, як проти кількох 
журналістів було відкрито карні справи з політичних причин, а декого 
переслідували податковими перевірками. 

Отже, ми твердо переконані, що Україна повільно переходить зі стану 
трансформації тоталітарного суспільства до громадянського. Сподіваюсь, що 
всі зрозуміли нашу точку зору і схилились до неї. 

Дякую за увагу. У мене все. 
 

ПЕРЕХРЕСНЕ ОПИТУВАННЯ N3 ДО А1 
1. Що таке громадянське суспільство? 
2. Які ознаки громадянського суспільства ви можете назвати? 
3. Що таке суспільне благо? 
4. На основі чого ви стверджуєте, що в Україні існує демократичний і 

політичний режим? 
5. Чи всі статті Конституції виконуються в Україні? 
6. Чому рівень життя більшості громадян України дуже низький, якщо в 

нас все так добре, про що стверджували? 
7. На основі чого ви стверджуєте, що в Україні існують економічні 

свободи громадян? 
8. Які конкретні справи зробили громадські організації про які ви 

говорили? 
9. На скільки ефективна їх діяльність в Україні взагалі? 
10. Чи не здається вам, що велика кількість політичних партій свідчить про 

незрілість громадянського суспільства? 
 

III. Підбиття підсумків уроку. 
Гра закінчується виступом судді. Суддя дає свою, неупереджену оцінку 

сторони, команди та гравця. Виставляє рейтинг командам (1 – найкращий, 6 – 
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найгірший), визначає кращих гравців та сторону. Суддя звертає увагу, на скільки 
переконливо команди однієї сторони доповнили одна одну і чи не були 
суперечливими їхні позиції, аргументи та висновки. Всі гравці оцінюються за 
такою шкалою балів: 

30-28 – відмінно; 
27-26 – дуже добре; 
25-24 – добре; 
23-21 – задовільно; 
22-18 – погано; 
17-15 – дуже погано; 
Бали виставляються у протоколі. Оцінюється аргументованість, манера 

поведінки, підтримка команди, сторони (до 10 балів за кожну). 
Виставлення оцінок учасникам гри, суддям. 
 

IV. Узагальнення й систематизація результатів уроку. 
Учитель. Ми прослухали виступи гравців команд, оцінку їх роботи 

суддями. Ви багато і плідно працювали, знайшли цікаві факти і зробили власні 
висновки. Дякую всім за роботу. 

Все сказане вами свідчить, що в Україні за 13 років незалежності зроблено 
багато. Наша держава впевнено йде вперед до демократичної Європи. Але надто 
короткий відрізок часу відділяє сьогоднішню Україну від її тоталітарного 
минулого. Тому зрозуміло, що все змінити не вдалося, всі проблеми не зникли, 
роботи ще багато. Але ми всі сьогодні зрозуміли, що альтернативи для України 
не має. Вона повинна стати справді демократичною, правовою державою із 
розвиненим громадянським суспільством. Зроблено вже багато, але і проблем 
невирішених залишилось чимало. Тож давайте разом розбудовувати Україну 
таку, про яку мріяли наші великі попередники. 

 
V. Домашнє завдання: 

 
Творче завдання: написати твір-роздум на одну з вибраних тем. 
1. Якою я бачу Україну в середині XXI ст.? 
2. Якби я був президентом України… 



 93

 ЗАГОСТРЕННЯ КРИЗИ РАДЯНСЬКОЇ СИСТЕМИ  
В УКРАЇНІ (1965-1985 РР.) 

 
Урок з історії України в 11класі  

(суспільно-гуманітарний профіль) 
Доценко Л.І. 

 
Мета: познайомити учнів з періодом, який в історії називається періодом 

«застою». Оцінити діяльність органів влади в цей час. 
 Обладнання: карта України, підручники, публікації преси, два столи для 
членів дебатних команд. 
 Тип уроку: урок систематизації та узагальнення знань у формі дебатів 
Карла Попера. 
 

ХІД УРОКУ: 
 

1.Організаційна частина уроку. 
2.Мотивація навчальної діяльності. 
Учитель. Сьогодні ми розглядаємо досить складну і суперечливу тему. 

Ми з вами дослідили багато джерел, заслухали думки очевидців. Дуже багато 
суперечливих оцінок даного періоду ми маємо. Найкраще допоможе вам 
визначитися з даним питанням гра дебати. 

(Учитель нагадує правила гри та завдання гравців) 
 

Гравець А-1 
Ми сьогодні виступаємо в ролі стверджуючої сторони на тему „В Україні  

в 1965-1985 рр. загострилась криза радянської системи.” 
Дозвольте представити наші дефініції: 
криза − накопичення проблем в будь-якій сфері життя суспільства, що 

вимагають першочергового рішення; 
радянська система − це поняття ототожнюють з поняттям радянської 

влади – сукупність державних і громадських організацій керованих КПРС, що 
становлять політичну систему суспільства; 

політика – в перекладі державна чи суспільна справа; сфера суспільної 
діяльності, щодо завоювання, утримання і використання державної влади. 

ідеологія – це система політичних, економічних, правових поглядів, які 
виражають інтереси певних груп людей. 

економіка – в перекладі з грецького мистецтво ведення господарства, або 
історично визначена сукупність суспільно-виробничих відносин. 

Ми пропонуємо розглянути дану тему з позицій вивчення курсу 
всесвітньої історії, поєднуючи з кризою системи всього СРСР. 

Наш критерій: „Радянська система з самого виникнення була приречена 
до кризи”. 
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Наші аргументи: 
1.Загострення політичної кризи. 
2.Ідеологічна криза. 
3.Наростання економічної кризи. 

Дозвольте представити наші докази. 
До 1 аргументу. 
Правління Л.І.Брежнєва характеризується погромами дисидентів, 

придушенням інакомислячих, втратою ідеологічного впливу на суспільство, 
поступовим поглибленням кризових явищ у всіх сферах життя суспільства. 

До 2 аргументу. 
В Україні на початку 70-х років були вжиті заходи для ідеологічного 

поступу в галузі культури та освіти. У травні 1972 року був усунутий від 
партійного керівництва П.Шелест, якому закидалась недостатня боротьба з 
українським націоналізмом, місницьким патріотизмом. 

До 3 аргументу. 
Екстенсивні методи розвитку промислового виробництва (за рахунок 

будівництва все нових заводів і фабрик та збільшення кількості працюючих на 
них робітників) вело до росту чисельності міського населення. Село старіло. 
Питома вага колгоспників скорочувалася, що вело до загострення 
продовольчого питання. На території республіки реалізовувалися економічно 
необґрунтовані проекти. З’явилися техногенно-шкідливі виробництва. 
 

Гравець N-1 
Ми сьогодні виступаємо в ролі заперечуючої сторони на тему: „В Україні 

в 1965-1985рр. загострилась криза радянської системи”. Тому ми заперечуємо, 
що в Україні в цей період була криза. 

З вашими дефініціями ми погоджуємося. Але критерій нам здається не 
зовсім правильним. Як можна стверджувати, що радянська система була 
приречена коли вона вже існувала 50 років. 

Тому ми пропонуємо свій критерій. „Україна в 1965-1985 роки 
переживала піднесення”. 

З вашими аргументами ми не погоджуємося. 
Візьмемо ваш 1 аргумент. Політична криза. Ніякої кризи не було. 

П.Шелеста було переведено в Москву на вищу посаду. І до влади прийшов 
українець Володимир Щербицький, який був досить досвідченою людиною. 

Ваш другий аргумент. Теж не доказовий. Ми вважаємо, що ніякої 
ідеологічної кризи не було. Суспільство вірило, що будує комунізм. Йшла 
підготовка, як морально, так і економічно. І до цього часу більшість старшого 
покоління вірить, що жило в комунізмі. 

Ваш третій аргумент. Наростання економічної кризи. Можна простувати 
тим , що 8 п’ятирічку економісти назвали „золотою”. „Косигінська” реформа 
запрацювала і мала високі показники, особливо для України. 

Дозвольте запропонувати свої контраргументи: 
1.Розвиток політичної системи. 
2.Особливості розвитку економіки України. 
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3.Підвищення життєвого рівня населення. 
Наші докази. 
До 1 аргументу.  
Прихід до влади В.Щербицького пов’язувався з помилками попереднього 

керівництва. Про кризу мова не велася. Тим більше, що  П.Шелест був 
переведений на вищу посаду до Москви, а це в ті часи вважалося за честь. 

До 2 аргументу. 
У другій половині 60-х років забезпечувались порівняно високі темпи 

розвитку промисловості. Радянські економісти назвали восьму п’ятирічку 
(1966-1970) „золотою”. Було створено єдину енергосистему республіки з 
підключенням до неї промислових підприємств, радгоспів. Завдяки цьому на 
початку 70-х років повністю завершено електрифікації сіл України. В 70-ті роки 
суттєво зросли темпи розвитку сільського господарства. 

До 3 аргументу. 
Починаючи з ХХІІІ з’їзду КП України і ХХІІІ з’їзду КПРС (1966) на всіх 

високих партійних форумах завдання підвищення життєвого рівня населення 
декларувалося як одне з основних завдань партії та держави.   
 

Гравець А-2 
Ми продовжуємо стверджувати, що в Україні в 1965-1985рр. 

загострюються криза радянської системи, незважаючи на аргументи сторони 
заперечення. 

Дозвольте не погодитися з вашим критерієм, тому що всі показники 
економічного розвитку, стану суспільного життя говорять, що ніякого 
підвищення не було.  
 Ми не погоджуємося з вашим першим аргументом. В чому ви побачили 
розвиток? В тому, що відроджується неосталінізм. Відбулася реанімація 
адміністративно-командної системи. Посилилось переслідування 
інакомислячих. Як тільки Петро Шелест виступив на захист національних 
інтересів, відразу був відсторонений від влади, хоч із „прикрашеним” 
трактуванням. Не погоджуємось і з вашим другим аргументом. Перші п’ять 
років дали деякі зміни в економіці України. Але, починаючи з 1968 року, 
починається „застій” в усіх галузях, крім того техніко-економічна і фінансова 
залежність від країн Заходу. Загострилась продовольча проблема. Україна з 
таким потенціалом не могла нагодувати свій народ. Ваш третій аргумент, 
підвищення життєвого рівня населення, не відповідає дійсності.  
 У цій сфері були одні проблеми: житлове забезпечення, „дефіцит”, 
незадовільний стан медичного обслуговування, демографічні проблеми, 
морально-духовний стан суспільства.  
 Тому ми продовжуємо наполягати на своїх аргументах і хочемо надати 
ще ряд доказів. 

До 1-2 аргументів 
Як ми вже говорили, що в 1972 році усунений з посади першого секретаря ЦК 
КПУ П.Шелест, якому закидалася недостатня боротьба з українським 
націоналізмом. Критикувалася його праця „Україна наша радянська” в якій 
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ніби-то, ідеалізувалась українська історія, запорозьке козацтво. Першим 
секретарем ЦК КП(б)У став В.Щербицький, один з представників 
дніпропетровського партійного клану. Секретарем з ідеології ЦК КП(б)У 
призначили запеклого партійного догматика В.Маланчука. Саме вони і стали 
провідниками русифікаторської політики кремлівського керівництва. 
Нав’язувалися політичні догми „комунізму” та „розвинутого соціалізму”. 

До 3 аргументу 
Прихід до влади в 1964 році „неосталіністів” на чолі з Л.І.Брежнєвим 

призвів до згортання реформ, що здійснювала команда М.Хрущова. Однак 
складна ситуація в народному господарстві змусила керівництво країни шукати 
нові шляхи піднесення економіки. Здійснювалися реформи „Косигіна”. Але вже 
з кінця 60-х років реформа була згорнута. Вольові методи управління 
економікою посилилися, країна продовжувала йти екстенсивним шляхом 
розвитку. Як наслідок приріст промислової продукції знижувався. Спроби 
реформувати економіку показали, що партійна номенклатура дбала лише про 
власні інтереси, збереження своєї влади і не зацікавлена у впровадженні 
досягнень НТП у виробництво.  
 

Гравець N-2 
 Незважаючи на заперечення нашої позиції, командою ствердження ми 
наполягаємо на своєму і впевнені, що ніякої кризи в цей період не було. А 
дійсно Україна переживала піднесення. Побудовані нові заводи і фабрики, 
закінчилася електрифікація всієї України, побудовано велику кількість 
автомобільних доріг, збудовано мільйони квадратних метрів житла.  
 Тому ми не погоджуємось з вашим першим аргументом. Дійсно, кризи в 
політиці не було. Партія вела суспільство до нових звершень. Народ їй довіряв 
та підтримував.  
 Ваш другий аргумент. У 1979 році прийнята Нова Конституція УРСР − 
конституція розвинутого соціалізму. Суспільство з ентузіазмом прийняло 
новий закон, що заперечує тезу про ідеологічну кризу. Люди мали якийсь ідеал, 
мету в житті, рівнялися на краще.  
 Ваш третій аргумент. Можна спростувати нашим третім аргументом і 
навести докази підвищення життєвого рівня населення.  

Дозвольте запропонувати свої докази. Добираючи кадри В.Щербицький 
керувався найнадійнішим критерієм: особистою відданістю. Що в цьому 
поганого, якщо це принесе позитивні результати в управлінні державою. 
Звичайно, як перший секретар Компартії України В.Щербицький виявляв 
енергію, наполегливість у питаннях забезпечення виконання планів соціально-
економічного розвитку України. 
 Як ми вже сказали в Україні було досягнуто високих економічних 
показників. Протягом восьмої п’ятирічки основні виробничі фонди і загальний 
обсяг промислового виробництва зросли в 1,5 рази, а національний дохід – на 
30%. Характерно, що дві третини приросту промислової продукції було 
одержано за рахунок підвищення продуктивності праці. Завдяки співдружності 
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вчених, інженерно-технічних працівників, робітників-новаторів, за п’ятирічку 
було освоєно виробництво багатьох зразків нової техніки і матеріалів. 
 Промисловість забезпечувала село новими машинами. Збільшувалось 
використання мінеральних добрив. Поліпшився кадровий склад спеціалістів 
колгоспів і радгоспів. Усе це сприяло помітному зростанню сільського 
господарства України, валова продукція якого збільшилася на 16,6 %. 
 У Конституції Української РСР 1978 року були зафіксовані права на 
гарантовану, гідну оплату праці, на забезпечення житлом, кваліфікованою 
медичною допомогою. Уперше за роки радянської влади у людей зник 
примарний страх. Регулярно стали отримувати зарплату колгоспники. Відносно 
зросла купівельна спроможність населення. Люди почали більше купувати 
телевізорів, холодильників, пральних машин іншої побутової техніки. 
Поліпшилось медичне обслуговування. Наприкінці 80-х років в медичних 
закладах працювало 180 тисяч лікарів, що в розрахунку на кожні 10 тисяч 
жителів більше, ніж у розвинутих країнах світу. 
 

Гравець А-3 
 Дозвольте, шановні опоненти подякувати за цікаву дискусію. 
Незважаючи на ваші заперечення, ми продовжуємо наполягати, що в Україні в 
1965-1985 роках загострилася криза радянської системи. Нагадаємо наші 
дефініції: криза, радянська система, політика, ідеологія, економіка. 
 Ви з ними погодилися. Отже, визнали, що саме поняття кризи існувало. 
Також ви ніяк не відреагували на наші просторові рамки. Отже, погодилися, що 
криза в СРСР була. Як її могло не бути в Україні, коли вона була невід’ємною 
частиною Радянського Союзу. 
 Дозвольте нагадати наші аргументи: 

1. Політична криза 
2. Ідеологічна криза. 
3. Наростання економічної кризи. 

 
Мої колеги розбили ваші аргументи. Дозвольте тільки нагадати, що 

сучасні історики відзначають і політичну, і ідеологічну  кризу системи в цілому 
і зокрема економічну кризу. І, як результат, розвал СРСР і ліквідація радянської 
системи.  
 Отже, ми продовжуємо стверджувати, що  в Україні в 1965 - 1985 роках 
була системна криза. 
 Дякую за увагу, а опонентам за цікаву та змістовну дискусію. 

 
Гравець N-3 

 Дозвольте, шановні опоненти, подякувати за цікаву і змістовну дискусію. 
Не зважаючи на ствердження, що в Україні в 1965-1985 роках була криза 
радянської системи, ми не погоджуємося. З вашими дефініціями ми 
погодилися, так як це ключові слова теми і без них не можливо її розглянути. А 
не тому, що була криза системи. Ми не погодилися з вашим критерієм – 
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Радянська система була приречена до кризи. Вона проіснувала вже 50 років і 
про кризу ніхто не говорив. Натомість ми запропонували свій. Україна в 1965-
1985 роках переживала піднесення , яку ви не змогли спростувати.  
 Ми не погоджувалися з вашими аргументами і своїми контраргументами 
їх заперечували. Так, ваш перший аргумент ми заперечували нашим першим 
контраргументом. Ваш третій аргумент − нашим другим і третім 
контраргументами. Що до вашого другого аргумента, то ми довели, що ніякої 
ідеологічної кризи не було. Навпаки, люди вірили, що буде побудовано 
комунізм. Суспільство жило в спокої, стабільності, не боялося за майбутнє, 
своє і своїх дітей. Запитайте старше покоління, і воно вам відповість, що жило 
при комунізмі.  
 Отже, ми продовжуємо стверджувати, що ніякої кризи в Україні не було.  
 Дякую за увагу, а опонентам − за цікаву та змістовну дискусію.  
 

Підбиття підсумків уроку. 
 

Учням пропонується зайняти позицію сторони ствердження чи заперечення. 
Суддя коментує результати гри. 
 

Домашнє завдання. 
 
1.Провести опитування в бабусів та дідусів по даній темі. 
2.Написати короткий висновок почутого. 

 
 
 

ПРАВОПОРУШЕННЯ ТА ЮРИДИЧНА 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

 

Урок правознавства в 10 класі 
 

Ковалевська І.І.  
 

 
Мета: повторити поняття правопорушення та юридична відповідальність. 

Визначити причини правопорушень. Зайняти позицію в питанні недопущення 
правопорушень неповнолітніми. 

Обладнання: Кримінальні Кодекси України, матеріали преси, 
підручники, столи для проведення гри дебати. 

Тип уроку: урок систематизації й узагальнення знань у формі дебатів 
Карла Попера. 

ХІД УРОКУ: 
 

1.Організаційна частина. 
2.Мотивація навчальної діяльності. 
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Учитель. Сьогодні сумна статистика з кількістю правопорушень серед 
неповнолітніх, тому наше завдання сьогодні з’ясувати, що ж є причиною 
правопорушень і як зробити так, щоб їх було якомога менше. Допоможе нам в 
цьому гра дебати. Завдання учням зайняти позицію, «за» чи «проти». Учитель 
нагадує правила гри. 
 

А-1 
Ми сьогодні виступаємо в ролі стверджуючої сторони у грі «дебати» на 

тему: «Причиною правопорушень є незнання права». Отже, ми стверджуємо, що 
саме незнання права спонукає людей порушувати закон. Дозвольте представити 
наші дефініції: 

1. Право – це система загальнообов’язкових правил поведінки, які 
встановлюються санкціонуються і охороняються державною владою з метою 
упорядкування суспільних відносин. 

2. Правопорушення – винна протиправна поведінка деліктоздатної особи, 
що тягне за собою юридичну відповідальність. 

3. Закон – це офіційний письмовий документ, нормативно правовий акт 
вищого представницького органу законодавчої влади. 

4. Юридична відповідальність – це передбачені законом вид і міра 
державно-владного (примусового) зазнання особою втрат благ особистого, 
організаційного і майнового характеру за вчинене правопорушення. 

Ми пропонуємо розглядати дану тему з позиції наших однолітків. Наш 
критерій: «Законодавці забули врахувати особливості різних вікових груп». 
Наші аргументи: 

 
1) Недостатня інформаційна забезпеченість з питань права в школі» 

2) Правові норми не враховують інтереси наших однолітків. 

Дозвольте представити наші докази: 
Ми вважаємо, що негативним є те, що правознавство вивчається тільки з   

9-го класу, тобто йому призначається недостатня кількість годин. Ті учні, які 
йдуть з школи, не мають змоги вивчати законодавство країни. Навіть учні не 
мають достатньої кількості законів з правових джерел, за якими можна вивчити 
необхідні правові норми. 

Правоохоронні органи не виконують свою роль по попередженню 
правопорушень, а лише свою каральну функцію. 
Найпоширенішими видами правопорушень серед наших однолітків, хоч вони 
про це й не знають, є запізнення на уроки, неналежний зовнішній вигляд, бо ці 
закони приймали люди, які не враховують фізіологічні і психологічні 
особливості нашого віку. 

Отже, на жаль, у нашій країні недостатню увагу приділяють правовій 
освіті та вихованню. Люди погано знають закони, через це важко вимагати 
виконувати норми. Тому це спричиняє збільшення кількості правопорушень. 

Ми сьогодні виступаємо в ролі заперечуючої сторони у грі «дебати» на 
тему: «Причиною правопорушень є незнання права». Отже, ми заперечуємо, що 



 100

причиною правопорушень є незнання права. Ми погоджуємося з вашими 
дефініціями, тільки тому, що тема спільна і дібрати інші було просто не 
можливо, але хочемо додати свої: 

1. Право – це система загальнообов'язкових правил поведінки, які 
встановлюються санкціонуються і охороняються державною владою з 
метою упорядкування суспільних відносин. 
2. Правопорушення – винна протиправна поведінка особи, що тягне за 
собою юридичну відповідальність. 
3. Закон – це офіційний письмовий документ, нормативно правовий акт 
вищого представницького органу законодавчої влади. 
4. Юридична відповідальність – це передбачені законом вид і міра 
державно-владного (примусового) зазнання особою втрат благ особистого, 
організаційного і майнового характеру за вчинене правопорушення. 

Ми вважаємо, що ваш критерій не дає можливості розкрити тему і 
провести дебати, тому пропонуємо свій: «Незнання законів не звільняє 
від відповідальності». 3 вашими аргументами ми не погоджуємось, тому 
хочемо запропонувати свої: 

1) Небажання учнів знати правові норми 
Аналізуючи успішність дев'ятикласників можна помітити, що більшість 

учнів мають дуже низький рівень знань з усіх предметів, зокрема з 
правознавства. Деякі з них не просто не просто не можуть, а і не хочуть знати 
правові норми. Як би держава не намагалася інформувати населення з цього 
питання, більшість відкрито ігнорують цю інформацію і створюють свої власні 
закони, які вважають найбільш правильними. І тільки коли потрапляють до 
правових органів, говорять, що не знали що здійснюють правопорушення. 

2) Причиною правопорушень є соціальне середовище. 
Глобальною причиною всіх правопорушень є соціальні суперечності (їх 

можна назвати «хворобами суспільства»), які завжди існують у суспільстві. 
Вони призводять до того, що інтереси окремих соціальних груп, іноді окремих 
осіб приходять у суперечність із загальними інтересами. Соціальними 
причинами можна назвати, зокрема, недоліки виховної та освітньої роботи; 
обставини сімейного характеру або ж інші особливості середовища, в якому 
живе потенційний правопорушник, причини особистого характеру. На жаль, 
великого поширення сьогодні набрали такі соціальні лиха як алкоголізм, 
наркоманія, токсикоманія, аморальність та інші. Ці умови діють завжди і 
всюди. У багатьох випадках саме вони сприяють скоєнню правопорушень, а то й 
виступають їх головними причинами. 

Отже, ми заперечуємо, що причиною правопорушень є незнання права. 
А-2 

Незважаючи на аргументи заперечуючої сторони, ми продовжуємо 
стверджувати, що Причиною правопорушень є незнання законів. Наші дефініції 
повністю розкривають дану тему. Незважаючи на те, що ви запропонували свій 
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критерій ми вважаємо, що наш критерій (Законодавці забули врахувати 
особливості різних вікових груп) дає можливість в межах відведеного часу 
розкрити тему. 

Ваша лінія аргументації нас не задовольняє, тому ми продовжуємо 
наполягати на своїй лінії аргументації. 

1. Аргумент. Недостатня інформаційна забезпеченість з правових 
питань. 

Ми вважаємо, що негативним є те, що предмет основи правознавства 
вивчається тільки з дев'ятого класу та й то в недостатній кількості годин. Учні, 
які йдуть зі школи не мають змоги вивчити законодавство України. Навіть 
школярі не мають достатньої кількості джерел, за якими можна вивчити 
необхідні правові норми. 

Правоохоронні органи не виконують свою роль по попередженню 
правопорушень, оскільки виконують свої каральні функції. До школи не 
приходять працівники міліції, прокуратури, місцевого суду і не проводять 
виховні роботи з підростаючим поколінням. Таким чином школярі не мають 
уявлення, які вчинки є правопорушенням, а які ні. 

 
2. Аргумент. Правові норми не враховують інтереси наших однолітків. 

Найпоширенішим видом правопорушень серед наших однолітків є: 
запізнення на уроки, не відвідування школи без поважних причин, мати 
неналежний зовнішній вигляд, порушення прав інших. Школярі не знають, що 
дані вчинки є правопорушеннями. Всі ці вимоги приймають люди, які не 
врахували психологічних, соціологічних особливостей нашого віку. Таке 
ставлення до повсякденного життя учнів спричинене байдужістю законодавців. 
Адже це питання вони вважають не таким важливим і не мають намірів в 
подальшому його змінювати. 

Отже, ми продовжуємо стверджувати, що причиною правопорушень є 
незнання законів. 

N-2 
Незважаючи на аргументи стверджуючої сторони ми продовжуємо 

заперечувати, що причиною правопорушень є незнання законів. Наші дефініції 
повністю розкривають дану тему. Незважаючи на те, що ви запропонували свій 
критерій, ми вважаємо, що наш критерій (Незнання законів не звільняє від 
відповідальності) дає можливість в межах відведеного часу розкрити тему. 

Ваша лінія аргументації нас не задовольняє, тому ми продовжуємо 
наполягати на своїй лінії аргументації 

1. Аргумент. Небажання учнів виконувати правові норми. 
Аналізуючи успішність дев'ятикласників, можна помітити, що більше 50% 

учнів мають дуже низький рівень знань з багатьох предметів, зокрема й з 
правознавства. Деякі з них не просто не можуть, а й не хочуть виконувати 
правові норми. Якби держава не намагалась інформувати населення, більшість з 
них ігнорують інформацію і створюють «власні закони», які вважають 
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правильними. І тільки тоді, коли потрапляють до правоохоронних органів, 
говорять, що начебто не знають правопорушення. Школярі повністю 
забезпечені інформацією стосовно видів правопорушень і відповідальністю за 
їх скоєння. Але небажання деяких учнів виконувати вимоги законодавства і 
спричинюють правопорушення. 

2. Аргумент. Причиною правопорушень є соціальне середовище. 
Соціальне середовище має безпосередній вплив на вчинки людей, в 

даному випадку школярів. Іноді вчинки можуть бути корисними, але іноді й 
мати негативні наслідки. Тому соціальні чинники впливають на скоєння 
правопорушень, не дивлячись навіть на знання учнем правових законів. До 
соціальних факторів можна віднести: відносини в сім'ї, вплив негативних творів 
так званої масової культури, а також стан алкогольного сп'яніння, який до речі 
також є правопорушенням. На скоєння правопорушень можуть впливати 
відносини в колективі. Саме цей фактор є однією з найбільших причин скоєння 
протиправної дії. 

Отже, ми продовжуємо заперечувати, що причиною правопорушень є 
незнання законів. 

N - 3  
Отже, ми продовжуємо заперечувати, що причиною правопорушень є 

незнання права. 
Дозвольте нагадати наші дефініції: право, правопорушення, закон, 

юридична відповідальність. Саме вони допомогли нам провести гру. 
Очевидно, що наш критерій: «Законодавці забули врахувати особливості 

різних вікових груп» був значно вдаліше підібраний і значно повніше 
відображав мету нашої гри. 

Ми не погоджуємося, шановні опоненти з вашими аргументами... 
Дозвольте ще раз наголосити на нашій лінії аргументацій: 
1. Недостатнє інформаційне забезпечення з правових питань. 
Безперечно негативним фактором є те, що правознавство вивчається лише 

з 9-го класу. У школах не вистачає підручників з правознавства, за якими учні 
могли б вивчати необхідні правові норми. Крім того правоохоронні органи не 
виконують свою роль по попередженню правопорушень. 

2. Правові норми не враховують інтереси наших однолітків.  
Одним з найпоширеніших видів правопорушень серед підлітків є 

запізнення на уроки, неналежний зовнішній вигляд, невідвідування школи без 
поважних причин. Це трапляється тому, що закони приймали люди, які не 
врахували психологічних, фізіологічних особливостей нашого віку. 

Отже, ми продовжуємо заперечувати, що причиною правопорушень є 
незнання права і вважаємо, що змогли переконати присутніх у правильності 
нашої позиції. Дякую всім за увагу, а нашим опонентам за цікаву та змістовну 
гру. 
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А - 3  
Отже, ми продовжуємо стверджувати, що причиною правопорушень є 

незнання права. 
Дозвольте нагадати наші дефініції: право, правопорушення, закон, 

юридична відповідальність. Саме вони допомогли нам провести гру. 
Очевидно, що наш критерій, який звучить так: «Незнання закону не 

звільняє від відповідальності» був вдаліше підібраний. 
Ми не погоджуємося, шановні опоненти з вашими аргументами... Дозвольте ще 
раз наголосити на нашій лінії аргументацій 

1. Небажання учнів виконувати правові норми. 
Аналізуючи успішність дев'ятикласників, можна помітити, що більшість мають 
дуже низький рівень знань з усіх предметів, зокрема з правознавства. Деякі з них 
не просто не можуть, а й не хочуть знати правові норми. Вони створюють свої 
закони, які вважають найбільш правильними. 

2. Причиною правопорушень є соціальне середовище. 
Однією з головних причин правопорушень є середовище, в якому виховується 
людина. Якщо вона бачить навколо себе людей, які не знають або ігнорують 
правові норми, то і сама стає такою ж. На жаль, цей фактор не поодинокий. 

Отже, ми продовжуємо стверджувати, що причиною правопорушень є 
незнання права і вважаємо, що змогли переконати присутніх у правильності 
нашої позиції. Дякую усім за увагу, а нашим опонентам за цікаву та змістовну 
гру. 

 
Домашнє завдання:  
 
Підготувати статистичні дані про правопорушення неповнолітніх в 

районі за останні місяці. 
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РОЗДІЛ VI. 
МЕТОДИЧНІ РОЗРОБКИ СЦЕНАРІЇВ 
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ  ГРИ «ДЕБАТИ» 

 
 

ГЕННА ІНЖЕНЕРІЯ – АМОРАЛЬНА 
 

Тютюнник Л. А., Кріль Ю.В. 
 

С1 (перший стверджуючий; 6 хв.): 
Доброго дня, шановні опоненти, судді та глядачі!  
Наша команда виступає в такому складі: перший гравець – я, Дмитро; 

другий гравець – Даша; третій гравець – Настя.  
Сьогодні ми розглядаємо гіпотезу: «Генна інженерія – аморальна!» Ми як 

команда ствердження доводитимемо, що новітня галузь науки – генна 
інженерія – дійсно суперечить моральним принципам і нормам. 

Отже, наш критерій:  «Життя і здоров’я людини – найвища цінність». 
Ці слова свідчать, що досягнення генної інженерії приносять незворотну 

шкоду найважливішому, що є в кожного з нас, – життю та здоров’ю. Шановні 
опоненти погодяться з відомими словами: «Усе, що відбувається на Землі, 
повинно робитися в ім'я людини», тож ми доводитимемо, що генна інженерія 
суперечить основним цивілізаційним моральним принципам і шкодить життю 
та здоров'ю людини. 

 
НАШІ ДЕФІНІЦІЇ: 

 
Генна інженерія – це сукупність прийомів, методів і технологій 

отримання РНК і ДНК, виділення генів із організму (клітин), здійснення 
маніпуляцій із генами і введення їх в інші організми. 

Аморальність – неприйняття, відкидання моральних засад суспільства, 
моральних норм, духовний розпад особистості (за матеріалами тлумачних 
словників). 

Клонування – це напрямок генної інженерії, що займається відтворенням 
точних копій генотипів організмів. 

Тепер на підтримку нашої позиції ми наводимо такі аргументи: 
1. Практичні результати генної інженерії досі не вивчені й не 

досліджені, але активно випробовуються на людях та живих організмах. 
За висновками вчених, генна інженерія є інструментом біотехнології, що 

використовує дослідження молекулярної біології, цитології, генетики. 
Практичними результатами її є створення цілої низки геномодифікованої 
продукції, товарів, що вже заполонили весь світ. 
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На сьогодні є всі підстави стверджувати, що продукти генної інженерії 
несуть серйозну небезпеку. Жоден випущений до сьогодні такий продукт не 
був достатньою мірою перевірений надійним способом, тому і в цьому криється 
велика небезпека для людини. 

Товари випускаються мільйонами тонн, а ми до цього часу точно не 
знаємо, як вони діють і впливають на організм. Про масштаби негативного 
впливу можемо лише здогадуватися з експериментів, що ставляться на 
тваринах. Наприклад, британський вчений Арпад Пуштаї провів досліди над 
пацюками, годуючи їх трансгенною картоплею. На основі спостережень він 
встановив, що в тварин розладилась імунна система, виникали аномальні 
явища, хвороби печінки, нирок, рак головного мозку. 

За багаторазовими заявами вчених світу, продовжувати випуск та продаж 
продукції генної інженерії, вплив якої є ще не вивченим, означає поставити 
крапку в існуванні здорового людства в майбутньому, що і є нашим критерієм.  

Погодьтеся, що експериментувати на житті й здоров’ї всього живого – 
аморально! 

2. Клонування як напрямок генної інженерії порушує моральні 
кордони, зневажає гідність людини та є прямою загрозою людству. 

 На сьогоднішній день клонування є актуальним, оскільки мова йде про 
використання людських ембріонів у цій галузі, що викликає небезпідставні 
морально-психологічні заперечення. 

 Клонація (як найбільш крайній вид штучного розмноження людини) є 
справжнім «троянським конем» для особистості й суспільства. Адже 
клонування зводиться до безстатевого розмноження й народження нового 
життя, не вимагає фізичної, духовної участі двох батьків при цьому. 
Порушуються найважливіші родинно-сімейні зв’язки між особистостями, такі, 
як: кровна спорідненість, материнство, батьківство. Та навіть сама ідея 
клонування людини засвідчує повну відсутність поваги до неї самої, до її 
гідності: клонування нехтує правом ембріона на життя, знецінює життя 
людини. Воно дає можливість «створити» людину на замовлення: з певним 
підбором ознак статі, кольору очей, шкіри. Учені наголошують, що така 
процедура є дорогою, а отже, доступ до клонування буде диференційованим і 
може призвести до появи «біологічно нижчого класу» людей, що народжені 
природним чином, і погордливого ставлення до них з боку «класу клонованих». 

Крім того, клонація приховує велику загрозу зловживань і злочинів. З 
огляду на це клонування є аморальним, воно заборонене й переслідується у 
Франції, Німеччині, проти нього рішуче виступає й Україна. Це явище 
суперечить будь-яким моральним нормам, знищує людську спільноту й 
породжує протези людини, що є вкрай неприпустимим.  

Таким чином, клонування є прямою загрозою здоров'ю й життю людей, 
нівелює моральні засади суспільства, нехтує самим поняттям «людина» з її 
емоціями, неповторністю, гідністю, що і є нашим критерієм. 

3.Експерименти генної інженерії є небезпечними для екології. 
Дослідження генної інженерії несуть в собі великий екологічний ризик. 

Існує ціла низка негативних впливів цієї науки на природу. Нові 
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геномодифіковані рослини, посіви яких тільки в Україні становлять кілька 
мільйонів гектарів (соя, ріпак), активно витісняють їхні природні аналоги, що 
неминуче веде до збіднення екосистеми. Штучно створені рослини мають 
здатність до розмноження, розповсюдження й мутацій, як і природні. 
Екологічну небезпеку цих рослин обумовлюють 3 властивості: стійкість до 
гербіцидів, вірусів, токсичність для комах. Тобто модифіковані рослини 
призводять до появи бур’янів, що стійкі до пестицидів. Це породжує 
порушення природного балансу, зменшення врожайності культур, до 
пошкодження рослинного і тваринного світу. 

Генна інженерія вже навіть втрутилася в екосистему заради виробництва 
деревини цінних порід. У трансгенному лісі не можна збирати ягоди, гриби, 
пити березовий сік. Існування таких лісів завдає великого удару місцевим 
народам, що використовують лісові насадження в усіх сферах життя. 

Дослідження проводяться і над тваринами (наприклад, пересадка гена 
курки в крокодила призводить до появи «крококурки»). Усі вчені, що 
працюють в галузі генної інженерії, стверджують, що такі мутанти, потрапивши 
в живу природу, витіснять природні види й суттєво змінять тваринний і 
рослинний світ Землі. 

Таким чином, дослідження генної інженерії становлять пряму загрозу 
навколишньому середовищу, екосистемам, а це, не забуваймо, середовище 
існування людей, тому очевидною є загроза нашому життю й здоров’ю, які є 
найціннішим. А ця аксіома і є нашим критерієм. 

Дякую за увагу. Я готовий до ваших запитань. 
 
ПЕРЕХРЕСНІ ЗАПИТАННЯ З3 ДО С1 (ТРЕТІЙ ЗАПЕРЕЧУЮЧИЙ 

ДО ПЕРШОГО СТВЕРДЖУЮЧОГО; 3 ХВ). 
 
Доброго дня, шановні опоненти, судді та глядачі! У нас, як команди 

заперечення, виникло кілька запитань. 
1. Шановні опоненти, ви дотримуєтеся думки, що головною цінністю є 

життя людини? (Відповідь: Так, про це говорить і наш критерій.) 
У чому ж тоді ви вбачаєте аморальність, наприклад, медичних препаратів, 

створених за допомогою генної інженерії, які рятують життя людей?  
(Відповідь: С1.) 

2. Шановні опоненти, ви стверджуєте, що генна інженерія аморальна, 
чим тоді на вашу думку можна пояснити супершвидкий розвиток цієї науки 
майже в усіх країнах світу? Ви вважаєте, що вчені – аморальні елементи, які 
хочуть завдати нам шкоди? (Відповідь: С1.) 

Дякуємо за ваші відповіді. (Тут наведено лише приблизні запитання, що 
можуть виникнути в команди заперечення.) 

 

З1 (перший заперечуючий; 6 хв): 
Доброго дня, шановні опоненти, судді та глядачі!  
Наша команда виступає в складі: перший гравець – Марина, другий 

гравець – Олена та третій гравець – Ольга. Ми, як команда заперечення, 
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доводитимемо, що генна інженерія не є аморальною. Погоджуємося з вашим 
критерієм, але вважаємо за доцільне ввести власну дефініцію «моральність» і 
розширити дефініцію «генна інженерія». 

 
ДЕФІНІЦІЇ: 

 

Моральність – це сукупність цінностей, ідеалів, норми, принципи, 
погляди на добро і зло, на сенс життя, що регулюють діяльність людей і 
орієнтують їх у практичних відносинах.  

Генна інженерія – це генетичні методи, що дають змогу сполучати 
фрагменти ДНК, які походять з різних організмів поза клітиною, а також 
вводити їх в інші клітини й організми та використовувати їх у медичних і 
біологічних дослідженнях. 

(Далі, згідно з функціями гравця, З1 розбиває кожен аргумент команди 
ствердження, слідуючи за структурою аргументації, намагається використати з 
відповіді С1 цінне для власної позиції.) 
А зараз на підтримку своєї позиції представляю власну лінію аргументації. 

Наш перший аргумент: 
Технології генної інженерії в галузі медицини рятують життя людей. 
Багато вчених, лікарів називають генну інженерію справжньою панацеєю 

XXI століття для людини. Йдеться насамперед про дві важливі галузі: 
створення тканин і органів людини з живих клітин і одержання нових 
лікарських препаратів, що сприяють відновленню здоров'я людини. 

Першим великим успіхом вчених генної інженерії є одержання інсуліну. 
На діабет хворіють 10% населення Землі, тому одержання та вживання гену 
інсуліну для таких хворих – порятунок життя. За допомогою генної інженерії 
вже одержано ген інтерферону, що використовується для лікування вірусних 
захворювань. Досить перспективним є застосування цієї науки проти спадкових 
захворювань людини. Застосовуються вони для боротьби проти вкрай 
небезпечної хвороби – раку, що забирає щорічно 100 тисяч життів. 

На сьогоднішній день не менш актуальним є створення тканин і органів 
людини з окремих клітин. Це революційне відкриття дає надію, право на життя 
десяткам тисяч хворих, яким необхідні пересадки серця, печінки, нирок чи 
інших органів. Можливості створення «запасних деталей» для людини 
продемонструвала фірма «Organogenesis», яка розробила штучну шкіру 
людини, що нічим не відрізняється від справжньої. Клінічні дослідження вже 
пройшли кров'яні судини, сердечні клапани. 

Підсумовуючи, зазначимо, що здобутки генної інженерії для медицини, 
яка рятує життя й здоров’я людей, просто неоціненні. Завдячуючи їй, лікарі 
можуть рятувати найцінніше, що є в кожного з нас, – життя, що і є нашим 
спільним критерієм. 

Наш другий аргумент: 
Новітні генно-інженерні дослідження спрямовані виключно на благо 

людства й не суперечать нормам моралі. 
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Генну інженерію на сьогодні можна назвати вже зрілою наукою. Якщо на 
початковому етапі її розвитку, можливо, і були неоднозначні за результатами 
дослідження, то зараз генна інженерія працює тільки над розробкою, 
експериментуванням і втіленням в життя тих галузей, напрямків, що 
допомагають людям, наприклад, долати економічні та вирішувати екологічні 
проблеми, це так звані новітні генно-інженерні дослідження. 

На початку XXI століття вченими цієї галузі активно розробляються такі 
напрямки, що використовуються для очищення забрудненого довкілля, нових 
джерел енергії, промисловості кольорових і дорогоцінних металів. Щодо 
використання нових джерел енергії, то, наприклад, є реальна перспектива 
виробляти повноцінне пальне з водоростей, що містять 70% вуглеводнів. Ареал 
їх поширення – австралійські озера. Завдяки генній інженерії вдалося 
збільшити вміст вуглеводнів у цих водоростях. 

Ще один цікавий об'єкт – гени фотосинтезу. Йдеться про перетворення 
світла на вуглеводень. А ще неперевершену річ придумали японці для 
освітлення вулиць і збереження електроенергії: виділити ген у світлячків і 
вживити його в дерева. Цим відкриттям зацікавилися й інші країни.  

Завдяки генно-інженерним методам з’явилися форми бактерій, які 
вилуговують із збіднених руд залишки урану, він переводиться в розчинний 
стан і далі концентрується. Такі розробки є в багатьох країн, у тому числі й в 
Україні. 

Таким чином, новітні генно-інженерні технології відкривають перед 
людством небачені перспективи, спрямовані на збереження життя і здоров’я, 
що і є нашим критерієм і не суперечать нормам моралі аж ніяк. 

 
ПЕРЕХРЕСНІ ЗАПИТАННЯ С3 ДО З1 (третій стверджуючий до 

першого заперечуючого; 3 хвилини): 
 
Ми уважно вас вислухали, тому маємо, як команда ствердження, кілька 

запитань: 
1. Чим ви можете пояснити той факт, що в багатьох країнах введено 

заборону на вироблення й уживання геномодифікованих продуктів, наприклад, 
у Швейцарії, Швеції? (Відповідь: З1.) 

2. Чому, на вашу думку, впливові й численні міжнародні організації 
(«Грінпіс», «Друзі Землі», «Організація лікарів і вчених проти ГМ харчування») 
виступають проти геномодифікованих продуктів? (Відповідь З1.) 

Дякуємо за ваші відповіді. 
(Наведено лише орієнтовні питання, що можуть виникнути в команди 

ствердження.) 
 

С2 (другий стверджуючий; 5 хвилин) 
(Іще раз стверджує власну позицію, власні дефініції, розбиває дефініції 

команди заперечення. Підкреслює цінність критерію й переконливими фактами 
підкріплює власну лінію аргументації. Використовує запитання й відповіді 
перехресних запитань): 
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Наша команда доводить, що генна інженерія суперечить основним 
цивілізаційним моральним принципам і шкодить життю та здоров'ю людини. 

 
1 аргумент: Практичні результати генної інженерії достатньо не 

вивчені й не досліджені, але активно випробовуються на людях, живих 
організмах, природі. 

Це контраргумент до першого аргументу команди заперечення. 
Більшість науковців стверджує, що випуск геномодифікованої продукції 

(ГМП) спричиняє незворотну шкоду здоров'ю людей та тварин. Обмежені 
знання про природу ризику від геномодифікованих організмів (ГМО) 
призводять до появи в людей алергії, отруєнь, збільшення кількості ракових 
захворювань, ослаблення імунної системи. Так, за дослідженнями Йоркської 
лабораторії харчування, ГМ соя викликає хвороби шкіри, шлунку, алергію та 
астму. ГМ пивні дріжджі ведуть до переродження мікрофлори кишківника, що 
стає стійким до будь-яких антибіотиків. Трансгенна картопля є причиною 
онкозахворювань. ГМО використовуються такими відомими фірмами, як Соса 
Соlа, DANONE, МасDоnаld’s, Nestle, Stimогоl, Рringles та виробниками 
дитячого харчування – Нірр. Так, у Німеччині троє малюків, яких годували цим 
молоком на основі сої, померли, ще 20 тяжко захворіли. У постраждалих 
виявили «гостру нестачу вітаміну В1» та тяжке порушення центральної 
нервової системи.  

Ситуація ускладнюється відсутністю маркування на ГМО у більшості 
країн світу. Жоден випущений до цього часу ГМП харчування не був 
перевірений належним чином для виявлення його нешкідливості. Наприклад, 
японська компанія «Шова Денко» змінила шляхом генної інженерії структуру 
бактерії для більш ефективного виробництва харчової добавки «Триптофан». Ці 
генетичні маніпуляції призвели до того, що бактерія стала виробляти 
високотоксичну речовину, яку було виявлено лише після того, як продукт 
випустили на ринок. Унаслідок цього 5000 людей тяжко захворіли, 1500 стали 
інвалідами на все життя, а 37 – померли. 

2 аргумент: Клонування як напрямок генної інженерії порушує 
моральні кордони, зневажає гідність людини і є прямою загрозою людства. 

Клонація – це пастка, що прирікає людство на самоліквідацію й загибель. 
Неприпустимо перетворювати життя на сировину для дослідів та 
експериментів. На даний час клонування тварин досить розповсюджене, але 
більшість таких клонів рано помирають або народжуються фізично 
неповноцінними, часто хворіють на рак, мають генетичні зміни: порушення 
роботи головного мозку, відмову одразу декількох життєвоважливих органів. 
Аналізи всіх клонованих тварин виявили в них симптоми ранньої старості. 
Наприклад, усім відома вівця Доллі померла у віці лише 7 років від хвороби 
легень, яка трапляється тільки в літніх тварин. 

Щодо людини, то це не агрегат, який можна розбирати на запчастини, не 
паливо для розвитку науки. При клонуванні людини з'явиться саме людина, не 
важливо, скільки митей вона проживе. І тут треба зупинитися. Інакше наука 
знову «сповзе» до дослідів фашистських медиків. Для створення клонованих 
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органів необхідно вбити сам ембріон. Звичайно, в ембріона є душа. Вона 
з'являється в момент зачаття, тільки проявити себе не може, але вона є! Саме 
тому клонування невинних, беззахисних людських зародків з метою знищення 
або проведення експериментів – аморальне. Якщо ми для врятування одного 
життя дозволимо вбивати людських ембріонів, то чому б просто не брати дітей 
із дитбудинків і не пускати їх на донорські програми? 

Щоб досягти прогресу в лікуванні генних захворювань, необов'язково 
вдаватися до допомоги клонування. Отже, клонування є загрозливим явищем 
для людства, перекреслює його моральні засади й приховує безпосередню 
небезпеку життю й здоров’ю людей. 

3 аргумент: Експерименти генної інженерії є небезпечними для 
екології. 

Більшість учених впевнені, що ГМО шкодять навколишній природі. Із 
упевненістю можна сказати, що генна інженерія призведе до хімічного 
забруднення навколишнього середовища. Цей аргумент частково є 
контраргументом до другого аргументу опонентів. Наприклад, поява нових 
сортів зерна із збільшенням стійкості до гербіцидів призвела до того, що 
фермери зобов’язані використовувати для боротьби з бур’яном втричі більше 
хімічних засобів захисту, що призводить до забруднення ґрунту та підземних 
вод. Пилок модифікованих рослин розноситься вітром та комахами на поле, що 
спричиняє мутацію сільськогосподарських та рослинних культур. За оцінками 
досліджень Університету Міннесоти, для виробництва модифікованої сої 
потрібно в 2-5 разів більше гербіцидів, аніж для звичайної. У США почали 
з’являтися так звані «супербур’яни», невразливі традиційними гербіцидами й 
пестицидами. 

Геномодифіковані рослини (ГМР) негативно впливають на комах. 
Наприклад, модифікованою картоплею годували тлю, яку потім їв жук. Життя 
комах зменшувалося вдвічі, а кладка яєць – утричі. 

У США, штат Алабама, розташована сильно захищена ферма з 
геномодифікованими коропами. Учені застерігають, якщо хоч одна рибина 
потрапить на волю, то розбалансуються екосистеми, на створення яких природа 
затратила віки. Таким чином, експерименти генної інженерії є небезпечними 
для екології, а від навколишнього середовища залежить життя та здоров’я, що є 
і нашим критерієм. 

(Після ствердження власної позиції додатково розбиває аргументи 
команди заперечення.) 

Я готова до ваших запитань. 
 

ПЕРЕХРЕСНІ ЗАПИТАННЯ З1 ДО С2 (ПЕРШИЙ 
ЗАПЕРЕЧУЮЧИЙ ДО ДРУГОГО СТВЕРДЖУЮЧОГО, 3 ХВИЛИНИ): 

 
Шановні опоненти, вам відомо, скільки років уже розвивається генна 

інженерія? Майже 35. Це досить тривалий термін. За висновками вчених, за цей 
час генна інженерія не спричинила жодної наявної шкоди ані дослідникам, ані 
природі, ані людині. Чому ж вона аморальна?  
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(Інші питання будуть ставитись в залежності від точок зіткнень двох 
позицій) 

Дякуємо, питань більше немає. 
З3 (другий заперечуючий , 5 хвилин) 

(Підкреслює головні відмінності позицій. Наголошує на власних 
дефініціях, взятому критерії. Використовуючи лінію аргументації команди 
ствердження, розбиває послідовно кожен аргумент, використовує запитання і 
відповіді перехресних запитань). 

А зараз дозвольте підсилити фактами власну лінію аргументації: 
 

Наш перший аргумент: 
Технології генної інженерії в галузі медицини рятують життя людини. 
Останнім часом за допомогою генної інженерії вчені розробляють все 

більше й більше нових лікарських препаратів. Наприклад, щоб одержати 450г 
інсуліну, що добувається з підшлункової залози великої рогатої худоби, 
необхідно забити 24 тонни тварин. За допомогою ж генно-інженерних 
технологій таку кількість інсуліну можна одержати з мікроорганізмів, що 
інкубують у 9-літровій посудині. Тепер ліки для 0,5 млрд. людей хворих на 
діабет стали значно дешевшими. Введення в організм людини 
геномодифікованого гену ліпопротеїну забезпечує зниження холестерину та 
його утримання на нормальному рівні. За допомогою цього відкриття кількість 
інфарктів та інсультів зменшилась майже на 10%. Виділивши з фібробластів 
людини фактор росту, німецькі дослідники використали його для лікування 
закупорювання судин серця. Це дало змогу уникнути такої операції, як 
шунтування. У Балтиморі сконструйовано вірус, що атакує ракові клітини 
простати. Щоб зрозуміти значення цього досягнення, треба сказати, що у світі 
80% чоловіків хворіють на простатит. 

Стовбурові клітини – це надія на оздоровлення людини при діабеті, 
хворобах Альцгеймера, Паркінсона та багатьох інших. Генно-клітинна терапія 
вже вилікувала десятки тисяч людей. 

Кожен десятий помирає, не дочекавшись пересадки донорського органу. 
За допомогою генно-вирощених органів та тканин цієї проблеми можна буде 
уникнути. Так, у швейцарській клініці було врятовано 237 дітей з опіками ІІ-ІІІ 
ступеня. Пересаджені ділянки шкіри зажили за 2 тижні й мали високу 
еластичність, а не за 2-3 місяці, як це буває при звичайному лікуванні. 

Таким чином, внесок генної інженерії в медицину колосальний. 
Результати та дослідження цієї науки рятують сотні тисяч хворих з усього 
світу. 

 
Другий аргумент: 
Новітні генно-інженерні дослідження спрямовані виключно на благо 

людства і не суперечать нормам моралі. 
Учені-генетики працюють над різними сферами застосувань генної 

інженерії. Наприклад, для очищення забрудненого довкілля було розроблено 
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спеціальні псевдомонаси, що вбирають залишки нафти й фенолів у 4 рази 
активніше, ніж вихідні бактерії. 

А ось, наприклад, усім відомі світлячки. З їхньою допомогою можна 
зробити ліхтарі. У Японії прийнято п’ятирічний план створення ліхтаря на 
основі люцеферазної реакції. У нього вкладено 1,8 млрд. ієн. Японські вчені 
збираються виділити гени, що відповідають за цю реакцію, і ввести їх у дерева, 
що з настанням сутінок світитимуться замість ліхтарів. У такий спосіб можна 
заощадити чимало електроенергії. 

Також є реальна перспектива використання нових джерел енергії, тобто 
вуглеводів із водоростей, бо вони є фактично повноцінним пальним. 

Щодо технічних матеріалів, то в Японії почали розробляти надчуттєві 
біосенсори, комп’ютерні мікросхеми. 

Так, наприклад, уже почався випуск геносконструйованого протезу, що 
може замінити повноцінну руку. 

Таким чином, за допомогою новітніх досліджень ми зможемо якомога 
більше очистити наше навколишнє середовище й повністю розробити 
альтернативні заміни таким необхідним у наш час електроенергії та пальному.  

Генна інженерія – генетичні методи, що дають змогу сполучати 
фрагменти ДНК, які приходять з різних організмів, поза клітиною, а також 
вводити їх в інші клітини й організми та використовувати їх у медичних і 
біологічних дослідженнях.  

Я готова до ваших запитань. 
 

ПЕРЕХРЕСНІ ЗАПИТАННЯ С1 ДО З2 (ПЕРШОГО 
СТВЕРДЖУЮЧОГО ДО ДРУГОГО ЗАПЕРЕЧУЮ ЧОГО; 3 ХВИЛИНИ). 

 
Прокоментуйте, шановні опоненти, будь ласка, такий факт: у 2000 році 

60% американців висловилися за вживання ГМП, а вже в 2006 р. таких було 
лише 39%. Чим викликана така реакція? 

(Інші запитання ставляться в залежності від точок зіткнення обох 
позицій) 

Дякуємо за ваші відповіді. 
 

С3 (третій стверджуючий; 5 хвилин). 
(Концентрує увагу суддів на вирішальних моментах гри. Ще раз пояснює, 

чому команда продовжує відстоювати власні дефініції, пояснює цінність 
власного критерію. Підкреслює важливість і доведеність, логічність і 
необхідність для ствердження кожного аргументу. Не випускає аргументів 
опонентів, показує, як була спростована їхня позиція. Активно використовує 
запитання й відповіді перехресних запитань). 

Перший аргумент нашої команди прозвучав так: 
Практичні результати генної інженерії не є вивченими й 

дослідженими, але активно випробовуються на людях, живих організмах і 
природі. 
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Після усього вивченого заздалегідь та почутого сьогодні матеріалу з даної 
теми мені, як звичайній людині, стало страшно... Що ми вживаємо та що нас 
очікує? 

За даними фактами другого гравця нашої команди, життєво змінені 
організми (ЖЗО) наносять непоправну та смертельну шкоду організму людини. 
Людство охоплюють геномодифіковані продукти, які не є цілком перевірені 
вченими, а малий відсоток перевірених продуктів дав результат негативний для 
споживання та використання цих, здавалося б, примітивних та безпечних 
продуктів. Особливо вражає інформація про вміст життєвозмінених речовин у 
продуктах дитячого харчування. Сучасне людство живе сьогоднішнім днем і не 
задумується про життя, а точніше – про існування майбутнього покоління. 
Алергії, отруєння, ослаблення імунної системи, збільшення кількості 
онкозахворювань, хвороб шкіри та багатьох внутрішніх органів... Усі ці 
хвороби, кількість яких збільшилась з того моменту, як у повному обсязі почала 
використовуватись продукція генної інженерії, доводять те, що ці продукти не є 
сприятливими для засвоєння людським організмом. 

Ми хочемо підкреслити: геномодифіковані речовини – це бомба 
уповільненої дії, яка не просто є аморальною відносно людей, а й завдає 
непоправної шкоди здоров’ю людства.  

Щодо другого аргументу про клонування, я можу повною мірою 
стверджувати, що це аморально стосовно людини, яка є індивідуальним та 
емоційним, неповторним та досконалим творінням природи. 

Клонація – загроза для життя, здоров’я та існування сучасного, 
„натурального” людства, вона нехтує самим поняттям „людина”. 

Я б не хотіла побачити своїх нащадків „зомбованими”, „однаковими” 
істотами, для яких не існувало б „святого” – сім’ї, родини, нації. 

Перш ніж говорити, що генна інженерія є моральною, згадайте: „За нами 
слідкують очі минулого, нам довіряють очі майбутнього”. І для того, щоб 
майбутнє було, необхідно вже зараз думати про доцільне вживання ГМП, 
клонування, пам’ятати про збереження цілісної системи здоров’я. 

Видатний німецький філософ Іммануїл Кант казав: „Я знаю лише два 
дива у світі: зоряне небо над головою та внутрішній світ людини”. Тож 
бережімо найголовніші дива світу – природу та людину, яка є досконалою й не 
потребує втручання в її внутрішній світ. Світ, де панують добро, любов та 
співчуття. Клонованим істотам цього не зрозуміти! 

Дякую за увагу! 
 

З3 (третій заперечуючий; 5 хвилин). 
(Концентрує увагу суддів на вирішальних моментах гри. Вказує на власну 

позицію своєї команди щодо дефініцій. Підкреслює цінність гри за критерієм 
команди ствердження, власну майстерність з огляду на цю обставину. Аналізує 
аргументи стверджуючої позиції та власні контраргументи, проводить глибокий 
порівняльний аналіз, аналогії, співставлення. Використовує інформацію, 
почерпнуту із запитань). 
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Наш перший аргумент наголошував, що завдяки досягненням цієї науки 
в медицині вдається врятувати найцінніше, що є в кожної людини – життя. 
Передові наукові технології дають можливість надавати донорський матеріал, 
дозволяють виробляти лікарські препарати для хворих на цукровий діабет, 
серцево-судинні, онкозахворювання, на які хворіють тисячі мільйонів людей і 
на які немає ефективних на 100 % ліків. Ці дані твердять, що жодних 
аморальних аспектів генна інженерія не має, більше того, навпаки, діє 
виключно на добро й благо людства. Медики стверджують, що за здобутками 
генної інженерії – майбутнє в галузі медицини 

Наш другий аргумент щодо новітніх генних досліджень доводить, що 
вони не тільки не становлять ніякої загрози моральності людського суспільства, 
але й позбавлять нас багатьох проблем сучасності – дозволять поліпшити стан 
довкілля, вирішити в значній мірі питання з енергоносіями, зробити їх тільки 
дешевшими та економнішими. 

Свідченням практичності, доцільності цих нових технологій є 
зацікавленість ними передових держав Європи, Азії, які не витрачали б кошти в 
проекти з негативними аспектами та наслідками. 

За багато років існування цієї науки не було зареєстровано жодного 
випадку прямої шкоди від вживання чи розведення цих організмів. 

Підсумовуючи, дозвольте зазначити, що ми доволі часто в нашому житті 
чуємо й бачимо тільки те, що хочемо. І якщо через комерційні, політичні чи 
інші моменти й відбувається викривлення розуміння генної інженерії, то це не 
проблема самої науки, а проблема її оточення. Термін «аморальність» 
необхідно застосовувати не до генної інженерії, а до людських вчинків, дій, що 
заплямовують справжню науку. З таким же успіхом ми можемо доводити, що 
аморальними є фізика, математика, хімія як науки, що у свій час теж робили 
феноменальні відкриття й були для їх сучасників незрозумілими, але, 
погодьтеся, вони аж ніяк не є аморальними! 

За наукою генна інженерія – майбутнє нашого світу. 
Дякую за увагу! 
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ГЕННА ІНЖЕНЕРІЯ – АМОРАЛЬНА 
 

Хоменко Т. П. 
Промова гравця С–1 

Доброго дня, шановні опоненти, судді та глядачі! 
Спочатку хочу представити нашу команду: під номером 3 грає Марина, 

№2 – Максим і під № 1 граю я – Мар’яна. 
Тема, яка виноситься на обговорення сьогодні, надзвичайно актуальна. 
Генно-модифікована продукція – продукт генної інженерії – викликає 

сьогодні осуд у громадськості. Мільйони людей б’ють у сполох і всіма силами 
протистоять широкому масштабу її поширення. Ми сьогодні спробуємо 
довести, що генна інженерія несе людству біонебезпеку, попираючи будь-які 
моральні норми. 

Переконана, щоб плідно провести дискусію та встановити істину, 
необхідно подати визначення головних понять теми, яка звучить так: «Генна 
інженерія – аморальна», твердження якої ми підтримуємо і доведемо загалу. 

 
Хотіла б розкрити ці дефініції: 
 
Біотехнологія – це сукупність промислових методів, які застосовують 

для виробництва різних речовин із використанням живих організмів, 
біологічних процесів чи явищ. 

Генетика – наука про спадковість та мінливість живих організмів. 
Генна інженерія – це розділ молекулярної біології та генетики, метою 

якого є створення організмів з новими комбінаціями спадкових властивостей, 
зокрема таких, що не поширені в природі. 

Генно-модифіковані продукти – це продукти, які отримані за рахунок 
змін генетичного апарату живих організмів. 

Клонування тварин – штучне отримання генетично ідентичних 
організмів за допомогою експериментальних маніпуляцій з яйцеклітинами та 
ядрами соматичних клітин тварин. 

Ми впевнені, що наведені вище дефініції якнайкраще влаштовують 
обидві позиції, адже вони науково обґрунтовані. 

Критерієм нашої сторони у цій грі буде: 
Генна інженерія це не тільки медико-біологічні експерименти, а й 

порушення моральних прав людини. 
Спробую пояснити. 
Більшість науковців вважає, що випуск генетично-модифікованих 

продуктів у нашому середовищі спричинить незворотну шкоду біологічному 
різноманіттю екосистем, а також здоров’ю людей та тварин. Отож, ми почнемо 
розставляти крапки над «І» спробуємо довести, що генна інженерія несе загрозу 
людству і за своєю сутністю є дійсно аморальною. 

На підтвердження нашої позиції ми наводимо такі аргументи: 
1.На даний час в Україні немає чинного закону щодо діяльності, 

пов’язаної з генетично-модифікованими організмами. 
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2. Генетично модифіковане майбутнє – небезпечне. 
3. Клонування – велика етична проблема людства. 
Наводячи перший аргумент, а саме про відсутність в Україні закону 

щодо діяльності, пов’язаної з генетично модифікованими організмами, ми ще 
раз доводимо правоту нашої позиції. Законодавча база в нашій країні щодо 
ГМО є не розробленою і серйозно відстає від стандартів ЄС. Багато 
законопроектів так і не стали законами. Основним з недоліків останнього з них 
«Про біобезпеку генетично змінених організмів і продуктів», є недостатня 
участь громадськості в його обговоренні. Негативним є також і те, що 
інформація про генно-модифіковані продукти може бути визнаною 
конфіденційною. 

Щодо другого аргументу, хочу сказати наступне. Вже зараз чимало 
людей з острахом дивляться на генетично модифіковане майбутнє. До списку 
відомих в СНД фірм, продукція яких містить генетично модифіковані 
продукти, можна віднести продукцію Coca Cola, Danone, Heinz, Hipp, 
MacDonalds, Nestle, Stimorol. 

Не можна не сказати і про гарячу п’ятірку світових корпорацій або 
генетичних гігантів, серед яких ASTRA ZENECA (масштабна компанія 
посівних культур), DuPont (фармацевтична та агрохімічна компанія), та уже 
достатньо відома MONSANTO. Відомо, що в продуктах харчової 
промисловості часто використовуються ферменти, які виробляють генетично-
модифіковані організми. Нещодавно Швейцарський Федеральний інститут 
технологій довів, що саме ці ферменти є головними винуватцями алергій і астм 
та інших хвороб. 

Наш третій аргумент вказує на те, що клонування – етична проблема. По 
своїй суті воно і аморальне і небезпечне, тому що торкається не тільки медико-
біологічних експериментів, але й духовності та моральних норм. Перш ніж 
перейти до масового тиражування живих організмів, потрібно підійти до цієї 
проблеми адекватно і продумано. Це той випадок, коли людина творить, а потім 
роздумує над тим, що вона зробила. 

У більшості країн світу використання даної технології відносно людини 
ще донедавна було офіційно заборонено і каралося законом (США, Франція, 
Німеччина, Японія). Але на сьогоднішній день ми маємо вже іншу інформацію. 
Так, парламент Великобританії схвалив дозвіл клонування людських ембріонів, 
а приватна корпорація у США Clon – Aid почала перше клонування людини. 
Отже, ланцюгова реакція розпочалась. Безперечно, людству загрожує небезпека 
поступового винищення. Здається, що наш екологічний годинник вже натякає 
на фініш. 

Ми впевнені, що переконали наших шановних опонентів і загал у тому, 
що генна інженерія аморальна.  

У мене все. Дякую за увагу. Я готова до ваших запитань. 
 

Промова гравця С-2 
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Доброго дня, шановне панство! Висловлюємо вдячність нашим 
опонентам за їх чудові виступи, але вони нас не переконали, і ми продовжуємо 
стверджувати, що генна інженерія – аморальна. 

Спробуємо проаналізувати перебіг гри. 
(Аналіз перебігу гри) 
 
Підсумовуючи вищезазначене, варто сказати, що команда опонентів 

представила аргументи, які не розкрили суть проблеми, пов’язаної з діяльністю 
генної інженерії і все показали в рожевому світлі. Отож ми продовжуємо 
стверджувати свою правоту і хочемо навести докази на захист наших 
аргументів. 

Перший наш аргумент на захист теми звучить так: 
1.На даний час в Україні немає чинного закону щодо діяльності, 

пов’язаної з генетично модифікованими організмами. 
В ст. 50 Конституції України говориться про те, що кожному 

громадянину України гарантується право вільного доступу до інформації про 
якість харчових продуктів, а також право на її поширення. Тут же вказується, 
що така інформація ніким не може бути засекречена. Але на сьогоднішній день 
немає ніякої гарантії, що західні продукти, які купуються у нас, наприклад, 
чіпси, печиво, молочний порошок чи навіть майонез, не містять в собі генно-
модифікованих інгредієнтів. Перевіряти чи маркувати їх поки що ніхто не 
збирається. 

Щодо чинного законодавства України хочу сказати, що у законі «Про 
захист прав споживачів» є положення про те, що споживач має право на 
одержання необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про 
товари. І ця інформація повинна містити крім назви товару, ціни, дати 
виготовлення та ін., ще й позначку про застосування генної інженерії під час 
виготовлення товарів. Але ми не отримуємо такої інформації, для нас вона 
засекречена. Хіба це не доказ того, що генна інженерія – аморальна? Люди 
повинні мати право вибору цих продуктів: купувати їх, чи не купувати, вживати 
чи не вживати. 

У другому аргументі ми стверджуємо, що генетично модифіковане 
майбутнє – небезпечне. 

Перший гравець нашої команди – Мар’яна, – наголосила на тому, що 
сьогодні чимало людей з острахом дивляться на генетично модифіковане 
майбутнє. Ну скажіть, будь-ласка, навіщо нам на вербі груші? 

Для того, щоб змінити характеристику живих організмів здійснюють 
пересадку в них чужого генетичного матеріалу. Наприклад, ДНК риби в 
помідор (щоб не підмерзав), чи бактерії в картоплю (щоб жук не їв). Жук не 
їсть і ми радіємо; їмо картоплю з бактеріями, а тоді ще й дивуємося, чому у нас 
порушується самопочуття, виникає астма, алергія. 

В Йоркській лабораторії харчування було зроблено відкриття про те, що 
генетично модифікована соя може мати явний негативний вплив на людину, а 
саме: викликати хворобу шкіри, шлунку та алергію. Ще одна проблема таких 
продуктів – це токсичність, яка полягає в сповільненій дії. Відомо, що термін 
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вияву токсичності білка може займати близько 30 років. Про яке ж дотримання 
моральних норм можна говорити, аналізуючи діяльність генної інженерії, якщо 
вона приносить велику і непоправну шкоду здоров’ю людей! 

Перейду до третього аргументу, який звучить так: Клонування – велика 
етична проблема людства. 

Технологія, яка ґрунтується на застосуванні культури клітин людини і 
тварин для практичних цілей, ми вважаємо ще більш аморальною. Мова йде 
про створення клонів. Чи можна назвати моральними експерименти по передачі 
гену людського гормону росту в генетичний апарат (ДНК) свині? До речі, 
велику жалість викликали у нас і курчата, які завдяки вченим з Гарвардського 
університету (США), що пересадили ген з курячої ніжки в куряче крило, стали 
чотириногими. В тій же лабораторії, де з’явилась вівця Доллі, було склоновано 
5 ягнят, і в геном одного з них був вбудований ген білка людини. Коментарі 
зайві. 

Вченими доведено, що таким способом, як створюють тварин, можна 
створити й саму людину. Зараз існує загроза масового тиражування живих 
організмів, не дивлячись на те, що самі ж вчені, які цим займаються, визнають, 
що людина – клон матиме чималі проблеми з імунною системою і буде 
постійним відвідувачем лікаря, Подумаймо, як почуватиметься вона, коли 
зрозуміє, що на її місці мав бути хтось інший, а існує вона завдяки витісненню 
та вбивства іншої особи? Як бачимо, клонування торкається і області людської 
душі, і моральних норм. 

Отож, я думаю, що ми переконали опонентів у правильності нашого 
твердження, що генна інженерія – аморальна. 

Дякую за увагу! Готовий відповісти на ваші запитання. 
 

Промова гравця С-3 
 

Гра добігає свого кінця. 
Ми мали чудову дискусію з шановними опонентами. Мусимо визнати, що 

вона не була позбавлена цікавих зіткнень. І, як нам здається, ми довели 
правильність твердження «Генна інженерія – аморальна», а саме це 
твердження і було покладено за основу сьогоднішньої гри. 

Щоб подати загальну картину перебігу запеклих дебатів, почну з самого 
початку. Подавши дефініції, встановивши власний критерій: Генна інженерія – 
це не тільки медико-біологічні експерименти, а й порушення моральних 
прав людини , – ми блискуче довели істину, а наші опоненти, а саме гравець З-
1, шановна_____________________, намагалася довести, що тлумачення 
нашого критерію не було правильним, і не висуваючи альтернативного 
критерію, намагалися довести, що наше твердження хибне, тобто на їхню думку 
воно повинно звучати так: «Генна інженерія – не є аморальною».  

(Аналіз перебігу гри) 
Але з усією впевненістю я можу сказати, що з усіх зіткнень ми вийшли 

переможцями. Так, спікер С-1 – Мар’яна, провела чітку лінію аргументації й 
навела вагомий аргумент на підтвердження нашої позиції, а саме: 
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Генетично модифіковане майбутнє – небезпечне. 
Спікер С-2 – Максим, вдало розширив цей аргумент та довів на 

прикладах правильність нашого твердження. Впродовж всієї гри ми спиралися 
на наукові дослідження в області генної інженерії, методах її діяльності. 

Впевнена, що мій колега Максим зміг прикладами із життя довести, що 
на даний час в Україні немає чинного закону щодо діяльності, пов’язаної з 
генетично модифікованими організмами. Що тоді говорити про пересічного 
громадянина, якщо навіть урядові особи мають низький рівень усвідомлення 
проблеми населення, пов’язаної з розповсюдженням генетично модифікованих 
організмів. 

Підкріплюючи фактами наш аргумент «Клонування – велика етична 
проблема людства», Максим вказав на аморальність винаходу вчених-
генетиків, пов’язаного з масовим тиражуванням живих організмів та його 
можливими наслідками. 

Іншим переломним моментом стали перехресні питання. Наша команда, а 
саме спікери С–1 та С–2 успішно відповіли на поставлені питання. А от 
опоненти не навели під час перехресних запитань конкретних прикладів, що 
довело хибність їхнього твердження.  

На закінчення ще раз процитую тему сьогоднішньої гри: 
«Генна інженерія – аморальна» 
І це дійсно так. Я думаю, ми переконали вас у правильності нашого 

твердження. Адже і більшість науковців вважає, що випуск генетично 
модифікованих продуктів у навколишньому середовищі можуть спричинити 
незворотну шкоду біологічному різноманіттю екосистем, а також здоров’ю 
людей і тварин. І тому ми приєднуємось до їх заклику до урядів всіх країн, де 
розвивається генна інженерія, ввести 5-річний мораторій на комерційне 
застосування ГМО, щоб забезпечити необхідний час для більш інтенсивного 
моніторингу. Ми виступаємо проти клонування тварин і людей, бо це загроза 
для їх знищення. Це просто аморально.  

Дякуємо шановним опонентам за гру. Дякуємо вам за увагу! 
 

Промова гравця З-1 
 

Ми вітаємо шановну команду опонентів, суддівську колегію, нашого 
тренера і всіх присутніх. 

Ми, команда Тростянецької ЗОШ, яку маємо за честь представляти у 
наступному складі: гравець №3 – Марина, гравець №2 – Максим, та гравець №1 
– це я, мене звати Мар’яна. Ми переконані у неправильності твердження, 
покладеного в основу теми нашої гри сьогодні, адже генна інженерія – молода 
технологія, створена для поліпшення характеристик живих організмів, вона дає 
людству надію на захист від багатьох небезпечних хвороб. Ми переконані: 
генна інженерія не є аморальною. 

Отже, ми абсолютно не погоджуємося з позицією наших шановних 
опонентів, хоча у певних аспектах і приймаємо тлумачення основних понять 
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теми та визначений ними критерій, але не можемо не доповнити визначення 
деяких дефініцій. 

Генна інженерія – це розділ молекулярної біології та генетики, метою 
якого є створення організмів з новими комбінаціями спадкових властивостей, 
зокрема таких, що не поширені в природі. 

Генно-модифіковані продукти – це продукти, які отримані за рахунок 
змін генетичного апарату живих організмів 

Ми приймаємо, як я вже зазначила, критерій вельмишановних опонентів, 
але висуваємо його власне тлумачення: гена інженерія не є аморальною. Адже 
за допомогою продукції, створеної шляхом генної інженерії, людство може з 
легкістю вирішувати деякі питання його розвитку, наприклад, проблеми 
здоров’я, харчування та інші. 

А зараз я безпосередньо хотіла б перейти до лінії аргументації. На 
підтвердження нашої правоти ми наведемо такі контраргументи: 

 
1. Генна інженерія сприяє розвитку промисловості.  
2. Досягнення генної інженерії у розвитку сільського господарства – 

беззаперечні. 
3. Генна інженерія – це нові відкриття у генетичній терапії.  
Наш перший аргумент вказує на те, що діяльність генної інженерії тісно 

пов’язана з різними галузями промисловості. Так, вторгнення в ДНК для 
науковців є інструментом, що дозволяє змінювати життя, робити його гнучким 
до вимог технічного середовища. 

Зупинюсь на харчовій промисловості. Чому ж виникла потреба у генно 
модифікованих продуктах? Відповідь однозначна – щоб вирішити продовольчу 
проблему, яка є досить гострою у світі. Традиційними способами вже це важко 
зробити. Ми вважаємо, що непорозуміння та застереження у громадськості до 
генно модифікованої продукції це є результат конкурентної боротьби тих фірм, 
які отримують продукти сільського господарства традиційними підходами. 

Сьогодні вже доведено, що біотехнології, засновані на досягненнях 
генної інженерії, сьогодні найбільш економічно ефективні. 

Наводячи другий аргумент, ми хочемо зазначити, що вже в найближчий 
час генна інженерія, пов’язана з пересадкою генів, стане наймогутнішим 
методом отримання тварин з необхідними властивостями. Великі можливості 
відкриваються для біотехнології при використанні методу клонування ссавців. 
Цей метод вже застосовується, наприклад в ембріології корів і овець. 
Дослідження показали, що з одного ембріона можна отримати кілька десятків 
тварин.  

Нові досягнення в генній інженерії уже на сьогодні мають велике 
значення для розвитку рослинництва. Вже зараз деякі сорти виведених за 
новими технологіями рослин знаходять собі місце на посівних площах різних 
країн. Раніше широко використовувалася традиційна селекція, а зараз 
поширення набули методи генетичної інженерії, які цю селекцію значно 
пришвидшують. Традиційно селекція дає, наприклад, сорт рослин за 10-15 
років, а генна інженерія за рік, за два. Вчені вважають, що продуктивність 
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галузей рослинництва в країнах, що розвиваються, за рахунок використання 
генної інженерії зросте до 2010 року на 25–30 %.  

Щодо третього аргументу хочемо зазначити, що саме генна інженерія 
дає можливість розвитку генної терапії. Завдяки новітнім дослідженням у сфері 
генетики було встановлено гени багатьох смертельно небезпечних хвороб, що 
наближає людство до винайдення ефективних ліків. Це стосується в першу 
чергу спадкових хвороб. Є вже певні успіхи. Так, отримана сироватка проти 
однієї із форм гепатиту, ведуться дослідження з вірусами грипу. На широкому 
рівні сьогодні використовуються: інсулін – необхідний для лікування діабету; 
самотропний гормон – природний стимулятор росту; інтерферон – білкова 
речовина, яка сприяє активній боротьбі клітин організму з вірусами. Науковці 
вже впритул підійшли до знаходження першого гена раку грудей (молочної 
залози). Все це свідчить про те, що генна інженерія , яка лікує людей, повертає 
їм здоров’я, приносить людині користь.  

Отже, ми з вами дійшли висновку, що генна інженерія не є аморальною. 
Навпаки, вона набирає в сучасному світі винятково велике значення. Людство 
переконується, що генна інженерія спроможна покращити його розвиток. 

Ми вважаємо, що переконали шановну команду опонентів у правоті 
нашої позиції. 

Спасибі за увагу, я готова вислухати ваші запитання. 
 

Промова гравця З-2 
Доброго дня, шановне панство! 
Ми уважно вислухали виступ шановного опонента під №1, але він нас не 

переконав у хибності нашої позиції і тому ми продовжуємо заперечувати, що 
генна інженерія – аморальна. Спробую проаналізувати перебіг гри. (Йде 
аналіз гри) 

А зараз я хочу перейти безпосередньо до захисту наших аргументів. 
Наш перший аргумент звучав так: 
Генна інженерія сприяє розвитку промисловості. І це дійсно так. На 

сьогоднішній день харчова промисловість для виробництва різноманітних 
продуктів використовує ферменти, які виробляють генно модифіковані 
організми Використовуючи тонку методику наукової генної інженерії, 
генетикам вдалося трансплантувати ген, який є носієм коду Вt-білка, з бактерії 
в організми кількох різних видів рослин (деякі сорти картоплі, кукурудзи, 
бавовника). Агентство США з охорони навколишнього середовища та 
Агентство США з контролю за продуктами харчування та медичними 
препаратами та тисячі вчених професіоналів з усього світу встановили, що 
кристалічні Вt-білки та їхні гени – перемикачі не можуть завдати жодної шкоди 
здоров'ю чи життю людини.  

На сьогоднішній день можна отримати промисловим шляхом цінні 
біологічно-активні речовини рослинного походження (рути пахучої, 
наперстянки, женьшеню та ін.), які використовуються у фармацевтичній 
промисловості 
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Технології, засновані на досягненнях генної інженерії дають нам змогу 
комплексно, не порушуючи екологічної рівноваги, застосовувати і створювати 
безвідходні виробництва. А їхній розвиток дозволить замінити багато великих 
заводів хімічної промисловості на екологічно чисті компактні виробництва.  

Переходжу до другого аргументу: 
Досягнення генної інженерії у розвитку сільського господарства – 

беззаперечні. 
Внесок генної інженерії в сільськогосподарське виробництво полягає в 

полегшенні традиційних методів селекції рослин і тварин і розробці нових 
технологій, які дозволяють підвищити ефективність сільського господарства.  

В багатьох країнах методами генної і клітинної інженерії створені 
високопродуктивні і стійкі до шкідників, хвороб, гербіцидів сорти 
сільськогосподарських рослин. Розроблена техніка оздоровлення рослин від 
накопичених інфекцій, що особливо важливо для культур, які розмножуються 
вегетативно. Розробляються нові регулятори росту рослин, мікробіологічні 
засоби захисту рослин від хвороб і шкідників, бактеріальні добрива. 

Отже, генна інженерія може створювати організми з новими комбінаціями 
спадкових властивостей, зокрема таких, що не поширені в природі. Наприклад, 
глобальне потепління можна буде перемогти, створивши рослини та тварини, 
генетично змінені так, щоби протистояти росту температур та посухам.  

Останнім часом широкого використання отримала безвірусна розсада 
полуниці та картоплі. Ведуться дослідження отримання штучного насіння, в 
особливості гібридів рису першого покоління. Розсаду квітів і овочів вирощують 
методом культури клітин і доставляють фермерам в розсадних горщиках в 
лотках. 

Вже зараз деякі сорти виведених за новими технологіями рослин знаходять 
собі місце на посівних площах різних країн. 

Безпосередньо перейду до фактажу нашого третього аргументу: Генна 
інженерія – це нові відкриття у генетичній терапії. Сучасна медицина 
немислима без генетичної технології, яка має свої успіхи й заслуги. Йдеться 
передовсім про генетичну терапію, яка приносить людству величезну користь. 
Результати досягнень генної інженерії полягають у можливості ідентифікації 
патологічних генів, розробки молекул, важливих для людини, що дало 
можливість використовувати їх на широкому рівні. Світова організація Здоров’я 
висловила думку про те, що створення карти людського геному може бути 
великою допомогою в лікуванні і, навіть, в передбаченні певних хвороб. 

Ще в 1999 році група генетиків на чолі з Саймоном Мак-Квін Мезоном 
університету Йорку (Великобританія) зуміла отримати унікальний природний 
клей на основі білка, що виробляється мідіями. Для отримання цього клею не 
потрібно вбивати тисячі молюсків. Вчені вже перемістили генетичний код білка 
в тютюнові рослини, і з листків цих рослин тепла клейка речовина буде 
добуватися промисловим шляхом. Дуже важливою особливістю клею стало те, 
що він не відштовхується людським організмом і може скріплювати живі 
тканини. Вчені вважають, що новий клей зробить революцію в медицині. 
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Отже, ви самі бачите, що подальшим дослідженням генетика досягне 
нових успіхів, а це дасть людству надію на захист від багатьох небезпечних 
хвороб. 

Переконаний, що все вищевикладене ставить під сумнів правильність 
позиції шановних опонентів, спростовуючи лінію аргументації та доведення. 

У мене все. Дякую за увагу. 
Із задоволенням відповім на ваші запитання. 

 
Промова гравця З-3 

Я – спікер №3, мене звуть Марина. Я маю підбити підсумок нашої гри та 
зробити висновки. 

Отже, тема гри для нашої команди звучала так: «Генна інженерія не є 
аморальною» 

Отож спробую проаналізувати гру. 
З дефініціями команди опонентів ми згодні, але зробили деякі доповнення. 

Ми прийняли твердження критерію наших опонентів, але висунули власне його 
тлумачення, що частково ґрунтувалося на цих доповненнях. 

Стосовно нашої команди: Спікер №1 – Мар’яна, провела чітку лінію 
аргументації й навела вагомі аргументи на підтвердження нашої позиції. 

Спікер під №2, Максим, вдало розширив ці аргументи та довів на 
прикладах правильність нашого твердження. 

На всі запитання наших шановних опонентів ми давали повні відповіді. А 
от опоненти намагались відповідати питанням на питання, не наводили 
конкретних прикладів, не було жодної точної відповіді. 

Спікер №2, Максим, вдало розбив аргументи опонентів. 
Наші дефініції, аргументи – усе це заперечує докази та аргументи 

опонентів, які дотримуються тези: «Генна інженерія – аморальна» 
Саме через це гра була дуже цікавою та насиченою фактичним і 

теоретичним матеріалом. 
На закінчення ще раз процитую тему гри, яка звучить так:  
«Генна інженерія – аморальна»  
Але це не так. Хоча генна інженерія молода технологія, але вона має 

величезні досягнення. Сучасні дослідження у сфері генетики захищають людство 
від багатьох небезпечних хвороб. Діагностична, терапевтична, продуктивна, 
перебудови, експериментальна – ось розмаїття класифікації цілей генної 
інженерії. Сьогодні вже доведено, що біотехнології, засновані на досягненнях 
генної інженерії, найбільш економічно ефективні. Їхній розвиток дозволив 
замінити багато великих заводів хімічної промисловості на екологічно чисті 
компактні виробництва. 

Отже, генна інженерія спроможна допомогти людству вирішити деякі 
питання його розвитку (проблеми здоров’я, харчування та ін.). І ми вважаємо що 
це ні в якому разі не може бути аморальним. 

Я думаю, що ми переконали вас у правильності нашого твердження. 
 
Дякуємо шановним опонентам за гру! Дякуємо всім за увагу! 
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ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ НЕ ПОВИННІ 
ВТРУЧАТИСЯ В ОСОБИСТЕ ЖИТТЯ ПОЛІТИКІВ 

 
Процюк Л.О. 

A1 
Добрий день, шановні члени журі, учасники гри «Дебати». Я, Знахаренко 

Володимир, вітаю вас у цьому залі і зичу всім бадьорого настрою, оптимізму і 
успішної роботи. Хочу висловити свої судження з приводу запропонованої 
теми сьогоднішньої гри. Що ж таке ЗМІ? Їх називають 4 владою суспільства, і я 
з цим згоден. Адже саме ЗМІ повинні висвітлювати усі події у світі, доносити 
до людей всі новини: культурні, політичні, спортивні, суспільні і навіть 
кримінальні. Серед 3 дефініцій знаходиться і таке поняття як політик. В 
науковій літературі є різні визначення цього терміну, я схиляюся до думки, що 
політик – це людина, яка займається суспільною діяльністю, бере участь в 
роботі органів державної влади урядових структур, саме ці люди визначають 
політичний курс держави і взаємовідносин з світовим співтовариством. 

Що стосується особистого життя, то я вважаю що це – приватне життя 
людини, не пов’язане з її громадською діяльністю та посадовими обов’язками. 

Предметом нашого обговорення є втручання ЗМІ в особисте життя 
політиків. Ця проблема регулюється міжнародним правом і нормативно 
правовими актами нашої держави, насамперед, це загальна Декларація прав 
людини і Конституція України. Тож постає питання чи повинні ЗМІ втручатися 
в особисте життя політиків. На мій погляд не повинні, чому ж саме:  

1. По-перше я гадаю, що ЗМІ не повинні втручатися в особисте життя 
будь якої людини, а не тільки політиків. За ст. 21 Конституції України усі 
люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах, а ст. 12 загальної декларації прав 
людини зазначає: ніхто не може зазнавати безпідставного втручання у його 
особисте та сімейне життя, безпідставного осягання на недоторканість його 
житла, таємницю його кореспонденції або на його честь і репутацію. Кожна 
людина має право на захист законом від подібних втручань чи посягань. Взагалі 
давайте подумаємо, чи було б вам приємно якби хтось втручався у ваше 
особисте життя, я гадаю, що ні. То чому політики і їх сім`ї повинні 
витримувати це. І взагалі втручання в особисте життя не етичне.  

2. По-друге: політик, який є розумною, освіченою, талановитою 
людиною, який може зробити значний внесок у становлення нашої 
держави, але має якісь невеликі особисті недоліки, негаразди, і ці маленькі 
недоліки можуть перекреслити все позитивне цього політика. Суспільство 
може втратити всю видатну людину, якщо ЗМІ поширять інформацію про його 
негаразди. Про те всім відомо, що не існує людини без вад.  

3. Наступний аргумент проти втручання ЗМІ в особисте життя 
політиків – це наявність статей і передач на замовлення. Зараз у світі йде 
інформаційна війна і тому дуже важко довіряти ЗМІ. На жаль, деякі журналісти 
виявляються нечесними, вони пишуть статті на замовлення. Це дуже легкий 
спосіб для політика морально знищити свого конкурента, але ж за ст. 28 
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Конституції України: кожен має право на повагу до його гідності. Візьмемо 
наприклад: журналіст бере гроші і обливає брудом якогось політика, той згодом 
вимагає спростування, яке може з`явитися, а може і ні, але все одно пройде час 
і як завжди спростування з`являється десь у кутку останньої сторінки, дрібним 
шрифтом і більшість навіть не помічає цих спростувань. Статі і передачі на 
замовлення – це брудний спосіб боротьби, але він існує і буде існувати поки 
ЗМІ втручаються в особисте життя політиків.  

4. Ще одним аргументом є намагання ЗМІ створити сенсацію. Всі ми 
знаємо як журналісти люблять сенсації і навіть якщо її немає, то вони її 
створять. Журналістам лише потрібна невелика зачіпка і кращим ґрунтом для її 
пошуків є особисте життя політиків. Якщо ж ця зачіпка знайдена, можливо не 
досить достовірна, але вже все – процес пішов. Це нагадує утворення снігової 
лавини, невеличка грудка снігу скинута з вершини гори, дуже швидко 
збільшується, стає такою, що її вже не можна зупинити. Так і сенсація 
розростається, обростає вигаданими фактами, і згодом кожна газета і радіо 
телекомпанія починає своє, так зване «журналістське розслідування». 
Найчастіше кінцевим результатом цього процесу є знищення людини як 
політичного діяча.  

Вчитаймося у ст. 31, 32 Конституції України які свідчать: кожному 
гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої 
кореспонденції. Ніхто не може зазнавати втручання у його особисте і сімейне 
життя. Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення 
конфіденціальної інформації про особу без її згоди. Поскільки ЗМІ постійно 
порушують ці статті, то я твердо переконаний в тому, що ЗМІ не повинні 
втручатися у особисте життя політиків. Дякую за увагу. Я готовий до запитань. 

 
А 2 

Добрий день, шановне журі та учасники гри «Дебати». Я погоджуюся зі 
своїми колегами з приводу бачення даної теми і хочу висловити свої судження. 
Одним з найважливіших аргументів є те, що ЗМІ можуть розбити сім`ю 
політика.  

Ми мали можливість спостерігати за всім відомою справою Моніки 
Лівінскі проти Біла Клінтона. Саме через ЗМІ ця справа набула такого 
розголосу, вийшла за межі держави і стала світовою сенсацією. І тільки завдяки 
міцним сімейним вузам родина президента США не розпалася. Але, нажаль, 
таких випадків мало. Є багато сімей політиків, причинами розпаду яких, стали 
саме ЗМІ.  

Неправдиві сенсації призводять не тільки до розпаду родин, а й до 
особистих трагедій політиків. Візьмемо, наприклад, найвідоміший випадок, 
який пов'язаний із смертю Леді Діани. ЗМІ постійно намагалися 
скомпрометувати її, заплямувати її репутацію. І якби, в той жахливий день, 
журналісти не переслідували її машину, щоб сфотографувати Леді Діану, то 
цього нещасного випадку не було б.  

Я думаю, всі інші зі мною погодяться, що кохання – це дуже сильне 
почуття. Якщо політик одружений і до нього прийшло справжнє кохання, він 
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розуміє, що не може жити без цієї людини. І мені здається, що будь-хто, а 
політик теж людина, покине свою сім`ю. Але ж тоді преса обов’язково 
використає це проти нього і зробить величезну сенсацію. То чи можуть ЗМІ 
втручатися в особисте життя, адже серцю не прикажеш.  

Забезпечення людей інформацією – дуже важлива справа. Збираючи 
матеріал, журналістам доводиться стикатися з протидією, погрозами і навіть 
насильством під час розслідування певних обставин, які зачіпають інтереси 
високопоставлених осіб та злочинних груп. Протягом місяця ми мали 
можливість спостерігати за розслідуванням справи про зникнення 16 вересня у 
Києві відомого журналіста та керівника електронної газети «Українська 
правда» Георгія Гонгадзе. Слідчі відпрацювали найголовнішу версію – це 
помста журналісту у зв`язку з його професійною діяльністю. Гонгадзе 
неодноразово говорив своїм співробітникам, що на нього здійснюється 
політичний тиск. У ході слідства були розкриті прізвища відомих політиків, а 
саме – міністра та депутата – Олександра Волкова.  

Ви вважаєте, що ЗМІ допомагають розкрити справжню суть людини. Але 
в основному статі про політиків з`являються тоді, коли вони вже стали 
політиками, або коли їх уже призначили чи вибрали на високі пости. Якщо 
людина вже займається політичною діяльністю, то ніхто її після газетної статті 
з посади не зніме. Отже, її просто скомпрометують, підірвуть авторитет і 
довіру, а діяльність свою політик не припинить. Тому я вважаю, що в даному 
випадку ЗМІ просто не потрібно втручатися в особисте життя політика, адже це 
все одно нічого не змінить.  

Отже, з наведених вище аргументів, я впевнена, що ЗМІ не повинні 
втручатися в особисте життя політиків, щоб запобігти, насамперед, особистим 
трагедіям і політиків, і журналістів. Дякую за увагу. 

 
А3 

Добрий день! Щодо мене, то я повністю згоден з моїми товаришами.  
Дійсно, засоби масової інформації не повинні втручатися в особисте 

життя політиків.  
Всі ми рівні перед законом, у тому числі і державні та політичні діячі. 

Тож якщо усі ми захищені у Конституції України та в законах від незаконного 
втручання в особисте життя, то і політики теж повинні бути від цього 
захищеними. В нашій країні діє презумпція невинності. Її ще ніхто не відміняв. 
Тож доки вина конкретної особи не доведена у суді, ніхто не має права 
звинувачувати цю особу у злочині. У нас же навпаки: тільки десь пішла якось 
плітка, відразу ЗМІ засудили цю людину, винесли їй вирок і поставили хрест на 
її кар`єрі.  

Отже, я вважаю, що ЗМІ не повинні втручатися в особисте життя 
політиків. Щодо мене та моїх друзів, то ми глибоко у цьому переконані.  

В залежності від того, якою людина є у колі своєї родини, як вона 
ставиться до своїх близьких, як оберігає мир і спокій в сім`ї, можна судити про 
те, яким буде її ставлення до народу, права якого вона зобов`язується захищати.  
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Отже, я глибоко переконаний що ЗМІ повинні втручатися в особисте 
життя політиків для того, щоб ми знали про всі зловживання владою та про 
справжнє обличчя політиків. Ми з вами зараз маємо повне право на 
інформацію, тож необхідно його максимально реалізувати. Дякую за увагу! У 
мене все.  

 
N1 

Добрий день! Мене звуть Соловйов Євген. Вітаю усіх членів журі та 
наших опонентів. Дозвольте представити вам моїх товаришів по команді. Це 
Знахаренко Володимир та Cрібнюк Сергій. Я вважаю, що ніхто не буде 
заперечувати важливість даної теми. Адже протягом ХХ століття українці не 
могли знати про особисте життя своїх керівників, бо ми жили в тоталітарній 
державі, де про свободу слова не йшлося взагалі. Саме тому важливо не 
втратити право на утримання інформації та свободу слова, саме зараз коли ми 
ще не повністю побудували нашу незалежну державу. 

Насамперед, право отримання інформації закріплено у Декларації прав 
людини ст. 19 та у Конституції України ст. 34. Без свободи слова неможливе 
існування демократії. Реалізація цього права має бути забезпечена відсутністю 
цензури. Якщо ми з вами кажемо про те, що преса не повинна втручатися в 
особисте життя політиків, то мова іде про введення цензури. Це є порушенням 
прав людини не тільки в нашій країні, але і в усьому світі. Також в Україні 
існує закон «Про інформацію», який закріплює право громадян на інформацію 
в усіх сферах суспільного і державного життя України. На мою думку особисте 
життя державних діячів нашої країни відноситься до цих сфер.  

Наступний аргумент. Обираючи кандидата на високий державний 
пост, людина повинна знати про його минуле. Адже, не рідко, в наш час, 
серед політиків знаходяться люди з кримінальним минулим. Такі особи не 
дбають про своїх виборців, а намагаються пограбувати державу, а значить і нас 
з вами. 

Саме засоби масової інформації становлять деякий бар`єр між такими 
політиками та вседозволеністю, висвітлюючи зловживання владою. Саме так 
ми можемо дізнатися про справжнє обличчя державних діячів. За прикладами 
не треба далеко ходити. Нещодавно у газетах з`явилися повідомлення про так 
звану справу Жердинського – народного депутата. У 1997 р. він був директором 
«Града – банку» і був заарештований за фінансові махінації з грошима, які 
Німеччина виділила Україні для розрахунку з остерарбайтерами. Та невдовзі 
його було звільнено. Якщо б тоді ЗМІ приділили цьому випадку більше уваги, 
то у 1998 році Жердинського не було б обрано до Верховної Ради і взагалі у 
цьому році справи Жердинського не було б, і не треба було б вимагати від 
Німеччини його видачі українському правосуддю. Народ повинен знати про 
стан здоров`я політиків. Вступаючи у шлюб, майбутнє подружжя повинно бути 
ознайомленим про взаємний стан здоров`я. Але тут мова йде про долю лише 
однієї сім’ї, а кажучи про політиків ми маємо на увазі долю цілої держави. 
Адже існує багато хвороб, які можуть мати страшні наслідки свого прояву та 
впливати на діяльність людини. Пригадайте сталінську параною, яка так дорого 



 128

обійшлася народам Радянського Союзу. Політики – це ті люди, які можуть 
служити ідеалом для підростаючого покоління. Вони є обличчям нашої 
держави. Тож яке обличчя ми з вами маємо зараз? Якби ЗМІ могли вільно 
писати та робити репортажі про особисте життя політиків, то ми з вами могли б 
обрати людей на високі державні посади більш правильно. Це було б 
можливим, якби ми могли дізнатися про їхні моральні якості. Саме завдяки 
діяльності ЗМІ ми і знаємо якими вони є – наші політики. Тому я вважаю, що 
ЗМІ обов’язково повинні висвітлювати все що стосується життя політичних 
лідерів. Дякую за увагу! Я готовий до запитань. 

 
N2 

Добрий день, шановні журі та учасники гри «Дебати». Я погоджуюся зі 
своїми колегами з приводу бачення цієї актуальної проблеми і хочу висловити 
свої міркування. 

Згідно із законом України «Про інформацію», громадянам гарантовано 
право на інформацію, її правоту, об’єктивність і вірогідність. Народ 
обов’язково повинен знати всю правду про своїх обранців. ЗМІ зобов’язані 
висвітлювати інформацію про діяльність і рішення владних структур, а також 
про діяльність чиновників.  

Вже не один приклад дав нам зрозуміти, що на високі посади ми 
обираємо людей із кримінальним минулим або осіб з деякими вадами, які 
загрожують діяльності держави. Наприклад, у липневому номері газети 
«Сегодня» є стаття, суть якої полягає в тому, що у 1995 р. помічником 
Київського прокурора працювала людина, яка притягувалася до кримінальної 
відповідальності. І саме ЗМІ, які втрутилися в особисте життя політика, 
домоглися звільнення його з посади.  

ЗМІ допомагають органам у висвітленні таких випадків. Корумповані 
структури виконавчої влади і мафіозні клани намагаються підім’яти, скупити 
або знищити їх. Такі статті дають змогу людям побачити справжні обличчя 
політиків. Якби це все замовчувалося, то наша держава була б розграбована, а 
потім знищена взагалі. Таким чином, в Україні набуває розвитку тенденція до 
ліквідації гарантованого Конституцією у ст. 34 права на свободу думки і слова, 
на вільне вираження своїх поглядів і переконань, права вільно збирати, 
зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в 
інший спосіб – на свій вибір. 

Я впевнена, що ЗМІ повинні втручатися в особисте життя політиків тому, 
що людина, яка не чистоплотна в особистих стосунках, причому постійно, не 
може бути до кінця чесною у політиці. Адже постійно невірність перестає бути 
випадковістю і переростає у рису характеру. А раз невірність, зрадництво – це 
риса характеру, то людина проявить її і у політиці. 

Постійно по радіо і телебаченню ми чуємо, що на журналістів 
здійснюються напади. Ось, наприклад, 31 серпня 2000 р. у місті Прилуки було 
здійснено напад на журналіста. Нападниками були агітатори у виборчому штабі 
одного з представників на посаду прилуцького міського голови. Напад відбувся 
через те, що журналіст підтримував іншого кандидата на посаду мера і вмістив 



 129

у газеті критичні публікації про його опонентів. З цього можна зробити 
висновки, що кандидату на посаду міського голови було що приховувати від 
свого народу. І саме ці таємниці повинні розкривати ЗМІ. Отже, з наведених 
вище аргументів, я стверджую, що ЗМІ повинні втручатися в особисте життя 
політиків для того, щоб люди мали змогу обрати гідних чиновників на високі 
державні посади. Дякую за увагу! Я готовий до запитань.  

 
N3 

Шановні члени журі, опоненти, глядачі! Дозвольте мені підсумувати цю 
надзвичайно цікаву і плідну гру. Незважаючи на спроби опонентів переконати 
нас, довести правильність саме їхньої точки зору ми залишились на своїх 
позиціях і стверджуємо, що засоби масової інформації не просто повинні, а 
зобов’язані висвітлювати особисте життя політиків. На моє тверде переконання 
народ повинен знати тих людей, яким він довірив владу, майбутнє країни, а 
значить і своє власне майбутнє та майбутнє своїх дітей.  

Якщо людина має в своєму приватному житті темні плями, то вона не 
гідна представляти державу та її народ. Я в цьому твердо переконаний. Ця 
людина може бути бізнесменом. Займатися будь-якою іншою справою, але ні в 
якому разі не вести за собою інших. На мою думку моральність публічних 
людей повинна бути на високому рівні, а політики саме такі люди.  

Дозволяю собі не погодитися з вашими аргументами (Розбивка ліній 
аргументацій опонентів).  

Так, ми навели цілий ряд фактів, які підтверджують правильність саме 
нашої точки зору. Ви стверджували, що ніхто не має право втручатися в 
особисте життя політиків, але ж коли відбуваються вибори, то люди мають 
право знати все про людину, за яку вони голосують. 

Ви наводили приклад з життя президента США Біла Клінтона, якому 
нібито ЗМІ підірвали репутацію і завдали моральної шкоди цій людині. А 
можливо навпаки? Саме ці публікації могли допомогти цій людині, як і 
багатьом іншим зрозуміти свої помилки, не гідні вчинки і врешті-решт стати 
кращою?  

Те, що донька М. Тетчер не вийшла заміж, то знову ж таки ЗМІ тут ні до 
чого, це просто було її особисте рішення. Ви говорили, що журналісти 
обливають брудом відомих людей, але я вважаю, що якщо політик чесний, то 
ніякі звинувачення до нього не пристануть. 

Ще одним прикладом ви намагалися довести неправомірність 
журналістів, коли говорили про загибель принцеси Діани. Але знову ж таки, 
шановні опоненти, ніхто не довів, що винен сам журналіст. Тому не треба на 
ЗМІ валити всі нещастя, проблеми, які трапляються з відомими людьми. На моє 
тверде переконання ЗМІ тут зовсім нідочого. Якщо ж вам, панове, подобається 
купувати «кота в мішку», то не читайте газети, не дивіться телебачення і нічого 
не будете знати. 

Своїм наступним аргументом ми довели, що кожна людина, має право на 
отримання інформації, що закріплено в декларації прав людини Конституції 
України. А інформація про політиків є важливою для людей і вони мають знати 
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правду. В ході перехресного опитування шановні опоненти, ви намагалися 
похитнути наші позиції. Ми ж чітко і аргументовано відповідали на ваші 
питання. 

Наші ж питання до гравців протилежної команди були чіткими і 
логічними, але нажаль ми не почули переконливих відповідей на них. На 
останок хочу сказати, що попри всі суперечки, ми залишилися на своїх 
позиціях. І твердо переконані, що ЗМІ повинні чесно і правдиво говорити і 
писати про все, а першу чергу про тих людей, які представляють нашу державу 
і наш народ. Дякую за увагу. 

 
 
 

МОЖНА ВВАЖАТИ ПАТРІОТОМ ЛЮДИНУ, 
ЯКА ВИЇХАЛА ЗА КОРДОН У ЧАС РОЗБУДОВИ 

НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ 
 

(Фрагмент  заперечуючої лінії) 
 

Дзюба Н.О. 
 
Шановні судді, опоненти, публіка! Дозвольте підвести підсумок гри. Ми 

уважно і з цікавістю вислухали всі аргументи і докази команди „Інсайт” та все 
ж продовжуємо стверджувати, що можна вважати патріотом людину, яка 
виїхала за кордон у час розбудови незалежної України. 

По-перше, хочу наголосити, що опонуюча команда погодилася з нашими 
дефініціями та критерієм. 

По-друге, проаналізуємо суперечливі моменти гри. Наші опоненти 
заперечували наш перший аргумент, що до еміграції українців змушує складне 
соціально-економічне становище і що за кордоном вони заробляють чималі 
кошти, які потім вкладаються в українську економіку, але ж незаперечним є той 
факт, що самі жителі, наприклад, Буковини, стверджують, що їх утримують 
сучасні остарбайтери. 

Протилежна сторона погодилась з тим, що Україна не надає належної 
підтримки науковцям, людям творчих професій, що у нас занадто дешево 
цінується праця, але наполягає, що справжні патріоти не повинні виїжджати. 

Наші опоненти погодилися з нашим аргументом у тому, що еміграція 
поліпшує налагодження міжнаціональних зв’язків , що українці вчаться жити 
по-європейськи, але заперечують розвиток талантів і повернення емігрантів 
додому з набутим досвідом. 

Що ж до четвертого нашого аргументу про меценатство емігрантів, то тут 
команда „Інсайт” найбільше заперечує, мотивуючи це тим, що вони їдуть за 
кордон заради особистого збагачення. 
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Ставлячись із великою повагою до позиції своїх опонентів, до наведених 
ними аргументів і фактів зауважу слідуюче. 

Патріотизм – це почуття необхідності захисту чогось і готовність 
жертвувати в ім’я його збереження. Я думаю він може існувати,, якщо є що 
захищати, коли ти відчуваєш, що живеш у суспільстві, яке дарує тобі свободу, 
право, дає можливість реалізувати здібності, талант, яке створює умови 
здорової, нормальної конкуренції і ти отримуєш насолоду від того, що долаєш 
проблеми і змінюєш своє життя на краще. Тобто патріотизм є, коли особа 
готова жертвувати собою в ім’я зміцнення демократичної, гуманної держави, а 
держава, в свою чергу, через свої інститути влади готова робити все в ім'я 
кращого життя, розвитку особи. Коли є така гармонія, тоді патріотизм зростає, 
створює поле злагоди і комфорту. А якщо сьогодні нема цього, коли ти не маєш 
гуманного громадянського суспільства, не реалізуєш свої інтереси, а живеш в 
системі абсурду, в нестійких умовах, і твої прагнення, незалежно від твого 
бажання можуть бути принесеними в жертву державі, недолугій владі, – усе це 
створює умови напруги, конфліктів, страху. І саме це штовхає багатьох на шлях 
накопичення і виїзду на певний час. 

І хіба людина винна в тому, що на її Батьківщині не існує умов для 
самореалізації. Так, жертвувати чимось необхідно, але за таких обставин 
жертва приведе до самознищення. І звідки та фраза, що людина, виїхавши за 
кордон, втратила почуття патріотизму? Адже якби це було правдою, не 
існувало б слова „ностальгія”. 

Таким чином, сьогодні за кордоном перебуває 7 млн. наших заробітчан. І 
звичайно ж, помиляються опоненти, стверджуючи, що серед них немає 
патріотів. 

Хіба не патріоти заснували у Франкфурті-на-Майні суботню школу, в 
якій діти 8-15 років вивчають мову, літературу, історію, географію України? І 
таких культурних осередків стає все більше. 

Спростуйте, шановні опоненти той факт, що Костянтин Ляшенко, 
кандидат біологічних наук, з далекого Нью-Йорка передає для Київського 
інституту біохімії зразки тестів на СНІД, дуже важливі імунобіологічні 
реактиви для проведення експериментів у Києві, допомагає нашим ученим 
друкуватися за кордоном, а в його родині спілкуються лише українською 
мовою. Хіба це не ознаки патріотизму? 

Справжніми патріотами України є наші спортсмени: боксери Клички, 
футболісти, хокеїсти та інші спортсмени, через яких світ дізнається про 
Україну, які прославляють її в усьому світі. 

А діячі мистецтва: художники, співаки, режисери, актори, композитори? 
Десятки й сотні імен, які поширюють у світі українську духовність і культуру. 

А хіба не до лав численних патріотів за кордоном треба віднести 
подружжя Антоновичів, які передали 3 млн. доларів на розвиток української 
науки? А згадайте Ігоря Дідковського з його проектом „Зірки України” чи 
Богдана Гаврилишина – керівника фонду відродження української культури. 

Тільки уважно вслухайтесь у результати соціологічного опитування в 
Італії серед українських емігрантів: лише 9,5% опитаних не планують 
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повертатися на Батьківщину, 45% повернуться через 1–2 роки, а 30% – 
найближчим часом. 

Отже, по-перше, виїхавши за кордон, наші емігранти розв’язують свої 
економічні проблеми і заробляють гроші, які згодом вкладають в українську 
економіку. 

По-друге, українці вчаться жити по-європейському, розвивають свої 
творчі здібності і таланти, налагоджують міжнародні зв’язки. 

По-третє, повертаючись додому, використовують досвід, набутий за 
кордоном. 

По-четверте, краще усвідомлюють значущість Батьківщини, народу і, 
заробивши кошти, стають меценатами національної культури та науки 
Насамкінець ще раз підкреслюю: „Патріотом є та людина, яка робить все 
можливе для розвитку, розквіту, визнання рідної Батьківщини і не важливо, 
робить вона це вдома чи за кордоном.” Французький просвітитель 18 ст. Шарль 
Монтеск’є зауважив: ”Найкращий засіб прищепити дітям любов до вітчизни 
полягає в тому, щоб ця любов була в батьків”. 

А якщо батьки в скрутний час не впадають у відчай, не скимлять, 
випрошуючи в бідної держави подачок, а самостійно намагаються вирішити 
важкі життєві проблеми – стати на ноги і повернутися до рідної країни – то 
вони – патріоти і показують гарний приклад своїм дітям. 

 
3-3 
Шановні судді, опоненти і всі присутні на цій грі! Прийшов час підбивати 

мені її підсумки. Моя мета – на основі аргументів і незаперечних фактів 
остаточно спростувати позицію опонентів і беззаперечно довести вірність 
поглядів команди „Інсайт”. Спочатку зупинюся на зіткненнях команд. Наші 
опоненти з команди „Юнінт” не зовсім вірно нас зрозуміли, буцімто ми не 
визнаємо жодного патріота за кордоном. Звичайно, винятки є, але ж це окремі 
поодинокі винятки з великої кількості закономірностей. Бувають і окремі 
випадки, підкреслюю, окремі випадки, коли людину безпідставно звинувачують 
у тому, чого вона не робила, а в більшості випадків – справедливо. Про які 
культурні українські осередки можна говорити як про поширене явище, коли 
більшість заробітчан – нелегали, і вони в гіршому випадку взагалі живуть в 
умовах конспірації, а в кращому − намагаються розмовляти мовою країни 
перебування? 

Про меценатство взагалі говорити треба обережно, бо сучасні емігранти 
скоріше вивезуть нелегально цінності, ніж дадуть кошти. 

Отже, поміркуймо ще раз про те, чи можна бути патріотом людина, яка 
виїхала за кордон у час розбудови незалежної України? 

Мені зовсім незрозуміло, чому наші опоненти, відстоюючи позицію 
існування патріотизму за кордоном, не врахували того факту, що рідну державу 
залишили 7 млн. найактивнішого, найбільш працездатного населення, з якого 6 
тисяч докторів і кандидатів наук, підготовка кожного з них обходиться державі 
в півмільйона доларів! 
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Як могла протилежна сторона ігнорувати той факт, що внаслідок 
еміграції майже 5 млн. жінок, значно скоротилася народжуваність в Україні і 
сьогодні вона вдвічі менша за смертність. Таким чином населення України 
щороку скорочується на 550 тисяч! Нація старіє і вимирає. То ви продовжуєте 
стверджувати, що це патріотизм?! 

Чому ви, шановні опоненти, закриваєте очі на те, що якщо чоловік або 
жінка тривалий час за кордоном – сім’ї вже нема, і нічого тут не вдієш, така вже 
людська природа, і вона бере своє. Отже, ми маємо жахливі явища: розпад 
сімей, дітей-сиріт при живих батьках, які розбещуються батьківськими 
переказами і сприймають своїх рідних лише як джерело фінансування. Більше 
того, серед дітей є вже й такі, що через відсутність батьків, але завдяки 
надісланим грошам стали наркоманами, токсикоманами, повіями. 

Сьогодні простежується нездорова тенденція: повернувшись додому, 
багато надовго не затримуються на Батьківщині, і знову їдуть за кордон. І це, 
ви скажете, патріоти?! 

Скоюючи злочини за кордоном, окремі, так би мовити, „патріоти” тільки 
додають зайвих проблем посольствам та Міністерству закордонних справ 
України. 

Отже, зважуючи усе вище сказане, ще раз підкреслюємо, що ніякі 
досягнення тієї малої кількості справжніх закордонних патріотів не покриють 
тих проблем, які народжуються з виїздом людей за кордон.  

По-перше, це удар по основі нашої держави – сім’ї: це розпад сімей, це 
діти – соціальні сироти, розбещення дітей батьківськими переказами, 
поширення наркоманії, токсикоманії, проституції. Це скорочення 
народжуваності, старіння і вимирання нації. 

По-друге, Україна втрачає активне, працездатне, висококваліфіковане 
населення, чим завдається непоправної шкоди економіці і суспільству в цілому. 

По-третє, підривається авторитет України і українців через скоювані 
емігрантами злочини за кордоном 

По-четверте, асимілюючись з іншими народами, емігранти скорочують 
чисельність нації, відривають й так нестійкі позиції української мови. 

А ще стародавні римляни стверджували: ”Нема мови – нема країни”. 
То ж про який патріотизм можна говорити, коли співвітчизники, 

повертаючись в Україну, відразу починають скаржитися на бридке і погане 
життя тут! І хочеться запитати: ”А може саме й тому тут так погано, що занадто 
довго в країні немає саме вас, адже як сказано в українському прислів’ї: 
„гуртом і батька добре бити!” 

 
Приймаючи, шановні опоненти, ваші аргументи і факти, все ж ми 

переконані в одному: виїхав у складний для держави час – то який же ти 
патріот?! 
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УКРАЇНА НЕ МОЖЕ МАТИ НІЯКИХ ПЕРСПЕКТИВ 
 ДЛЯ ВСТУПУ В НАТО 

 

(Заперечуючи лінія) 
Бояренко Л.В. 

 
Гравець № 1 

 
Добрий день, шановні друзі! 
Тема, яка запропонована нам для дебатів, дійсно цікава та актуальна. Для 

нашої команди її назва звучить так: 
«Україна має гарні перспективи для вступу в НАТО (заперечуючи лінія) 
З дефініціями наших опонентів ми погоджуємося.  
А тепер дозвольте представити нашу команду: 
1)  під №3 грає – Юрій 
2) під №2 грає – Євген 
3) і під №1 граю я, Віктор. 

 
Розбиття аргументів противника 

 

Критерієм нашої команди у цій грі будуть слова Джорджа Буша: «Я є 
прибічником ідеї вступу України до НАТО». 

А тепер переходимо до лінії аргументації. 
Перший наш аргумент звучить так: На сучасному етапі Україна вже має 

певні стосунки, відносини з НАТО. Тому мова вже йде не тільки про 
перспективи а й про реальні відносини. Наприклад: важливі події у відносинах 
Україна – НАТО сталися 7 травня 1997 року. У Києві було відкрито 
інформаційний центр НАТО. Це перший такий центр у країні, яка не входить до 
альянсу. Нещодавно у Донецьку відкрито такий же центр. 

Він покликаний оперативно надавати достовірну поточну та узагальнюючу 
інформацію про справи в НАТО. 

З відкриттям інформцентру НАТО почалася структуризація відносин по 
лінії Київ – Брюссель. Зацікавленість сторін формує стосунки, що їх офіційні 
особи називають особливим партнерством, яке визнає міжнародну вагомість 
України та її безпечний потенціал у європейській безпеці. В липні 1997 року на 
саміті НАТО в Мадриді було підписано хартію про особливе партнерство. 

Щорічно на полігоні «Широкий лан» під Львовом, проводяться спільні 
навчання військ України і НАТО. Що теж може служити прикладом тісних 
відносин України та НАТО. Також під час повеней в Карпатах підрозділи 
НАТО неодноразово допомагали Україні, а також під час аварії на очисних 
спорудах у Харкові. Отже, можна говорити про реальне, не тільки військове, а й 
мирне співробітництво. 

Другий наш аргумент звучить так: Україна сама зацікавлена у 
співробітництві з НАТО. Адже Україна, займаючи важливе місце у Європі, є 
одним із визначальних чинників нового геополітичного становища в цьому 
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регіоні. І саме Україна зробила конкретний вклад у справу безпеки в цьому 
регіоні, відмовившись від «ядерного менталітету» СРСР, від конфронтаційних 
підходів, усвідомила власну відповідальність за міжнародну безпеку. Це був 
виважений підхід нашої держави. І це засвідчили такі політично-правові акти, 
як Декларація 1990 року, про державний суверенітет. Основні напрями 
зовнішньої політики, схвалені в 1993 році Верховною Радою, а також Концепція 
національної безпеки України, прийнято на початку 1997 року. 

Під кутом зору трансформації самого НАТО на запобіганні конфліктам і 
врегулюванні криз, а не на підготовці воєнних операцій, Україна є в цьому 
плані унікальним партнером для співробітництва з НАТО. 

Третій наш аргумент звучить таким чином: Північноатлантичний альянс 
сам зацікавлений у співробітництві з Україною. 

Навіть генеральний секретар НАТО зауважив, що деякі українські галузі 
дуже конкурентно спроможні. Зокрема це стосується літакобудування. І якщо 
Україна вступить до НАТО то відкриються нові ринки збуту української 
продукції та можливості для подальшого розвитку галузі, а значить з'являться 
нові робочі місця. 

Так наприклад, в налагодженні миру в колишній Югославії, у 
миротворчих операціях брали участь і військовослужбовці укрбатальйону. 
Україна надає певні військові ресурси для виконання завдань, що постають 
перед НАТО. Насамперед це стосується проведення миротворчих та 
гуманітарних операцій під проводом альянсу. У 2003 році українська сторона 
направила окремий батальйон радіохімічного, хімічного та біологічного захисту 
до Кувейту. 

Окрім того, військовий контингент Української Армії і зараз заподіяний в 
стабілізаційних силах в Іраку (джерело журнал «Політика і час», №6, 2004р.). 

Секретар Ради національної безпеки та оборони Анатолій Кінах сказав: 
«Навіть ті держави, які досить стримано ставилися до України в рамках 
Євроатлантичної інтеграції такі, як Німеччина, Бельгія, сьогодні однозначно 
зробили офіційно на засіданні висновки, що вони підсилять роботу з Україною у 
цьому напрямку». 

(Джерело газета «Автограф» від 27 жовтня 2005 року) 
Таким чином, ми вважаємо, що переконали наших шановних опонентів в 

своїй правоті. 
Дякую за увагу, готовий відповісти на ваші запитання. 

 
ПЕРЕХРЕСНІ ЗАПИТАННЯ 

 

Гравець № 2 
 

Україна має гарні перспективи на відносини з НАТО. 
Вітаю всіх, я другий гравець команди ствердження Євген. 
Дякуємо за виступ наших  шановних опонентів, але не погоджуємося з 

ними і продовжуємо стверджувати, що Україна може мати гарні перспективи на 
відносини з НАТО. 

(Йде розбиття аргументів противника) 
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Перший наш аргумент звучав так: на сучасному етапі Україна вже має 
певні стосунки з НАТО, тому мова йде не про реальні відносини. 

З 14 по 18 лютого 2006 року в Національній академії оборони України 
буде проходити міжнародний тиждень „НАТО після саміту в Стамбулі: НАТО 
та зміни в міжнародній системі безпеки". Про це повідомляє прес-служба 
Міністерства оборони, передає ІА „Новини – Україна". 

(Джерело Мережа Інтернет сайт Міністерства Закордонних Справ) 
П'ятий міжнародний тиждень НАТО в Україні відбудеться в рамках 

виконання цвілевого плану співробітництва України з НАТО на 2005 рік. 
За словами адміністрації президента зміни в Воєнну доктрину були 

внесені наказом про «Укріплення довіри між Україною та країнами 
Північноатлантичного альянсу та послідовне проведення політики 
євроатлантичної інтеграції». 

Отже, все це свідчить про те, що Україна на даному етапі вже має 
відносини з НАТО, пріоритетом її внутрішньої та зовнішньої політики є 
зближення з Північноатлантичним альянсом з послідуючим вступом до нього. 

На підтвердження другого нашого аргументу про те, що Україна сама 
зацікавлена в співпраці з НАТО і влада сприяє цьому ми можемо навести 
наступний приклад. 

У скорочені строки планується здійснити ряд широкомасштабних заходів 
у реформуванні армії. Передбачається скоротити чисельність збройних сил до 
стандартів НАТО з 355 тисяч до 200 тисяч та перехід на три видову структуру 
ЗСУ: Військово-морські, Сухопутні та Повітряні. Буде здійснене повне 
переозброєння всіх родів військ та оснащення їх найновішими видами зброї. 
Українська армія досягне стандартів провідних світових держав. 

(Джерело журнал «Політика і час» №6 за 2004 рік) 
Все це свідчить про позитивні зміни, які відбудуться в армії при вступі 

України до НАТО. 
У разі вступу України до НАТО вона отримає доступ до нових ринків 

збуту товарів серед членів альянсу. Це в свою чергу сприятиме розвитку 
української економіки, а відповідно й життєвого рівня населення країни в 
цілому. 

Третій наш аргумент звучав так: Північноатлантичний альянс сам 
зацікавлений у співпраці з Україною. На підтвердження цього ми можемо сказати 
про те, що: 

Навесні 2005 року Україна була запрошена з боку НАТО до 
інтенсифікованого діалогу, а це ще один крок до вступу в НАТО. 

Генеральний секретар НАТО Яап де Хооп Схеффер відвідав Україну з 19 по 
22 жовтня 2005 року. 

В цей час в Україні відбулася Північноатлантична рада на рівні послів 
держав – членів НАТО. 

Відповідаючи на питання журналістів про можливість вступу України до 
НАТО, Генеральний секретар НАТО стверджував, що така дата є „достатньо 
реалістичною з урахуванням внутрішніх процесів, що відбуваються в Україні та її 
відносинах з НАТО. 
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(Джерело телеканали «Інтер», «УТ–1», «СТБ») 
Отже, сподіваюся, що ми змогли переконати наших шановних опонентів у 

тому, що Україна може мати гарні перспективи на відносини з НАТО. 
Дякую за увагу. Готовий відповісти на ваші запитання. 
 

Гравець № 3 
Добрий день, шановні панове опоненти та судді. Наші дебати на сьогодні 

добігають свого кінця. Я третій гравець команди заперечення і маю на меті 
підвести підсумки сьогоднішнього обговорення. Нами було обговорено тему 
«Україна має гарні перспективи на відносини з НАТО». Так, за час обговорення 
нашими гравцями було наведено та обґрунтовано наступні аргументи:  

– на сучасному етапі Україна вже має певні стосунки з НАТО, тому мова 
йде не тільки про перспективи а й про реальні відносини;  

– Україна сама зацікавлена у співробітництві з НАТО; 
– Північноатлантичний альянс сам зацікавлений у співпраці з Україною. 
Наша команда за час гри використовувала такі джерела: мережа Інтернет, 

сайт Міністерства Закордонних справ, журнал «Політика і час», № 6 за 2004 
рік, «Інформаційний бюлетень» від 10.11.05 року. 

 

 
УКРАЇНА НЕ МОЖЕ СТАТИ ЧЛЕНОМ ЄВРОСОЮЗУ 

У НАЙБЛИЖЧІ 5 РОКІВ  
 

(Заперечуюча лінія) 
 

Бояренко Л.В. 
Гравець N 1 

 
Добрий день, шановні друзі, опоненти судді та глядачі. Ми, команда 

ЗОШ №23 Крюковського району м. Кременчука, сьогодні граємо в наступному 
складі: 

– під №3 грає Кравченко Юрій 
– під №2 грає Карпенко Євген 
– під №1 граю я, Тараненко Віктор. 
Тема, яка запропонована нам для дебатів, дійсно цікава та актуальна, і з 

цим не можна не погодитися. Для нашої команди вона звучить так: Україна не 
може стати членом Європейського Союзу у найближчі 5 років. 

З дефініціями нашитих опонентів ми погоджуємося, але вважаємо за 
потрібне доповнити їх такими поняттями: 

Індекс розвитку людського потенціалу – показник для визначення 
соціального і економічного розвитку країни. 

(Джерело: географія. Збірник статей. Упорядник Пидорина Л.І.). 
А зараз я хотів би спробувати спростувати аргументи наших опонентів. 

 

Розбиття аргументів противника 
У першому аргументі ви стверджували, що... Дозвольте вам заперечити... 
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У вашому другому аргументі ви стверджували, що... На це я б хотів 
заперечити... Третій ваш аргумент був таким... На це я б хотів зауважити... 

 
Розбиття аргументів противника. 

Критерієм нашої команди у цій грі будуть слова Мартіна Шульца, одного 
з представників керівництва ЄС: Договір Ніцци, за яким Євросоюз працюватиме 
наступні 10 років, практично не має інструментів до подальшого розширення 
Євросоюзу. 

(Джерело: мережа Інтернет) 
А тепер дозвольте перейти безпосередньо до лінії нашої аргументації: 

Умови прийняття країн центральної і східної Європи до ЄС були 
сформульовані Євросоюзом у Копенгагені в червні 1993р. і дістали назву 
«Копенгагенські критерії». Виходячи з політичного блоку цих критеріїв, які 
передбачають стабільність інституцій, що забезпечують демократію, 
верховенство права людини, 

Наш перший аргумент звучить так: Економічна і політична 
нестабільність в Україні є перешкодою на шляху вступу в ЄС. 

За роки незалежності в Україні змінилося 14 урядів. Часто зміна уряду 
призводить до зміни економічної та соціальної політики, а також до зміни 
методів управління державою. Наприклад, деякі ж уряди керували Україною від 
10 днів, як уряд Симоненка, до 28 днів, як уряд Дурдинця. Тож щоб бути 
повністю об'єктивними давайте порівняємо: в Великобританії, яка зараз 
головує в ЄС, за цей час змінилось 3 уряди, причому останніми двома керувала 
одна й та сама людина. Оце дійсно стабільність. 

(Джерело: газета «Телеграф» №37, 2005р. ст.11). 
Наш другий аргумент звучить так: В Україні низький індекс розвитку 

людського потенціалу. 
Авторитетними міжнародними організаціями, в першу чергу і ООН, ЄС 

для визначення рівня економічного і соціального розвитку країн 
використовують індекс розвитку людського потенціалу, інакше. Цей показник в 
багатьох відношеннях об'єктивніший, ніж показники ВВП і ВНП. Дозвольте 
пояснити. Величина цього індексу є інтегральним показником, який 
складається з наступних трьох компонентів. Перший – середня очікувана 
продовжуваність життя населення. Другий – рівень освіти. І третій – реальна 
величина середніх доходів населення. При цьому рівень освіченості 
вимірюється часткою грамотних серед дорослих старше 15 років у відсотках, і 
середньою продовжуваність навчання в роках. За цим показником Україна 
знаходиться на 78 місці, а країни ЄС починаючи від 40-вих. В 1997р. Україна 
була на 95 місці. Тобто за 8 років вона подолала 17 сходинок, а країни які були 
прийняті в ЄС Естонія, Литва та Латвія були відповідно на 38, 39, 48 місцях. 
Ми ж за 5 років, рухаючись такими темпами, зможемо подолати лише 10–11 
сходинок, отже будемо на 68–67 місці, що майже вдвічі менше за показники 
Латвії, Литви та Естонії. 

Тож визнайте, шановні судді та шановні опоненти, що з цим не можна не 
погодитись. 
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І третій наш аргумент звучить так: Забезпечення прав людини в Україні 
не відповідає європейським стандартам. У 2004 році Міністр юстицій 
Олександр Лаврінович заявив, цитую: «В українському законодавстві досі є 
норми, що порушують права людини». 

(Джерело: журнал «Права людини» №16, 2004р. ст. 3). 
Вдумайтесь в ці слова, шановні опоненти, це визнається на рівні держави і 

представниками влади. 
Ці слова підтверджує і той факт, що Україна знаходиться на 6 місці за 

кількістю звернень громадян до Європейського суду з прав людини. 
(Джерело: журнал «Права людини» №16, 2004р.). 
Отже використовуючи факти, та прості розрахунки, ми доводимо, що 

Україна не може стати членом ЄС у найближчі 5 років. 
Дякую за увагу, готовий відповісти на ваші запитання. 
Перехресні запитання до С-2. 
 

Гравець N 2 
УКРАЇНА НЕ МОЖЕ СТАТИ ЧЛЕНОМ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ У 

НАЙБЛИЖЧІ 5 РОКІВ. 
Вітаю всіх, другий гравець команди заперечення Євген. 
Дякуємо за виступ шановних наших опонентів, але вони не переконали нас 

у їхній правоті і ми продовжуємо твердити, що Україна не може стати членом 
Європейського Союзу у найближчі 5 років. 

(Йде розбиття аргументів противника, пояснення нових дефініцій). 
Наша команда частково погодилася з дефініціями наших опонентів, але ми 

вважаємо за потрібне доповнити їх важливими на наш погляд поняттями. Перший 
наш гравець вже почав пояснювати нові дефініції. Я продовжу. 

Правосвідомість – це система поглядів, понять, уявлень, почуттів з приводу 
чинного законодавства або ситуацій, що пов'язані з правом. 

(Джерело: «Основи правознавства» підручник для 9 класу О.Наровлянський). 
Тепер я хотів би перейти до аргументів наших опонентів. 
Перший наш аргумент звучав так: політична та економічна 

нестабільність в Україні є перешкодою на шляху вступу до ЄС. 
Прикладом цього може служити те, що всі державні підприємства зараз 

працюють на половину своєї потужності та не повністю завантажені. В Україні 
дуже значне розшарування серед верств населення: 95%-бідних і 5%-багатих. 

(Джерело: газета „Телеграф" від 15 вересня 2005 року). 
Згідно зі звітом Федерації європейських працедавців, середня заробітна 

плата у європейців у різних країнах різниться від 28 євро за годину в Данії до 32 
центів за годину в Молдові. Стосовно України маємо середню заробітну плату, 
рівень якої нижче тільки у Білорусії та Молдові. Все це є прямим свідченням 
економічної нестабільності в Україні. 

(Джерело: газета „Урядовий кур'єр" за 2 червня 2005 року). 
В якості підтвердження другого нашого аргументу про те, що в Україні 

низький індекс розвитку людського потенціалу ми можемо навести наступне. 
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Нашим першим гравцем було наведено, що Україна за рівнем індексу 
розвитку людського потенціалу займає 78 місце. 

(Джерело: газета «Телеграф» від 15 вересня 2005 року). 
В 1994 році спеціалісти встановили наступні максимальні та мінімальні 

значення цього показника: очікувана тривалість життя – 85 та 25 років, 
грамотність дорослих – 100% та 0%, середня тривалість навчання – 15 та 0 
років, величина відкоректованого доходу на одну людину – від 5385 до 200 
доларів США. Розглянемо розрахунок індексу розвитку людського потенціалу 
на прикладі Франції. Показники цієї країни такі: очікувана тривалість життя – 77 
років, грамотність дорослого населення – 99%, середня тривалість навчання – 
12 років, реальні доходи на душу населення – 5345 доларів США на рік. 

(Джерело: збірник статей з газети «Географія» за 1996–1997–1998 роки). 
Повні розрахунки індексу розвитку людського потенціалу для України ми 

не змогли знайти, хоча ці відомості повинні бути загальнодоступними. 
Ми змогли знайти тільки тривалість життя населення. Вона становила 

68,1 роки, а ще 5 років тому була 69 років. Ці розрахунки наведені не точно. 
Дані про доходи населення взагалі недоступні, а це також свідчить про те, що ці 
дані старанно приховуються. Замість того, щоб подати значення складових частин 
індексу розвитку людського потенціалу, керівництво нашої держави використовує 
показник ВВП, який не відображає реального життя населення. 

На підтвердження нашого третього аргументу про невідповідність 
забезпечення демократії та прав людини в Україні європейським нормам ми 
можемо навести наступне. 

Згідно із соціологічним опитуванням, проведеним українським центром 
економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова у всіх регіонах 
України, 82,6% опитаних вважають, що не всі громадяни України мають рівні 
конституційні права і є рівними перед законом; 79,3% переконані, що в Україні не 
дотримується право на повагу гідності кожної людини; 80,6% заявляють, що не 
дотримується їх право на охорону здоров'я. У такій країні, як Німеччина, затрати 
на охорону здоров'я кожного громадянина становлять 1500 доларів, а в Україні 
всього 30 доларів на кожного українця в рік. 

(Джерело: газета „Кременчуцька панорама" №20, с.7). 
Україна на другому місці в світі за кількістю насильницьких смертей. 149 

чоловік із кожних 100 тисяч в Україні гинуть в результаті убивств, самогубств, 
ДТП і т.д. Україна входить в число країн, в яких люди гинуть від катувань і 
жорстокого поводження. При цьому катами виступають представники міліції. 

(Джерело: журнал „Права людини" №31, 2003 рік). 
Дані надані Українською Асоціацією Міжнародної Амністії в журналі „Права 

людини" №16 за 2003 рік. 
Отже, я сподіваюся, що ми переконали наших шановних опонентів в тому, що 

Україна не може стати членом Євросоюзу у найближчі 5 років. 
Дякую за увагу. Готовий відповісти на ваші запитання. 
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УКРАЇНА МОЖЕ СТАТИ ЧЛЕНОМ ЄВРОСОЮЗУ 
 В НАЙБЛИЖЧІ П’ЯТЬ РОКІВ 

 
Великодна В.І. 

 
А-1 

Добрий день шановні судді, опоненти. Я перший гравець лінії 
ствердження представляю нашу команду: 

 гравець А3 – Денис; 
 гравець А2 – Людмила; 
 і я спікер А1 – Марина. 

Сьогоднішня тема для нашої команди звучить так: „Україна може стати 
членом ЄС у найближчі 5 років”. Протягом гри ми будемо дотримуватися 
такого критерію: „Членство в Євросоюзі – це шлях до швидкого економічного, 
політичного, соціального зростання”. Тож, ми спробуємо доказати, що в 
сьогоднішніх умовах Україна готова і може вступити в Євросоюз. 

(Розкриває дефініції теми) 
А тепер хотілося б перейти безпосередньо до лінії аргументації. Наш 

перший аргумент звучить так: 
 

Світ відкриває для себе Україну 
 

Сьогодні Україна – одна з найбільших країн Європи. Без Європейської 
частини Росії і Данії з Гренландією, це 6% європейського субконтиненту. 
Сьогодні це індустріально-аграрна країна зі значними економічними ресурсами. 
Частка її національного доходу у світовому виробництві становить більше 2%. 
За загальними обсягами природних ресурсів та економічним потенціалом 
посідає 8-ме місце у світі. В Україні зосереджено 25% світових ресурсів 
марганцевих руд, 5% світових ресурсів залізних руд, 0,78га ріллі на одного 
жителя. За виробництвом окремих видів продукції. 

Україна входить до першої десятки виробників у світі. У такої заможної 
країни повинно бути заможне майбутнє. І пов’язане воно з Європою. Сьогодні 
вже немає сумніву, Україна повинна бути в Євросоюзі. Адже Україна – це 
серце Європи. Без України Європа не комплектна. 

Опитування показують високий ступінь готовності українців до вступу в 
Євросоюз, 70% населення проголосували „за”. Українці розуміють, що це 
приведе до покращення соціальних стандартів і росту доходів. 

Приклад: з моменту вступу в Євросоюз доходи фермерів в країнах членах 
Євросоюзу збільшилися на 53,8% (причому чехів на 107,8%, поляків 73,5%). 

Євросоюз визнав незалежність України головною подією в Європі. Він 
переконався, що демократична Україна може зробити значний внесок у 
загальну європейську стабільність. У вересні 1993року під керівництвом посла 
та голови представництва пана Луїда Морено відкрито Представництво 
Європейської комісії в Україні. На сьогодні Україна є учасником вже діючих 
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програм співробітництва з Євросоюзом і згода про партнерство до 2008 року і 
план дії до 2007 року. 

11 грудня 1999 року на Хельсинському самміті Європейської Ради 
прийнято „Спільну стратегію Євросоюзу щодо України”. Великі надії ми 
покладаємо на осінній 2005 року самміт „Україна – Євросоюз”, що пройде в 
жовтні за участю нашого президента і прем’єра Великобританії. 

Взагалі 45% громадян із країн Євросоюзу підтримують вступ України в 
Євросоюз. Найбільшими сторонниками інтеграції України в Європу є поляки 
78%. Європа чекає сьогодні Україну, покладає на неї великі надії. 

Отже, ми стверджуємо, що сама Україна готова стати членом Євросоюзу. 
А країни, члени ЕС готові прийняти її до себе. Наш другий аргумент звучить 
так: 

 
Україна прагне дійти до євростандартів 

Ми бачимо Україну в Європі. За словами нашого президента Віктора 
Ющенка: „Ми не просто будемо стукати у Брюссельські двері. Ми будемо 
послідовно і настирливо впроваджувати європейсько-соціальні, економічні, 
політичні стандарти”. Стати європейською державою – перш за все стати 
країною з ринковою економікою. Одна з її ознак розвиток малого бізнесу. 
Україна робить все, для того, щоб швидше розвивалося приватне 
підприємництво, щоб з’являлася конкуренція, яка веде до підвищення 
продуктивності праці і якості продукції. 

Згідно із статистичними даними розвиток промислового виробництва в 
I кварталі 2005 року зріс на 3,9%. Заробітна плата населення України також в 
порівнянні з минулими роками зросла. 

Можна стверджувати, що поряд з ростом вітчизняної економіки зростає і 
благоустрій громадян. Офіційна статистика свідчить, що за січень–вересень 
2004 року доходи збільшилася на 20,8%. 

Українська влада стає часовим на сторожі права і свободи своїх громадян. 
Уже відчутні перші результати. Великі зміни відбулися в медіа просторі. Преса 
звільнилася від тиску чиновників. Ми будуємо суспільство для якого свобода 
слова – це спосіб життя. 

Щоб досягти європейського рівня наукових знань у Європі створюються 
спільні європейські проекти, наприклад „Магістр Бізнес – адміністрування та 
інформаційних технологій”, в якому беруть участь 9 університетів Франції, 
Німеччини, Великобританії, Італії. Серед них є і українські: Житомирський, 
Запорізький і Донецький університети. Сьогодні Україна стоїть на шляху 
приєднання до Болонської угоди. 

Що стосується науки і освіти, то в Україні є багато перспективних 
науковців, особливо у галузі інформаційних технологій (кожен 5 програміст у 
світі з України). Україна прагне дійти до євростандартів, тому в державі всі 
люди рівні, незважаючи на їхню мову, колір шкіри, релігію. Отже, Україна і 
морально прагне до ЄС. 

Як уже зазначалося, наша держава – демократична. Частина друга статті 
нашої Конституції говорить, що єдиним джерелом влади в Україні є народ. 
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Українці довели це під час останніх президентських виборів, коли вийшли на 
майдан у Києві добиваючись, щоб їхню думку почули. Вони досягли чого 
хотіли. ЄС визнав незалежність України головною подією в Європі. Він 
переконаний, що демократична Україна може зробити значний внесок у 
загальну європейську стабільність. Ми впевнені, Україна є справжньою 
європейською державою, і прагне до європейських стандартів. 

 
А-2 

Добрий день! Мене звати Людмила, я гравець лінії ствердження. Я вітаю 
шановну суддівську колегію, команду опонентів, а також усіх присутніх у цій 
залі. 

Хотілося б відразу перейти до лінії контраргументації (аналіз гри гравця 
№2). 

Тепер я хотіла б розширити наші аргументи. 
1. Ми дійсно впевнені в тому, що Україна повинна стати членом ЄС 

насамперед, тому, що центр Європи знаходиться саме тут. 
Нині вже відчутна боротьба за Україну. Бжезинський сказав: "Від 

України значною мірою залежить стабільність у Європі. Україна – велика і 
важлива Європейська держава, а українці – народ і нація". 45% громадян 
Євросоюзу за вступ України до ЄС. Зустрічаючись із ЗМІ Великої Британії 
Ющенко висловив впевненість, що присутність України в Євросоюзі може 
серйозно змінити європейську геополітику. "Україна володіє самою великою 
транзитною сіткою в Європі, через її територію проходить 3 з 9 транзитних 
коридорів. Поки ми ведимо дискусію, 40% національного експорту направлено 
на ЄС, і це не дивлячись на те, що Україна до цього часу не має статусу країни з 
ринковою економікою". Дійсно, більшість країн ЄС готові вже сьогодні визнати 
Україну своїм партнером і допомогти їй. Наприклад, пресслужба Міністерства 
закордонних справ повідомила: "Віднині Україна буде отримувати запрошення 
приєднуватись до заяв, які будуть підписуватись від імені ЄС" (25 травня 2005 
Люксембург, засідання Асамблеї ООН.) 

2. Перший радник представництва Єврокомісії в Україні Стефан 
Сковманд заявив, що Єврокомісія постійно слідкує за економічною ситуацією в 
Україні, і відмічає стрімкий зріст економіки, та наближення її до статусу 
ринкової. В 2005р. Євросоюз зобов’язався виділити Україні 20 млн. € на судову 
та адміністративну реформи і на боротьбу с корупцією. Ось факти, які 
підтверджують швидкі темпи росту економіки: 

• Збільшення ВВП на душу населення (з 589$ до 724$ США на 2004 р.). 
• За останні три роки стабілізувався курс національної валюти. 
• Зростання рівня середньої заробітної плати та пенсії. 
• Доходи держбюджету збільшились на 31% порівняно з минулим роком. 
• Стабілізація економіки в цілому. 
3. Хотілось б відмітити, що: 
• Україна має один з найвищих у світі індексів освіченості – 98 %. А це 

значний потенціал для ЄС. 
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• В Україні був створений третій у світі комп’ютер. 
• Україна досягла великих успіхів у кібернетиці та обчислювальній 

техніці. 
• Кожен п’ятий програміст у світі з України. 
• Україна стоїть на шляху приєднання до Болонської угоди, що відкриває 

великі можливості – використання інтелектуальних ресурсів інших країн та, 
взагалі, обмін ними. 

4. Згідно із статтею 26 Конституції України в державі гарантовано права 
національних меншин. Прикладом може бути відношення до румунських 
меншин в Україні, де вони мають свої школи, культурні і релігійні центри. "Ми 
будуємо толерантне суспільство, в якому кожен вирішує сам, якою мовою 
розмовляти, в який храм ходити. Кожен має право мати своє національне 
коріння," – так сказав В.Ющенко. Цей факт є доказом того, що Україна не 
тільки фінансово, а й морально наближається до Євросоюзу. 

5. Вже сьогодні МВС та правоохоронні органи України співпрацюють з 
правоохоронною організацією Євросоюзу "Європол". Європол – правоохоронна 
організація Євросоюзу, пріоритетним напрямком діяльності якої є боротьба з 
міжнародним тероризмом, нелегальною міграцією, фінансовими злочинами, а 
також укріплення співробітництва між компетентними органами країн - членів 
ЄС у попередженні і боротьбі з організовано злочинністю. 26 – 27 квітня в Гаазі 
(в Нідерландах) українська делегація на чолі з заступником міністра 
Внутрішніх Справ України Геннадієм Москалем обговорювала питання 
міжнародного тероризму, нелегальної міграції, торгівлі наркотиками і 
злочинами у фінансовій сфері. Директор Європола Макс Петер Ратцел і 
Геннадій Москаль домовились про співпрацю українських правоохоронців з 
цією впливовою міжнародною організацією. На самміті в Кишиневі 
президентом Ющенком було запропоновано 7 кроків вирішення 
Придністровського конфлікту. Генеральний секретар ЄС Хав'єр Солано сказав, 
що Євросоюз готовий допомогти Україні врегулювати цей конфлікт. Тобто, 
Євросоюз вже зараз усіма силами допомагає Україні. 

6. В підтвердження цього можна навести факт про співпрацю Євросоюзу 
з Україною у сфері охорони здоров'я: Євросоюз розпочав новий проект 
"Фінансування та управління у сфері охорони здоров'я". Загальна мета проекту 
(презентація якого відбулася 29 січня 2005 р. в Міністерстві охорони здоров'я) – 
сприяння розвитку ефективного фінансування та управління у сфері охорони 
здоров'я в Україні. Зараз наше місто відоме як лідер реформування системи 
охорони здоров'я та широкого залучення громадськості до поліпшення якості 
медичних послуг. Яскравий приклад – стрімкий розвиток сімейної медицини. 

7. Фактом наближення України до європейських стандартів є підписання 
Україною Кіотського протоколу, (вересень 2004р.), в якому вона зобов’язалась 
обмежити викиди шкідливих речовин в атмосферу та закрити ЧАЕС. 
Спираючись на ці факти ми продовжуємо стверджувати, що Україна може (!) 
найближчим часом стати членом Євросоюзу. 

Дякую за увагу, я готова вислухати ваші запитання та відповісти на них. 
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А-3 
Вітаю Вас! Я – 3-й гравець лінії ствердження. Ось наша гра доходить до 

логічного завершення. Мусимо визнати, що шановні опоненти були дійсно 
гідними суперниками. Але, на жаль, вони неодноразово самі собі суперечили й 
неповно відповідали на наші запитання. 

Зараз я спробую проаналізувати наші дебати (ведеться аналіз виступу 
гравців команди противника). 

Розбираючись у цьому нелегкому, на перший погляд питанні, хочу ще раз 
наголосити на тому, що «Україна хоче і може стати членом Євросоюзу в 
найближчі 5 років». Як уже зазначалося спікером А-1, на даний момент Україна 
йде попереду деяких держав Євросоюзу в багатьох соціально-економічних 
показниках. У країні відмічається щорічний ріст ВВП, збільшення експортної 
спрямованості ринку, збільшення долі малого та середнього бізнесу, 
покращення соціальних умов життя, позитивні зміни в законодавстві та інші 
позитивні перетворення. Спікер А-2 успішно розширила ці аргументи. 
Готуючись до гри наша команда використовувала інформацію з достовірних 
джерел, Інтернет-сайту. 

Відповідаючи на поставлені запитання команда-опонент не навела 
достатньої кількості фактів. 

Натомість мої колеги у своїх виступах неодноразово обґрунтовували 
свою думку цитатами світових лідерів, керівників ЄС й інших організацій, 
використовували результати соціальних опитувань та результати численних 
перевірок як українськими, так і Європейськими організаціями. 

Отже, в даних і неподільних умовах зробимо єдиний правильний 
висновок: «Україна може стати членом Євросоюзу в найближчі 5 років». 

 
N-1 

Добрий день шановні судді, опоненти. Я перший гравець лінії 
заперечення представляю нашу команду: 

 гравець N3 – Денис; 
 гравець N2 – Людмила; 
 і я спікер N1 – Марина. 

Я гадаю, ще раз повторювати тему сьогоднішніх дебатів немає сенсу. 
Зараз наша команда спробує це твердження спростувати, зважаючи на помилки 
наших шановних опонентів і висунувши власне бачення запропонованої нам 
теми. Ми впевнені, що зможемо переконати наших співрозмовників і широкий 
загал у правоті своїх тверджень.  

Членство в Євросоюзі для України нічого не принесе. Ми не відчували 
особливої радості коли про нас згадували, як про Малоросію, чи як про 
Хохляндію. Чому ж раніше країни Європи навіть не думали прийти нам на 
допомогу? Отже, наш перший аргумент звучить так: 

 
„Чи потрібна Україна Європі?” 

Україну сьогодні ніхто в Європі не чекає, бо сприймають її, як „бідну 
родичку”. На практиці це означає, що беручи у різних європейських структурах 



 146

якісь кошти для залатування дірок у бюджетній кишені, Україна залазить у 
борги, тобто потрапляє у економічну залежність від більш багатших країн. 

Україну ніхто, як сильну, стабільну державу на європейському рівні не 
сприймає. Більшість країн негативно відносяться до вступу України в ЄС, 
особливо північні і західні європейці, а саме (згідно з опитуваннями) 69% 
австрійців проти; незадовільно відносяться до вступу України в ЄС і Литва, 
Латвія і Італія. 

Посол Австрії Володимир Ельченко заявив, що можливості вступу 
України до Євросоюзу під великим питанням. Це пов’язано з ратифікацією 
Євроконституції. Деякі політологи навіть вважають, що причиною поразки 
прийняття Євроконституції у Франції і Голландії є Україна. Оскільки за 
Конституцією спрощувалися умови вступу в ЄС. Це дало б можливість 
вступити Україні в Євросоюз. Сьогодні Україна і ЄС будують свої відносини на 
основі концепції „Розширена Європа і нове сусідство”, тобто створення зони 
вільної торгівлі і безперешкодний проїзд кордонів. Україні, як і Марокко 
запропонували приймати участь у всьому крім головного – влади. Це нібито і 
добре, але Київ вважає, що це тільки початок, а європейці – що це максимум, 
що можна дозволити Україні. 

Євросоюз просто не зможе витримати приєднання України. Голова 
зовнішньополітичного комітету Елгар Брок сказав досить відкрито: 
„Прийнявши Україну ми подавимося”. Міністр закордонних справ України 
Борис Тарасюк сам констатував неприємний факт: „Сьогодні Євросоюз не 
признає Україну, як перспективного потенціального члена”. Все це свідчить, 
що Україну все-таки не хочуть бачити в ЄС. Наш другий аргумент: 

 
"Україна ще не готова стати членом ЄС" 

Європа безсумнівно нас визнає, але тоді, коли ми станемо економічно і 
соціально сильною державою. А це станеться тоді, коли ми переборемо усі 
труднощі, об’єднаємося і почнемо ефективно працювати. Коли ми не будемо 
чекати подачок із Заходу. Для цього потрібно якнайменш 30-50 років. 

Щорічно зменшуються темпи зростання валового внутрішнього 
продукту, збільшується інфляція, спостерігається падіння виробництва у 
металургії і будівництві, підвищення цін на енергоносії. 

В Україні дуже багато законів, якими нехтують, або неповністю 
виконують. Багато проблем, які не можуть вирішуватися за допомогою законів, 
саме тому потрібно розвивати законодавчу владу. Необхідна стабільна влада, 
повага до прав людини, забезпечення норм виконавчого і європейського права. 

Щодо медицини України, то вона не може навіть порівнюватися з 
медициною європейських держав. Закони про безкоштовну медицину майже не 
діють, тому рівень смертності в багатьох регіонах України набагато перевищує 
рівень народжуваності. Потрібно спочатку оздоровити націю, а потім будувати 
економіку, і говорити про вступ в ЄС. 

На даний момент засоби масової інформації не виявляють бажання 
висвітлювати негативні сторони вступу до Євросоюзу. За даними Державного 
комітету статистики, більше 38% тих хто підтримує цю ідею, але не повністю 
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розуміють всі аспекти даного питання. А тому без забезпечення народу якісною 
та цілісною інформацією неможливо говорити про швидкий вступ України в 
ЄС. Всі плюси і мінуси варто обміркувати. Спочатку потрібно подивитися на 
країни, які ввійшли нещодавно у Євросоюз, чи не шкодують, що зробили цей 
крок? Так виявилося, що у Латвії в середньому робітник „коштує” 4752 євро в 
рік (346 євро в місяць), а в Бельгії – відповідно 53577 євро в рік (4465 євро в 
місяць). Отже, відчувається велика різниця (більше, ніж в 11 разів), а ціни 
відрізняються максимум на 15%. Тож чи вступати в ЄС за даних умов, наша 
відповідь – „НІ!” Отже, виступи наших шановних опонентів нас не переконали. 
Ми продовжуємо стверджувати, що Україна найближчим часом не готова стати 
членом ЄС. 

Дякую за увагу, я готова відповісти на ваші запитання. 
 

N-2 
Добрий день! Мене звати Людмила, я гравець лінії заперечення. Я вітаю 

шановну суддівську колегію, команду опонентів, а також усіх присутніх у цій 
залі. 

Хотілося б спростувати деякі аргументи команди опонентів: (аналіз гри 
гравця А-1). 

Тепер я хотіла б розширити наші аргументи. 
1. Щодо нашого першого аргументу, я вважаю, що Марина привела 

достатньо доказів, щоб переконати вас що не вся Європа чекає на Україну. 
Тому одразу перейдемо до другого аргументу. 

2. Наша команда впевнена, що економіка України не дозріла до ЄС, в 
підтвердження цього я приводжу такі факти: 

• Насамперед тому, що Україна не має статусу країни з ринковою 
економікою. 

• В Україні самий високий рівень інфляції в Європі, який поступово 
зростає: за 2004 р. – 11%, січень – травень 2005 р. – 14%. 

• Федерація європейських роботодавців опублікувала рейтинг 
зарплат у Європі. З 46 країн Україна посідає 44. 

• Імпорт перевищує експорт на 7%. 
• Витрати державного бюджету збільшились на 23% порівняно з 

минулим роком. 
• Розвиток корупції, "життя в кредит". 
Також ми вважаємо, що Україна і морально не дозріла до ЄС. Далі 

відповідні докази: 
• Рівень соціального захисту населення не відповідає Європейському. 
В Україні 24% населення потребує соціального захисту, це: 

 інваліди; 
 діти-сироти; 
 учасники бойових дій; 
 учасники ліквідації аварії на ЧАЕС; 
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Згідно із статтею 46 п.3 Конституції України: "Пенсії, інші види 
соціальних виплат та допомоги, що є основним джерелом існування, мають 
забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, 
встановленого законом". 

Згідно із статтею 45 Конституції України: "Кожен, хто працює, має право 
на відпочинок". 

Це право забезпечується наданням оплачуваної щорічної відпустки …" 
Я впевнена, що багато з присутніх тут погодяться, що дуже часто це 

право порушується або зовсім не виконується. 
Взагалі хочеться відмітити, що за статистичними даними Україна посідає 

78 місце у світі за рівнем благополуччя. 
Ми впевнені, що влада повинна забезпечити соціальний захист усіх своїх 

громадян. 
За висновком авторитетної консультаційної компанії Mercer Human 

Resources Consulting цей процес займе в Україні щонайменше 10 років. 
• Україна знаходиться на другому місці у Європі (після Росії) по 

кількості хворих на СНІД. Це є результатом поширення наркоманії та 
безладних статевих стосунків. 

А тому без моральної стабільності в середині держави не може йти 
мови про вступ до ЄС, тим більше з такими показниками. 

• Слабка законодавча база: 
Невиконання багатьох законів. Деякі з них ви тільки що почули. 
Розвиток корупції в органах влади. 
• Медицина: 

Зараз в Україні стаття 49 Конституції України про безкоштовне та 
ефективне медичне обслуговування майже не діє. 

Багато з вас, шановні журі, опоненти та гості, неодноразово відчували на 
собі поєднання дороговизни і низької якості медичного обслуговування. 

Не кажучи взагалі про лікування таких тяжких захворювань, як СНІД, 
туберкульоз, діабет… 

Доки ці хворі будуть купувати ліки за власний рахунок про вступ до ЄС 
рано говорити. Тим більше, що в Україні спостерігається від’ємний приріст 
населення. 

Ми наголошуємо на тому, що потрібно спочатку оздоровити націю, а 
потім думати про вступ до Євросоюзу. 

Наша команда впевнена що потрібна стабільне влада, повага до прав 
людини, забезпечення норм виконання європейського права, треба мати 
високоефективну економіку. Лише тоді ми зможемо з чистою совістю стати 
членом Євросоюзу.  

 
N-3 

Вітаю Вас! Я – 3-й гравець лінії заперечення. Ось наша гра закінчується. 
Мусимо визнати, що шановні опоненти були дійсно гідними суперниками. Але, 
на жаль, вони неодноразово самі собі суперечили й неповно відповідали на 
наші запитання. 
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Зараз я спробую проаналізувати наші дебати: 
Розбираючись у цьому нелегкому на перший погляд питанні, хочу ще раз 

наголосити на тому, що «Україна не може стати членом Євросоюзу в найближчі 
5 років». Як уже зазначалося моїми спікером Мариною, на даний момент 
Україна йде позаду багатьох держав Євросоюзу у соціально-економічних 
показниках. У країні відмічається щорічний ріст темпів інфляції, збільшення 
рівня безробіття, погіршення соціальних умов життя. В державі відмічається 
відсутність працюючих законів, розвиток корупції а також зниження основних 
життєвих показників. Ширяться на наших просторах туберкульоз, СНІД, 
моральна та соціальна розпуста. Так взявши звичайний під’їзд радянської 
дев’ятиповерхівки в якому проживає близько 140 чоловік і проаналізувавши 
дані, наведені моїми колегами, неважко визначити, що в ньому проживає 
1 хворий на СНІД, 2-є на туберкульоз, 1 наркоман і 20-ть соціально 
незахищених осіб. Тому ще дуже рано говорити про вступ України до ЄС, 
маючи такі величезні соціальні проблеми. 

Відповідаючи на поставлені запитання команда-опонент не навела 
достатньої кількості фактів. 

Натомість мої колеги у своїх виступах неодноразово обґрунтовували 
свою думку цитатами світових лідерів, керівників ЄС й інших організацій, 
використовували результати соціальних опитувань та результати численних 
перевірок як українськими, так і Європейськими організаціями. 

Отже, в даних умовах зробимо єдиний правильний висновок: «Україна не 
може стати членом Євросоюзу в найближчі 5 років». 
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 ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ ВІДІГРАЮТЬ ВЕДУЧУ 
РОЛЬ В ЗАХИСТІ ПРАВ ЛЮДИНИ 

 
Процюк Л.О. 

 
А1 (1 гра) 

Добрий день, шановні учасники гри "Дебати", члени журі і всі присутні 
в цьому залі. Вас вітає команда ЗОШ№1 у складі Загубиноги Владислава, 
Коваленко Інни, та мене, Кобеляцького Ігоря. 

Тема нашої гри звучить так: 
"Громадські організації відіграють ведучу роль у захисті прав 

людини". 
Я думаю, що ніхто не буде заперечувати важливість даної теми, адже 

громадські організації насправді ефективно і краще, ніж держава 
відстоюють права людини. 

Наша команда стверджує, що саме громадські правозахисні організації 
відіграють ведучу роль у захисті прав людини. 

Критерій нашої гри звучить так: 
"Дотримання прав людини – є найважливішою ознакою 

демократичної держави". 
Для того, щоб пояснити стверджуючу позицію нашої команди, ми 

представляємо наші дефініції. 
Громадський – який виникає, відбувається у суспільстві, або стосується 

суспільства, пов'язаний з ним. 
Правозахисні – система встановлених державою правил і норм, які 

регулюють відносини між громадянами. 
Організації – об'єднання громадян з певною метою. 
Відігравати -– мати певне значення. 
Захист – охорона, заступництво. 
Право – надана законами держави можливість здійснювати що-небудь. 
Людина – суспільна істота, що має свідомість, володіє членороздільною 

мовою, виробляє і використовує знаряддя праці. 
Ведуча – провідна, головна роль. 
Проблема прав людини у сучасному світі є однією із найскладніших. 

Протягом тривалого часу людство виборювало права і свободи. Але тільки 
200 років тому вперше у Сполучених Штатах Америки, було визнано 
необхідністю для своїх громадян мати права. Лише у двадцятому столітті 
Організація Об'єднаних націй проголосила Загальну декларацію прав людини. 
Більшість держав світу визнали Загальну декларацію прав людини і внесли в 
свої конституції відповідні зміни. Але чи може взагалі держава, яка протягом 
тисяч років утверджувала нерівність, право одних панувати над іншими, за 
кілька десятиліть змінити свою природу і суть? 

Тому ми стверджуємо і це є нашим першим аргументом: Саме 
громадські організації відстоювали права людини протягом тривалого 
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історичного періоду. На підтвердження цього аргументу я хотів би привести 
такий факт, опублікований на сайті журналу „Перехрестя": „Третій сектор" 
почав формуватися ще в V – І столітті до нашої ери в Стародавньому Римі. 
Тоді було створено професійні колегії (ремісників, лікарів, глашатаїв, 
переписувачів), що давали право членам організації ухвалювати власний 
закон – статут. В 11-16 столітті в країнах Західної Європи бурхливо розцвіли 
самоврядні міські громади, які пізніше переросли в цехи. Саме цехи і дали 
початок створенню профспілок. Громадська організація «Конференція 
християн Півдня» і її керівництво на чолі з Мартіном Лютером Кінгом 
боролися за ліквідацію расової дискримінації чорного населення Америки. 
Результатом діяльності всіх цих організацій є надбання ряду прав людини в 
різних країнах світу. Отже наша команда, ще раз твердо переконує, що саме 
громадські правозахисні організації виборювали права людини. 

Держава не може ефективно захищати права громадян сьогодні, тому 
що протягом багатьох тисячоліть вона віддано служила пануючій 
меншості та власним інтересам. 

Давайте проаналізуємо наскільки сучасна держава може захистити 
права своїх громадян на прикладі України. Конституція України, ст. 3 
зазначає: Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, безпека та 
недоторканість є найвищою цінністю держави. Але щодня, щогодини, 
щохвилини ми зустрічаємось із порушеннями прав людини. І найбільшим 
порушником є сама держава. На сьогодні в Україні державними структурами 
порушуються права громадян на інформацію. Переважна більшість засобів 
масової інформації України належать певним політичним колам і подають 
однобоку інформацію. Крім того більшість телеканалів України належить 
приватним особам, а єдиний національний телеканал знаходиться під тиском 
державного апарату. 

Держава порушує права громадян на свободу слова. Ось кілька прізвищ 
тих, хто поплатився життям за утвердження свого права на свободу слова. Це 
Гонгадзе, Александров, Коломієць. 

В Україні не створено ефективної правоохоронної системи. Бракує 
кваліфікованих суддів. Так, у Комсомольську на сьогодні лише один суддя 
має право розгляду справ. 

Державний механізм працює сам для себе, тільки прикриваючись 
інтересами громадян. Тільки за останні роки кількість чиновників в Україні 
зросла вдвоє. За даними Інтерфаксу Україна знаходиться у кінці списку 133 
держав серед найбільш корумпованих і посідає 106 місце ( «Громадська 
думка» від 17.10.2003р.). 

Тому я переконаний, що сучасні держави, декларуючи права громадян, 
навіть у якійсь мірі їх захищаючи, не можуть займати провідне місце у цьому 
процесі. 

То чи є організації, які з цим справляються краще. Так, наша команда 
стверджує, що це недержавні, незалежні, неприбуткові громадські організації. 

І підтверджуємо ми це нашим наступним аргументом: 
«Громадські організації захищають інтереси кожної людини» 
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Відповідно до наших дефініцій, громадська організація – це об'єднання 
громадян з певною метою. Громадська організація, яка поставила собі за 
мету правозахисну діяльність створена громадянами і працює в їх 
інтересах. Я наведу найбільш відомі громадські організації: 

• Міжнародна амністія; 
• Міжнародна Гельсинська група; 
• Профспілки; 
• Червоний хрест; 
• Репортери без кордонів; 
• Лікарі без кордонів. 

На підтвердження нашого аргументу я хочу навести такий факт: 10-19 
грудня 1996 року була створена "Міжнародна організація амністія", яка 
бореться проти порушень прав людини. 

Міжнародна амністія допомогла переселенцю Омару Ганімашу, 
якого заарештували 10 квітня 1997р. солдати та члени Генеральної служби 
безпеки Ізраїлю. У в'язниці над Омаром жорстоко знущалися, катували. 
Тільки завдяки діяльності міжнародної амністії в липні 1997 р. його 
звільнили. Він дуже постраждав від тортур, але його життя було врятовано. 

Географія діяльності міжнародної амністії охоплює всі регіони світу і на її 
рахунку тисячі захищених людей. 

Комсомольськ – маленьке українське місто. На 53 тис. мешканців – 
78 громадських організацій. 

А ось і така: США. Там мешкає 30 тис. американців. Вони мають 500 
громадських організацій. Здавалося б, Сполучені Штати – демократична 
держава, і є осередком прав і свобод громадян. То ж навіщо маленькому 
місту 500 громадських організацій? А тому, що ведучу роль чи в Україні, чи в 
США, чи в іншій країні відіграють саме громадські організації. 

Ми твердо переконані у тому, що саме громадським організаціям 
належить ведуча роль у захисті прав людини. Дякую за увагу. Я готовий до 
запитань. 

А2 (1 гра) 
Добрий день, шановне журі та учасники гри "Дебати". 
Я, Коваленко Інна, повністю погоджуюсь зі своїм колегою з приводу 

бачення даної теми і хочу висловити свої думки. 
Наші опоненти погодились з нашими дефініціями та запропонували 

свій критерій. По великому рахунку у наших критеріях спільним є те, що 
захист прав і свобод громадян є запорукою благополуччя кожної людини і 
суспільства в цілому. 

Але наші опоненти не погоджуються з темою гри і зробили спробу 
заперечити наші аргументи. 

Але, давайте будемо відвертими і визнаємо наступне: якщо інтереси чи 
права конкретної особи вступають в протиріччя з діяльністю державних 
структур, то державні органи влади, як правило, займають продержавну 
позицію. Якщо враховувати рівень корупції в правоохоронних органах, то 
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зрозумілою стає недовіра людей до них. За публікаціями в газеті 
"Комсомольская правда" від 15. 03. 2003 р. у статті "Менты без грима» було 
сказано, що будь-яку кримінальну справу можна розвалити за певну суму 
грошей. Існує рейтинг міліцейських хабарів. Закрити кримінальну справу у 
міському відділі міліції коштує від 5–20 тис., в обласному – від 2 до 10 тис. 
доларів, центральний апарат МВС від 10 до 500 тис. доларів, і цей перелік 
можна продовжити. 

Отже, виходячи з того, що в сучасному суспільстві інтереси конкретної 
особи часто вступають в протиріччя з державними чи інтересами 
чиновницького апарату, громадські організації захищають своїх членів від 
порушень та неправомірного втручання з боку державних структур. 

Тому ми продовжуємо стверджувати правильність нашого аргументу, 
що маючи величезний історичний досвід захисту власних інтересів, 
держава не в змозі відіграти ведучу роль у захисті інтересів громадян. 

Ви сказали, що громадські організації не можуть ефективно захищати 
права громадян. Дозвольте з вами не погодитись. 

Всім відома громадська організація солдатських матерів, яка захищає 
права юнаків призовного віку, військовослужбовців строкової служби і 
членів їх сімей. 

За минулі 10 років в організацію надійшло більше 255 тис. звернень за 
допомогою. Вражаюча статистика. Крім надання конкретної допомоги у 
кожному конкретному випадку, організація ініціювала прийняття необхідних 
нормативно-правових актів для захисту прав громадян. 

Прикладом ефективної роботи громадської організації є діяльність 
Комітету виборців України. Лише за три місяці, що передували 
Президентським виборам у 1999 році було видано 17 номерів газети "Точка 
зору". Веб-сайт КВУ поновлювався в день голосування кожні півгодини і 
займав перші місця в рейтингах інформаційних ресурсів. 

У всіх куточках світу працює "Міжнародна амністія". 
В багатьох державах і, насамперед, в нашій, на жаль, стало нормою, 

коли держава стає на продержавні позиції і захищає власні інтереси. 
Тому ми ще раз наголошуємо і це є наш 3 аргумент: "Громадські 

організації захищають інтереси кожної особи". 
Ви стверджували, що тільки держава може бути захисником прав 

громадян. Відповідно до ст. 51 КУ кожна особа в Україні має право на 
підприємницьку діяльність. Якщо проаналізувати реалізацію цього права в 
нашому місті, то знайдемо не один приклад його порушення. А свідченням 
тому є об'єднання підприємців нашого міста у громадську організацію для 
захисту своїх прав. Так, при підготовці до цієї гри, ми зустрілись з головою 
спілки підприємців Кузьміним Леонідом, який навів кілька цікавих фактів. 
Спілка підприємців подала позов на начальника державної ветеринарної 
служби. Його було звинувачено за 11-ма статтями, серед яких перевищення 
службових повноважень, хабарі. Але на другому році слідства з прокуратури 
(зверніть увагу! – з державного органу!) зникають документи. 
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У своєму виступі ви підкреслили, що громадські організації не можуть 
конкурувати з державними установами через відсутність матеріальної бази та 
фінансових ресурсів. 

Звичайно, більшість українських громадських організацій не мають 
великих коштів, але вони можуть отримати фінансову допомогу від 
зарубіжних громадських організацій. Так, комсомольська громадська 
організація Центр муніципального Менеджменту протягом 10 років отримує 
гранти від європейських та американських благодійних організацій. Третій 
грант за три роки отримала Асоціація сімейної медицини (м.Комсомольськ). 
На кошти Фонду підтримки демократії видано підручник "Основи місцевого 
самоврядування". 

Опитування, проведені інститутом політики, свідчать, що саме до 
громадських правозахисних організацій звертається значна частина 
громадян у разі порушення їх прав. 

Наступний наш аргумент звучить так: Саме громадські організації 
виборювали права людини протягом тривалого історичного періоду. На 
підтвердження цього аргументу я б хотіла привести такі факти. 

Україна, 16 ст. – спілки православних християн, які створювалися для 
захисту своїх прав. 

Англія, 19 ст. – Чартистський рух, з якого виросли англійські тред-юніон. 
Індія, початок XX ст. − громадські організації ініціювали масові 

антианглійські рухи. 
Отже, ви можете уявити собі, який вплив мали громадські організації в 

історичному становленні громадянського суспільства. 
Таким чином, наші аргументи доводять, що саме громадські 

правозахисні організації відіграють ведучу роль у захисті прав людини. 
Сподіваюсь, що ми переконали вас та суддів. Дякую за увагу. Я готова до 
ваших запитань. 

 
А–З (1 гра) 

Шановні опоненти, судді! 
Сьогодні ми маємо тему, яка на мою думку, є надзвичайно 

важливою для забезпечення благополуччя кожної людини. Надійшов час 
підвести підсумки нашої гри. Давайте ще раз запитаємо себе: "Чи дійсно 
громадські організації відіграють провідну роль у захисті прав людини?" 

На початку гри наша команда визначила основні терміни гри, з якими 
наші опоненти погодились. 

У принципі, ми зійшлись і в критерії гри. Дійсно, захист прав і свобод 
громадян є запорукою благополуччя кожної людини і суспільства вцілому. 

(Наші опоненти не визначили дефініції, тим самим, вони погодилися з 
нашими дефініціями). 

(Наші опоненти не вказали, що є їхнім критерієм гри. Тому важко 
сказати, з якою метою вони відстоювали свої погляди. 

Наш критерій свідчить про те, що ми, відстоюючи дану тему, пов'язуємо 
її з благополуччям кожної людини і суспільства вцілому.) 
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Аргументи, які ми представили на початку гри, були вагомими та 
переконливими. Ми стверджували, що саме громадські організації виборювали 
права людини протягом тривалого історичного періоду. 

Мої колеги навели масу переконливих фактів. Дослідивши історію 
розвитку громадських організацій, ми бачимо, що ще з часів Стародавнього 
Риму почали з'являтися громадські організації. В багатьох країнах світу 
відбувалися рухи та страйки по захисту прав людини, які підтримували саме 
громадські організації. Про це свідчить чартиський рух в Англії, з якого 
виросли тред-юніони. 

В Україні у 16 ст. існували братства, що створювалися для захисту 
культурних, національних і релігійних прав. 

Все це беззаперечно підтверджує нашу точку зору. 
Наш другий аргумент: 
Держава не може ефективно захищати права громадян сьогодні, тому 

що протягом багатьох тисячоліть вона віддано служила пануючій 
меншості та власним інтересам. 

Дійсно, серед багатьох форм організації великих колективів людство 
вибрало державу. Більшість наукових діячів визнають, що держава, як форма 
організації суспільного життя є досить недосконалою. На жаль людство 
нічого кращого не придумало. Держава існує протягом 5 тис. років. Історія 
існування держави – говорили ми – це історія гноблення людини, історія 
захисту інтересів пануючих груп, захисту власних інтересів. І тільки останні 
сто років більшість держав світу визнали права людини та свою функцію по їх 
захисту. Але чи достатній строк у сто років, щоб набути досвіду захисту прав 
людини, і створити відповідний ефективний механізм? – запитували ми. 

Мої колеги навели також перелік сучасних громадських організацій 
міжнародного рівня. Невже вони мають таку популярність завдяки своїй 
бездіяльності? Ні, тільки тому, що вони дійсно дієві. 

Ви намагались переконати нас у тому, що саме держава надає права 
громадянам, і вона створює відповідну систему правоохоронних органів. 
Звичайно, певні функції по захисту громадян та їх прав держава здійснює, 
інакше вона була б замінена взагалі іншою формою організації суспільного 
життя. Але чи є ця роль держави ведучою? На наш погляд – ні. Ми навели 
конкретні факти про порушення прав громадян самою ж державою. І факти ці 
непоодинокі. Вони швидше правило, аніж виняток. Більше того, на наш погляд, 
саме тому, що держава не може справитись із функцією захисту прав 
громадян, вона передає це право громадським організаціям, шляхом їх 
легалізації. 

Ми стверджували: "Громадські організації захищають інтереси 
кожної особи". Ми навели приклади діяльності Міжнародної амністії, 
Комітету виборців України, Спілки підприємців м.Комсомольська, якими 
дійсно підтвердили наш аргумент, про те що громадські організації 
захищають інтереси кожної особи. 
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Хочу звернути вашу увагу на те, що у ході перехресних запитань, ви 
намагались спростувати наші факти. Але факти – річ вперта. Заперечити наші 
аргументи вам не вдалось. 

Сучасні політологічні дослідження свідчать про те, що більшість 
країн у процесі розвитку скорочують державні функції, все більше надаючи 
можливість громадянам реалізовувати власні права, об'єднуючись у громадські 
організації. Тобто ми йдемо до громадянського суспільства, у якому державі 
відведена мінімальна роль. 

Тож маємо визнати, що вже сьогодні ведучу роль у захисті прав людини 
відіграють саме громадські організації. 

Ви намагались протиставити те, що громадські організації мають 
недостатньо ресурсів у порівнянні з державою для захисту прав громадян. Ми 
заперечили, що часто і державні органи наділені недостатніми ресурсами, а 
громадські організації, особливо зарубіжні, мають значне фінансове 
забезпечення. 

Хочу звернути вашу увагу на те, що у ході перехресних запитань, ви 
намагались спростувати наші факти. Але факти – річ вперта. Заперечити наші 
аргументи вам не вдалось.  

Сучасні політологічні дослідження свідчать про те, що більшість країн у 
процесі розвитку скорочують державні функції, все більше надаючи 
можливість громадянам громадського суспільства, у якому державі відведена 
мінімальна роль. 

Тож маємо визнати, що вже сьогодні ведуть роль у захисті прав людини 
відіграють саме громадські організації. 

Дякую за увагу.  
 

N 1 (1 гра) 
Добрий день! Шановні колеги і журі. Я, Кобеляцький Ігор, хотів би 

представити свою команду у складі Коваленко Інни і Загубиноги Владислава. 
Наша команда вважає, правозахисні організації не відіграють ведучу роль в 
захисті прав людини.  

Ми живемо в молодій державі, яка нещодавно відзначила 12-річчя своєї 
незалежності. Стаття 1 Конституції проголошує Україну суверенною, 
незалежною, соціальною і правовою державою. Проголошення України 
соціальною державою означає, що вона, визнаючи найвищою соціальною 
цінністю «людину, і її життя, честь і гідність, недоторканність і безпеку, 
виступає виразником інтересів, як всього суспільства, так і окремо мої особи». 
Проголошення України правовою державою означає, що вона проводить свою 
діяльність таким чином, щоб забезпечити панування закону і права.  

Тому своїм першим аргументом ми стверджуємо, що державні органи 
забезпечують дотримання прав людини. На підтвердження ми можемо 
привести такий факт, опублікований у виданні «Права і свободи людини в 
Україні» (Київ, 2003 р., Видавництво «Сфера», ст. 78.) на запитання: «Якщо 
права і свободи порушуються і виникає потреба їх захистити, в які інстанції, 
на вашу думку, необхідно звертатися» – відповіли: до державних органів – 
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96,2% і лише 3,8% − до громадських організацій. Всі ви знаєте про події в Іраку 
влітку цього року. Мабуть, не випадково Дмитро Рогозін, глава думського 
комітету по міжнародним справам Росії, сказав, що порушення прав людини в 
Іраку зі сторони «коаліції» набули масового характеру. Із засудженням цього 
яскраво вираженого порушення прав людини, вже виступили лідери багатьох 
держав.  

З цього і випливає наш наступний аргумент: Громадські організації не 
можуть конкурувати з державними установами через недостатню матеріальну 
базу фінансових ресурсів. На підтвердження цього аргументу я хотів би 
привести такий факт. У ст.46 основного закону нашої країни проголошується 
право громадян на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у 
разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності безробіття з 
незалежних від них обставин, в старості та інших випадках. А чи може хоча б 
яка-небудь громадська правозахисна організація забезпечити виконання цієї 
статті, не маючи матеріальної бази? Звичайно, що ні. Отже, цей факт 
красномовно говорить сам за себе і не потребує коментарів. 

Наступним нашим аргументом є те, що громадські організації 
виникають з ініціативи окремих осіб, які виражають не інтереси суспільства, а 
переслідують власну мету. Якщо, наприклад, хоча б розглянути діяльність 
спілки об`єднання роботодавців, то метою цієї організації є захист особистих 
прав роботодавців. Мета ж роботодавців – отримання прибутків, а їх можна 
отримати лише за рахунок зниження податкового тиску, зростання цін на 
товари чи за рахунок зниження зарплати робітників. То чи не здається вам, що 
інтереси роботодавців не співпадають з інтересами більшості членів 
суспільства. Відповідь на це питання очевидна. А скільки разів порушувалися і 
порушуються права неповнолітніх продавців морозива! Чи захистила їх спілка 
роботодавців? Відповідь однозначна:  

– Ні! 
Отже, наша команда твердо переконана, що громадські правозахисні 

організації не відіграють важливої ролі у захисті прав людини. 
Дякую за увагу. Я готовий до запитань. 
 

N 2 
Добрий день шановне журі та учасники гри «Дебати». Я, Коваленко Інна, 

погоджуюся із своїми колегами з приводу бачення цієї актуальної проблеми, і 
хочу висловити свої міркування щодо цього. Я підтримую позицію команди і 
твердо переконана в тому, що громадські правозахисні організації не відіграють 
ведучу роль у захисті прав людини. Яскравий виступ наших опонентів мене 
абсолютно не переконав, моя думка залишається незмінною – громадські 
правозахисні організації не відіграють ведучу роль у захисті прав людини.  

Ми не відкидаємо ролі громадських організацій у суспільстві. В той час 
ми стверджуємо, що вони аж ніяк не відіграють ведучу роль в захисті прав 
людини. Ця роль, без сумніву, належить державним органам. За базою даних 
Центру інновацій та розвитку, в Україні існує 17, 781 громадська організація. 
(Сидоренко О. Громадська організація в Україні) 
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Далеко не всі з них займаються правозахисною діяльністю, і лише 8% 
мають всеукраїнський міжнародний статус, всі інші діють на обласному та 
регіональному рівнях, тобто діють у великих містах, а у селах таких організацій 
немає і люди просто не мають змоги звернутися туди по допомогу. Таким 
чином, я вважаю, що ваші аргументи непереконливі і несуттєві, а факти не 
мають під собою реального ґрунту. Повертаючись до ваших аргументів, для 
себе я зробила деякі висновки: 

Ви говорили, що громадські організації забезпечують безпеку світу. 
Вибачте, але я з вами не погоджуюсь, тому, що державні органи мають 
розгалужену структуру, яка охоплює всю територію України і держави. 

Відповідно до соціологічного опитування проведеного Інститутом 
політики (Результати загальнонаціонального опитування громадської думки) 
«Права і свободи людини в Україні», ст. 47.) на питання «які ваші права 
порушувалися найчастіше», 85,6% відповіли – соціально економічні права, 
тобто права на соціальний захист, право на достатній життєвий рівень для себе і 
своєї сім`ї, своєчасне отримання винагороди за працю і т. п. 

Виходячи з результатів опитування очевидно, що громадська організація, 
який статус вона б не мала, не може допомогти людині, права якої 
порушується. Реально вирішити ці проблеми можуть лише державні органи, які 
мають важелі тиску на підприємства та установи, які порушують ці права.  

Вони намагаються не залишити поза своєю увагою жодну проблему. 
Державні органи, завдяки фінансуванню з державного бюджету можуть 
реально допомогти людям, в той час, як громадські організації не мають такої 
можливості. Наступним вашим аргументом було те, що цінність людського 
життя лежить на плечах громадської організації.  

Дозвольте з вами не погодиться тому, що кількість громадських 
організацій не є мірилом дотримання прав людини у суспільстві. Я б хотіла 
привести слова координатора Україно-американського бюро захисту прав 
людини Тетяни Яблонської, що куди тепер не заглянеш – скрізь представники 
правозахисних організацій… Іноді навіть звернутися до них по допомогу 
хочеться, але так і напрошується думка, а чи не спекулює вся ця строката 
компанія чужою бідою? Ви говорили, що державні установи і організації 
захищають інтереси держави, а не права конкретної людини. Вибачте, але я з 
вами не погоджуюся. Саме справами конкретних людей, чи то пенсіонера, 
інваліда праці, учасника війни, чорнобильця займаються саме державні 
організації – це пенсійний фонд, управління соціального захисту населення, 
Союз – Чорнобиль і т. д. Саме вони виплачують пенсії, забезпечують людину 
засобами пересування, якщо вона не можуть рухатися і тому подібне, причому 
робить все це безкоштовно.  

А зараз дозвольте нагадати вам нашу лінію аргументації. Наш перший 
аргумент звучить так: державні органи забезпечують дотримання прав людини. 

На підтвердження цього аргументу Ігор навів цілий ряд фактів, які 
свідчать про виконання державними органами своїх обов’язків, щодо захисту 
виконання прав людини.  
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Наш другий аргумент звучить так: громадські організації виникають з 
ініціативи окремих осіб, які виражають не інтереси суспільства, а 
переслідують власну мету. Прикладом цього може бути діяльність 
міжнародної правозахисної організації Об`єднання Комітетів Захисту Євреїв 
(ОКЗЄ), стосовно російського медіа-магната Володимира Гусинського. 

 У своєму листі, адресованому Прем’єр-міністру і міністру юстиції Греції, 
ОКЗЄ виразило занепокоєння у зв’язку з затриманням Гусинського в Греції за 
вимогою Росії. Але всім відомо, що Гусинський звинувачується в розкраданні в 
особливо великих розмірах, тобто громадська організація захищає злочинця. 

 То чиї інтереси захищає громадська організація? І чи безкорисно вона це 
робить? Підсилюючи наш третій аргумент який звучить так: громадські 
організації не можуть конкурувати з державними установами через 
відсутність матеріальної бази і фінансових ресурсів. Я б хотіла привести такі 
загально відомі факти: у нашому місті існує 58 громадських організацій, 
наприклад: «Спілка бездомних військовослужбовців» та добровільне 
товариство «Союз-Чорнобиль». Головною метою цих двох організацій є захист 
прав громадян міста, але допомогти фінансово чорнобильцям і 
військовослужбовцям вони не можуть через те, що держава не виділяє кошти з 
бюджету на їх фінансування. Єдиний спосіб допомогти цим людям з боку 
громадської організації – це звернутися до державної установи про розгляд 
колективної скарги з того чи іншого питання. 

А значить, громадські організації не мають реального впливу і можуть 
діяти тільки співпрацюючи з державними органами.  

Я твердо переконана, що громадські правозахисні організації не 
відіграють ведучої ролі у захисті прав людини. 

І ваші аргументи, шановні опоненти, не змогли нас переконати в 
протилежному. 

Дякую за увагу, я готова до запитань.  
 
 

N3 (1 гра) 
Добрий день, шановне журі. Дозвольте мені підсумувати гру. Мої колеги у 

своїх виступах переконливо довели, що саме державні органи забезпечують 
дотримання прав людини. Щодо звинувачення їх в недосконалості, то я можу 
сказати, що в цьому світі, на жаль, все потребує вдосконалення, в тому числі, і 
робота громадських організацій. Життя не стоїть на місці, проводяться різні 
реформи і я переконаний, що і наші опоненти знають про перетворення в органах 
право захисту, вдосконалення їх роботи. 

І взагалі, наші опоненти не зрозуміли нас, чи не схотіли почути наші 
докази. Своєю лінією аргументацій наша команда не перекреслює необхідність 
існування громадських правозахисних організацій, відкидає їх певну роль в 
суспільстві. Але при всій повазі до діяльності громадських організацій, ми твердо 
переконані, що вони аж ніяк не відіграють ведучу, тобто провідну роль в 
суспільстві. 



 160

Для остаточного закріплення нашої позиції дозвольте нагадати вам нашу 
лінію аргументацій. 

1. Державні органи забезпечують дотримання прав людини. Ми 
переконливо довели, що саме державні органи мають широку розгалужену 
мережу. Вони охоплюють всю країну, від великого міста до найменшого села. 
Адже всім відомо, що пенсії, соціальні допомоги люди отримують постійно, 
незалежно від їх місця проживання, саме за допомогою державних, а не 
громадських організацій. Державні органи забезпечують і контролюють 
виконання соціально-економічних та суспільно-політичних прав, прав особистих 
і доводити протилежне просто абсурдно, з моєї точки зору. 

2. Громадські організації виникають з ініціативи окремих осіб, які 
виражають не інтереси суспільства, а переслідують власну мету. Візьміть, 
наприклад, спілку роботодавців нашого міста. Але ж шановні, головна мета 
підприємця – отримати прибуток. Його можна отримати за рахунок зниження 
податкового тиску, зростання цін, чи зростання кількості товарів. То чи не 
здається вам, що інтереси підприємців і більшості членів суспільства не 
співпадають? Чи не замислювались ви над тим, звідки береться в нас 
фальсифікована неякісна продукція, чому зростають ціни? Чи не спрацювала тут 
ще якась спілка – громадська організація? 

3. Громадські організації не можуть конкурувати з державними 
установами із-за недостатньої матеріальної бази і фінансових ресурсів. Я 
думаю, що доводити протилежне ніхто не взявся б.  

Адже те, про що говорили мої колеги – очевидно. Можна багато 
говорити, звертатися до громадськості, писати листи, але цим не допоможеш 
конкретній людині, не вирішиш її проблеми. Всі ці звертання врешті-решт 
опиняються в державних установах, які і допомагають людині. Сподіваюсь, що 
вам відомо, шановні опоненти, що меценатство у нас, на жаль, не дуже 
розвинуте. Багаті люди не поспішають об’єднуватись в організації і допомагати 
соціально незахищеним категоріям. Це роблять лише державні органи. 

 
Отже ми глибоко переконані, що саме державні органи відіграють роль 

у захисті прав людини, а не громадські організації.  
Думаю, що наша команда довела свою точку зору і змогла переконати 

Вас. 
Дякую, у мене все. 
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ДІТИ В УКРАЇНІ ЗАХИЩЕНІ ВІД УСІХ ПРОЯВІВ 
ЗНЕВАГИ, ЖОРСТОКОСТІ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ 

 
Л.В.Невмержицька 

 
А 1 

Доброго дня, шановні опоненти, судді та глядачі! Тема, що виноситься 
сьогодні на обговорення, надзвичайно актуальна, бо стосується не лише дітей, а 
й суспільства в цілому: 

«Діти в Україні захищені від усіх проявів зневаги, жорстокості та 
експлуатації». І ми, команда Яреськівської загальноосвітньої школи І–ІІІ 
ступенів ім.Ф.П.Борідька в складі Ішдавлатової Савії (А2), Невмержицької 
Оксани (А3) та мене, Коробєйщікова Сергія.  

(А1) Доведемо, що це справді так. 
Щоб краще зрозуміти дану проблему та уникнути двозначності в 

трактуванні понять, ми надаємо визначення основних термінів. 
Отже, наші дефініції: 

1. Дитина – особа віком до 18 років, якщо згідно з законом, застосованим 
до неї, вона не набуває прав повнолітньої раніше. 

2. Україна – суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова 
держава. Розглядаємо часовий відрізок з 24 серпня 1991 року до нашого часу . 

3. Право на захист дитинства від експлуатації та насильства (ст. 52 
Конституції України) – встановлення відповідальності за вчинення будь – якого 
насильства над дитиною та її експлуатації. 

4. Зневага – почуття презирства, навмисне приниження гідності. 
5. Жорстокість – суворість, різкість, немилосердність, лють. 
6. Експлуатація (з франц.) – привласнення результатів чужої праці 

власником засобів виробництва. 
7. Експлуатація дитини – один із злочинів проти волі, честі та гідності 

особи, використання з метою прибутку праці дітей, які не досягли віку, з якого 
дозволяється працевлаштування. 

Наш критерій – держава повинна гарантувати права дітей, оскільки 
молоде покоління – майбутнє нації. 

Для підтвердження цього критерію дозвольте надати наші аргументи. 
Перший аргумент. В Україні існує нормативно – правова база, покликана 

захищати дітей від усіх проявів насильства і експлуатації. 
Права дитини захищені найвищим законом України – Конституцію 

України, ст.52, Конвенцією про права людини, Конвенцією про права дитини. 
На виконання Конвенції про права дитини було прийнято національну 

програму «Діти України», що увібрала в себе зобов’язання держави перед 
дітьми та конкретні заходи щодо їх виконання. Національна програма була 
створена за консультаційною допомогою дитячого фонду ООН. Програма була 
розрахована на 10 років (1996-2006). Цього року Кабмін схвалив Концепцію 
загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції 



 162

ООН про права дитини на 2006-2016 роки. Про це йдеться і у постанові 
Кабінету Міністрів від 12 квітня 2006 року. Загальнодержавна програма 
розробляється на виконання Указу Президента України від 11 липня 2005 року 
за №1086 «Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей», який відзначив 
реалізацію державної політики щодо захисту прав дітей одним із основних 
напрямків діяльності органів виконавчої влади. 

Другий аргумент. Захист прав дитини здійснюється Президентом України 
як гарантом Конституції, Кабінетом Міністрів, зокрема Міністерством у 
справах сім’ї, молоді та спорту (міністр Юрій Павленко), обласними та 
районними державними адміністраціями, обласними та районними радами, 
органами опіки та піклування, службами в справах неповнолітніх, школами, 
громадськими організаціями, такими як «Всеукраїнський комітет з захисту прав 
дитини», «СПОК», «Наші діти», Всеукраїнський центр «Волонтер», 
«Гуманітарна Україна». 

Третій аргумент. Права дитини захищені в країнах Європи та США. 
Оскільки Україна прагне до вступу в Євросоюз та НАТО, бути повноправним 
членом міжнародної спільноти, то відповідно рівень захисту прав дитини 
приводиться до міжнародних стандартів. У 1997році ЮНІСЕФ відкрив 
постійне представництво в Україні для допомоги уряду в реалізації 
різноманітних програм, спрямованих на захист українських дітей та молоді. 
Програма співпраці з ЮНІСЕФ передбачає пріоритетними напрямками такі: 
захист молоді від факторів, що загрожують їхньому здоров’ю та розвитку 
(вживання наркотичних речовин та алкоголю, насильство в сім’ї), соціальна 
адаптація та захист інтересів підлітків, які залишилися без батьків. 

Таким чином, ми стверджуємо, що діти в Україні захищені від усіх 
проявів зневаги, жорстокості та експлуатації. Дякую за увагу, я готовий до 
ваших запитань. 

 
 

ПЕРЕХРЕСНІ ЗАПИТАННЯ N3 ДО А1 
 

N3 Шановні опоненти, у процесі вашого виступу у нас виникло декілька 
запитань. 

Ви стверджуєте, що органи виконавчої влади сумлінно виконують 
обов’язки щодо захисту прав дитини. Чому ж став можливим інцидент у 
Чернівцях, коли старшокласники не лише зняли в стінах своєї школи фільм зі 
сценами насилля під назвою «Лох – це доля», а й розмістили його в Інтернеті. 

А1 Справді, цей факт нам відомий. Але те, що інцидент став відомий 
широкій громадськості, винні в порушенні прав дитини покарані, свідчить про 
захищеність дітей в Україні. 

N3 Ви намагаєтесь ствердити думку про захищеність дітей. Але нам 
відома сумна статистика: 80 тисяч сімей в Україні не виконують виховних 
функцій щодо власних дітей. Чи можна стверджувати, що діти в таких сім’ях не 
піддаються насильству та експлуатації? 
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А1 Якщо сім’я з певних причин не виконує виховних функцій щодо 
власних дітей, функції опіки та піклування перебирає на себе держава. 

N3 Ви наголошуєте на великій кількості законів, покликаних захищати 
права людини. Але за даними статистичного опитування лише 14% українських 
дітей знають про свої права добре, а 4% взагалі не знають про них. Чи не 
свідчить це про неефективність нашого законодавства? 

А1 Роз’ясненням дітям їх прав займається школа, громадські організації, 
державні установи. Ми спостерігаємо збільшення кількості дітей, які обізнані у 
своїх правах. Це свідчить про ефективну роботу відповідних служб і взагалі – 
4% – зовсім невелика частка від 10 млн. дітей в Україні. 

N3 Дякую за відповіді. 
N1 обрий день шановні судді, опоненти та глядачі! Ми не погоджуємося з 

твердженням, що діти в Україні захищені від усіх проявів зневаги, жорстокості 
та експлуатації. Ми погоджуємося з вашими дефініціями. Ми також 
погоджуємося із вашим критерієм, але будемо доводити, що захист прав дитини 
в Україні знаходиться на даний час на досить низькому рівні. Для того, щоб це 
підтвердити, ми спочатку спростуємо аргументи наших опонентів, а потім 
наведемо лінію контраргументації для підтвердження нашої позиції. 

Отже, заперечення аргументів опонентів. 
Заперечення аргументу N1 

Наші опоненти наголошували, що в Україні існує розгалужена 
нормативно-правова база, покликана захищати права дитини. Ми погоджуємося 
з наявністю великої кількості законів та підзаконних актів, але наполягаємо на 
їх неефективності. Чисельні факти, які свідчать про те, що діти в Україні 
зазнають насильства, експлуатації та зневаги, лише підтверджують тезу про 
недієвість існуючих законів. 

Заперечення аргументу N2 
Другим аргументом наших опонентів було твердження про те, що в 

Україні існує багато установ, покликаних захищати права дитини. Ми не 
можемо заперечити наявність великої кількості органів державної влади, в 
обов’язки яких входить контроль за дотриманням прав дитини, але ставимо під 
сумнів якість їх роботи. 

Заперечення аргументу N3 
Третій аргумент суперників – ствердження необхідності приведення 

нашого законодавства у відповідність до кращих традицій західної демократії. 
Важко заперечувати здобутки країн західної Європи та США в сфері захисту 
прав дитини. Але ми не впевнені, що механічне перенесення західних 
стандартів на український грунт не буде суперечити українській ментальності. 

Тепер дозвольте представити наші контраргументи. 
1. Наявність великої кількості законів, покликаних захищати права 

дитини, не гарантує їх дієвість.  
2. Не існує єдиного органу виконавчої влади, який би координував 

зусилля, покликані захищати дітей. 
3. Механічне перенесення євростандартів на український грунт може 

мати негативні наслідки. 
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Отже, наші аргументи доводять, що діти в Україні зовсім не захищені від 
проявів зневаги, жорстокості та експлуатації. Дякую за увагу, я готовий до 
ваших запитань. 

 
ПЕРЕХРЕСНІ ЗАПИТАННЯ МІЖ А3 ТА N1 

 
А3 Ви намагаєтесь стверджувати, що держава не піклується про 

пропаганду прав дитини. А чи відомий вам проект служби «Магнолія ТВ», 
завдяки якому уже 400 дітей повернуто у сім’ї? 

N1 Так, існування такого проекту ми не заперечуємо, але 400 дітей – це 
крапля в морі! А море – це 20 тисяч безпритульних, зафіксованих сьогодні в 
Україні. 

А3 Чи відомо вам, що в рамках Концепції «Підтримка сім’ї 2006-2010 
рік» створюються прийомні сім’ї. Чи не свідчить це про турботу держави? 

N1 хочу поставити під сумнів ефективність цієї програми. Навряд чи 
багато дорослих візьмуть на себе «хрест» виховання чужих дітей навіть за певні 
кошти, які виділяє держава. 

А3 І стверджуєте, що діти в Україні не захищені. Чи відчули ви особисто 
прояви жорстокості, насилля та експлуатації? 

N1 Особисто я не відчув цих проявів, але я – лише одна десятимільйонна 
частка українських дітей. 

А3 Дякую за відповіді . 
А2 Уважно вислухавши наших опонентів, ми переконалися, що діти в 

Україні захищені від усіх проявів жорстокості, зневаги та експлуатації. Для 
доказу нашої правоти підсилю лінію нашої аргументації.  

Перший аргумент. 
В Україні існує нормативно – правова база, покликана захищати дітей від 

усіх проявів насильства, жорстокості та експлуатації, зокрема ст.52 Конституції 
України проголошує: «Діти рівні у своїх правах незалежно від походження, а 
також народжені вони у шлюбі чи поза ним. Будь – яке насильство над 
дитиною та її експлуатація переслідується за законом. Утримання та виховання 
дітей – сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, покладається на 
державу. Держава заохочує і підтримує благодійницьку діяльність щодо дітей». 
В 1989 році Генеральна Асамблея ООН прийняла Конвенцію про права дитини 
– перший в історії людства документ, що був прийнятий більшістю країн світу. 
Ратифікувавши Конвенцію, 191 країна світу поширила її дію на власну 
територію. Україна ратифікувала Конвенцію 27 лютого 1991 року. Стаття 32 
Конвенції про права дитини «Держави – сторони відстоюють права дитини на 
захист від економічної експлуатації та від виконання будь-якої роботи, яка 
може являти небезпеку для здоров’я дитини». Стаття 36: «Держави-сторони 
захищають дитину від усіх форм експлуатації, що завдає шкоду будь-якому 
аспекту добробуту людини». Стаття 37 гарантує, що кожна дитина не буде 
піддаватися катуванням або принижуючим гідність видам поводження та 
покарання. 
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2001 року було прийнято закон «Про вчинення насильства в сім’ї», за 
яким батьки, які не належним чином виконують свої батьківські обов’язки та 
чинять насильство щодо власних дітей, не лише позбавляються батьківських 
прав, а й несуть кримінальну відповідальність. В цьому році було прийнято 
державну програму подолання дитячої безпритульності та бездоглядності на 
2006–10 роки, яка допоможе подолати це ганебне явище в Україні. Концепція 
«Підтримка сім’ї» створить всі умови для захисту дітей від жорстокості та 
експлуатації, адже саме сім’я – це той соціальний інститут, в якому дитина 
розвивається найбільш гармонійно. 

Другий аргумент. 
В Україні створена розгалужена, багатофункціональна система 

державних органів, покликаних захищати права дитини. Відповідні служби 
створені при обласних та районних державних адміністраціях, обласних та 
районних радах. Зокрема, служба в справах сім’ї та молоді при Шишацькій 
райдержадміністрації регулярно відвідує нашу школу, контролює дотримання 
законів, роз’яснює дітям їх права. При порушенні своїх прав кожна дитина 
безпосередньо або опосередковано може звернутися до органів внутрішніх 
справ та суду і вимагати захисту своїх прав. Про ефективну роботу державних 
служб свідчить неухильне зменшення безпритульних та бездоглядних дітей, 
створення дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей.  

Третій аргумент. 
Україна приводить своє законодавство у відповідність до євростандартів, 

кращі традиції та закони, які існують в країнах розвиненої демократії, Україна 
повинна культивувати на власному грунті. З цього приводу варто згадати вислів 
великого українця Т.Г. Шевченка: «І чужого научайтесь, й свого не цурайтесь». 
Співпраця з ЮНІСЕФ протягом останніх років забезпечує контроль за 
дотриманням законодавства щодо захисту прав дитини. Намагання 
уповноваженого із захисту прав людини Ніни Карпачової створити в Україні 
інститут дитячого омбутсмена свідчать про неухильне прагнення захистити 
дитину в Україні. 

Таким чином, ми продовжуємо стверджувати, що діти в Україні повністю 
захищені від усіх проявів жорстокості, зневаги та експлуатації. 

Дякую за увагу. Я готова до ваших запитань. 
 

ПЕРЕХРЕСНІ ЗАПИТАННЯ N1 ДО А2. 
 

N1 Як ви можете стверджувати ефективність роботи державних органів, 
коли відсутній єдиний орган виконавчої влади, що координував би їх зусилля? 

А2 Нещодавно створений Департамент у справах захисту прав дитини, 
який візьме на себе координуючу функцію. 

N1 Саме діти з малозабезпечених сімей відчувають соціальну 
незахищеність. За останніми даними, кожен третій українець – за межею 
бідності. Чи не свідчить це на користь нашим контраргументам? 

А2 Держава бере на себе функцію опіки малозабезпеченими, виплачуючи 
таким сім’ям матеріальну допомогу. 
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N1 Дякую за відповіді. 
N2 Ми не згодні з позицією наших опонентів і тому стверджуємо, що діти 

в Україні не захищені від усіх проявів жорстокості, зневаги та експлуатації. 
Наші опоненти намагалися переконати нас в протилежному, але їх докази 
виявилися непереконливими. Ми наполягаємо на своїй точці зору і підсилюємо 
лінію власної контраргументації.  

Перший контраргумент. 
Незважаючи на велику кількість законів, діти в Україні продовжують 

залишатися незахищеними. Закони залишаються на папері, а права дитини 
продовжують порушуватися. Складається враження, що закони існують окремо, 
а суспільство живе за своїми неписаними законами. До того ж нещодавнє 
соціологічне опитування виявило, що лише 14% опитаних дітей знають права 
дитини добре, а майже 4% не знають їх взагалі. Ще гірший стан справ з 
обізнаністю законами серед дітей з соціально вразливих верств населення. То 
для чого ж існують такі закони, які ніхто не виконує? 

Другий контраргумент. 
Нам намагаються довести, що державні служби, покликані слідкувати за 

захистом прав дитини, працюють ефективно. Але про яку ефективність можна 
говорити за відсутності єдиного державного органу, який би координував їх 
зусилля? З цього приводу згадується байка Крилова «Лебідь, Щука і Рак». Про 
те, що «віз і нині там» свідчать факти: 84% опитаних дітей вважають, що тією 
чи іншою мірою права дитини в Україні порушуються, 50% вважають, що 
порушуються дуже часто. То чим же зайняті відповідні органи? Складається 
враження, що це приклад порушення філософського закону, коли кількість ніяк 
не перейде в якість. Про яку ефективну роботу служби у справах неповнолітніх 
можна говорити, коли її штат укомплектовано лише на 56%? 

Третій контраргумент. 
Так, певна частина нашого суспільства прагне до євростандарту, але не 

всі закони Євросоюзу ідеальні. Численні вади західного способу життя, як то 
алкоголізм, наркоманія, проституція, торгівля людьми – це «подарунки» нам 
від Європи і Америки. Підписання Гаазької Конвенції узаконить вивіз наших 
дітей за кордон, що поставить під загрозу не лише їх права, а й саме життя. 
Ніхто не може гарантувати, що наші діти не будуть використані в якості 
донорів органів людського тіла. Вже зараз причинами смертності 66% дітей 
підліткового віку є травми, отруєння, в тому числі наркотиками, алкоголем та 
самогубства. Про який захист йдеться? 

Таким чином, ми продовжуємо стверджувати, що діти в Україні не 
захищені від усіх проявів зневаги, жорстокості та експлуатації. Дякую за увагу. 
Я готова до ваших запитань. 

N1 Ви стверджуєте, що захист дітей в Україні не ефективний. 
Збільшується кількість безпритульних. А чи відома вам Концепція «Державна 
програма подолання дитячої безпритульності та бездоглядності на 2006–10 
роки»?  
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А2 Так, ми знайомі з цією програмою. Але сумніваємося, що за п’ять 
років таке ганебне явище, як безпритульність, зовсім зникне. Адже за останніми 
даними на вулицях знаходиться більше 20000 безпритульних. 

А3 Шановні судді та опоненти! Дозвольте мені підвести перший підсумок 
гри. Ми продовжуємо стверджувати, що діти в Україні захищені від усіх 
проявів зневаги, жорстокості та експлуатації. Незважаючи на всі зусилля, 
команда опонентів не переконала нас в протилежному. 

По-перше, я хочу наголосити, що команда суперників погодилася з 
нашими критеріями та дефініціями. По-друге, проаналізуємо усі області 
зіткнення. Першим зіткненням було те, що суперники, погодившись із 
наявністю великої кількості законів, що захищають дітей, поставили під сумнів 
їх дієвість. Але ж закони та підзаконні акти приймаються для того, щоб їх 
виконувати. І переважна більшість українців – законослухняні громадяни. Вже 
сама наявність розгалуженої системи законодавств свідчить про турботу нашої 
держави про дітей, намагання захистити їх від усіх проявів зневаги та 
жорстокості. Національний план дій щодо реалізації конвенції ООН про права 
дитини на 2006–16 роки, затверджений Верховною Радою України, свідчить 
про готовність України і далі вдосконалювати закони, що стосується захисту 
прав дітей. Таким чином, ми продовжуємо стверджувати, що в Україні створена 
правова база для захисту прав дитини. 

Друге зіткнення відбулося, коли суперники намагалися заперечити плідну 
роботу державних служб та організацій, покликаних забезпечувати захист 
дітей. Але, шановні опоненти, невже ви не помічаєте діяльності цих служб у 
повсякденному житті. Ми, учні Яреськівської школи, добре знайомі з роботою 
відділу в справах сім’ї, молоді та спорту Шишацької райдержадміністрації, 
особисто з її начальником Хорольською Ольгою Іванівною, яка часто відвідує 
нашу школу. Нещодавно до нас завітали представники служби в справах сім’ї 
та молоді при Полтавській облдержадміністрації, які, напевне, побували і у 
вашій школі. Невже ви не знайомі з її діяльністю? Кінець кінцем, кожен з вас 
може звернутися до шкільного психолога, адміністрації школи, органів 
внутрішніх справ і, будьте певні, вони захистять вас від усіх проявів 
насильства. Ми наполягаємо, що вся система органів виконавчої влади 
сумлінно виконує покладені на неї обов’язки і забезпечує захист прав дитини. 

Опоненти намагалися заперечити і наш третій аргумент. Вони доводили, 
що механічне перенесення на український грунт євростандарту призводить до 
негативних наслідків. Але ми запозичуємо із досвіду країн з розвиненою 
демократією все краще. Співпраця з ЮНІСЕФ по приведенню юридичних норм 
до євростандарту, допомога, яку надають нам іноземні організації, покликана 
убезпечити наших дітей від усіх проявів жорстокості та експлуатації. 

Шановні судді, дозвольте сказати заключне слово. Україна – країна 
молодої демократії, яка йде шляхом побудови громадянського суспільства. Так, 
цей шлях не з легких, але дорогу здолає той, що йде. Окремі приклади 
порушення прав дитини, на які вказували наші опоненти – лише винятки, що 
підтверджують правило: «Діти в Україні захищені від усіх проявів насильства, 
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жорстокості та експлуатації». Тож давайте всі разом працювати над тим, щоб 
ця теза не викликала сумніву ні в кого і ніколи! Дякую за увагу! 

N3 Шановне панство! Настала моя черга підбивати підсумки гри. 
Незважаючи на запеклі суперечки, ми не відступили від нашої позиції щодо 
того, що діти в Україні зовсім не захищені. Спершу хочу наголосити на тому, 
що протилежна команда неправильно трактувала наші контраргументи. Ми не 
заперечуємо, що в Україні прийнято низку законів, покликаних захистити 
дитину. Але продовжуємо наполягати, що ці закони не діють. Про яку дієвість 
можна говорити, коли міжнародна конференція з питань боротьби з торгівлею 
живим товаром, яка відбулась нещодавно у Ватикані, встановила, що протягом 
останніх десяти років з України було вивезено півмільйона жінок, значна 
частина яких – особи до вісімнадцяти років. Причому існує закон, який 
забороняє виїзд осіб до вісімнадцяти років за кордон без супроводу або згоди 
батьків. Про те, що наше суспільство «хворе», свідчать факти: вісімдесят тисяч 
сімей в Україні не виконують виховних функцій щодо власних дітей. Сто 
двадцять тисяч дітей в Україні – сироти і діти, позбавлені батьківської опіки та 
піклування, з них двадцять тисяч – безпритульні. Для чого приймати закони, 
про які діти навіть не здогадуються. Закони звичайно, хороші, але хочеться 
згадати біблійний вислів: «Благими намірами вимощено дорогу до пекла», а 
саме пеклом видається життя тих дітей, які стоять з протягнутою рукою у 
підземних переходах або працюють в копальнях по дванадцять годин на добу. 
Адже за статистикою 460000 дітей в Україні працюють, з них 20% – діти до 14 
років, що є прямою експлуатацією. Від двох тисяч дітей щорічно 
відмовляються батьки. Постійно збільшується кількість дітей, народжених поза 
шлюбом. Про яку ефективну роботу державних органів можна говорити, коли 
щороку кількість звернень щодо насилля в сім’ї до Ніни Карпачової 
збільшується. Україна посідає почесне (в лапках) п’яте місце в світі за 
експортом дітей за кордон. Ганебні прояви жорстокості та експлуатації щодо 
українських дітей розбивають вщент жалюгідні намагання наших опонентів 
довести, що діти в Україні захищені. Українські діти потерпають від насильства 
з боку дорослих. Чи можемо ми після цього стверджувати, що наше суспільство 
благополучне? Перефразовуючи вислів Ф.М. Достоєвського, ми запитуємо у 
вас: «Чого варте щастя людства, якщо воно побудоване на сльозі хоч однієї 
дитини?». Ми заперечуємо тезу про те, що діти в Україні захищені. Дай Боже, 
щоб хоч наші внуки дожили до тих світлих часів, коли в Україні повністю 
зникнуть всі прояви жорстокості, насилля та експлуатації у дитячому 
середовищі. Дякую за увагу. 
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ДІТИ В УКРАЇНІ ЗАХИЩЕНІ ВІД УСІХ ПРОЯВІВ 
ЗНЕВАГИ, ЖОРСТОКОСТІ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ 

 

(Стверджуюча позиція) 
 

Розробка команди НВК ім. Л.І.Бугаєвської  
м. Комсомольська 
Керівник: Великодна Віра Іванівна 

 
А-І 

Добрий день шановні судді, опоненти, хронометристи та глядачі. Вас 
вітає стверджуюча команда, до складу якої входять: гравець АІІІ Тюніна Марія; 
гревець АІІ Пегза Катерина; спікер АІ Огієнко Альона. 

Тема гри безпосередньо для нашої команди звучить так: "Діти в Україні 
захищені від усіх проявів зневаги, жорстокості та експлуатації". 

Наша команда повністю погоджується з даною темою. Але для кращого її 
розуміння, я вважаю, що треба надати деякі дефініції по цій темі. Отже 

Діти – (згідно з Конвенцією про права дитини) особи, які не досягли 
повноліття, тобто 18 років, якщо згідно з законом вони не набули прав повно-
ліття раніше. 

Україна – суверенна і незалежна демократична соціально-правова 
держава (згідно ст. 1 КУ). 

Жорстокість – морально-психологічна риса особи, яка виявляється у 
нелюдському ставленні до інших людей, спричиняючи їм біль. 

Зневага – почуття презирства, відсутність поваги до кого-небудь. 
Експлуатація – це злочин, який виявляється проти волі, честі та гідності 

особи з метою власного прибутку (згідно з Великим тлумачним словником 
сучасної української мови). 

Захист – відстоювання інтересів. 
У цій грі ми будемо дотримуватися такого критерію «Здорові та щасливі 

діти – міцна і сильна держава». 
Сьогодні йде розбудова демократичної та правової держави, процес 

становлення громадянського суспільства. І головна роль у цьому процесі 
відводиться дітям, адже саме вони майбутні патріоти та громадяни України. 
Чим повноціннішим буде життя кожної дитини, тим могутнішою буде держава. 

Виходячи із наведеного критерію ми пропонуємо таку лінію аргументації: 
Наш перший аргумент звучить так: «Головний захисник інтересів дитини – 
закон». Міжнародне товариство вже декілька десятиріч працює над тим, щоб 
створити дітям усього світу якнайкращі умови життя та повноцінного розвитку. 
Наслідками цієї праці став ряд важливих міжнародних документів, які 
стосуються прав дитини та її захисту. Перш за все це Декларація прав дитини, 
яка була прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 20 листопада 1959 року. 
Наступним кроком було прийняття Конвенції про права дитини 20 листопада 
1989 року, який набув чинності в Україні з 27 вересня 1991 року, а також КУ. 
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За 15 років незалежності нашої держави було прийнято ряд нормативно-
правових актів, які прагнуть покращити становище дітей в Україні. Перш за все 
– це указ Президента України «Про національну програму «Діти України», 
закон України "Про державну допомогу сім'ям", закон "Про охорону 
дитинства", закон "Про попередження насильства у сім'ї". Та найбільше 
важливі кроки у цьому напрямку пов'язані з прийняттям нового сімейного 
Кодексу України, який вступив у дію з січня 2004 року. Крім того, Кабінет 
Міністрів України видав розпорядження від 3 квітня 2006 року про 
запровадження 2006 року – роком захисту прав дітей. 

Отже, з наведених фактів ви побачили, що наша держава керується 
законами міжнародного значення та нормативно-правовими актами, 
прийнятими у нашій країні. І всі вони захищають дитину від зневаги, 
жорстокості та експлуатації. 

Наш другий аргумент звучить так: «Громадськість захищає дитину від 
зневаги, жорстокості та експлуатації».  

Не стоїть осторонь проблем захисту дітей і громадськість. Практично у 
кожному місті створено ряд служб, які захищають інтереси дитини. Такими 
службами є: 

– центр соціальної служби; 
– відділ у справах сім'ї та молоді; 
– консультативна служба; 
– телефон довіри. 
Вони разом з органами опіки та піклування мають право перевіряти 

виховання дітей у сім'ях, де не забезпечуються умови повноцінного життя та 
розвитку дитини. Діти, які залишають сім'ї, можуть бути направлені до 
притулків та дитячих будинків. Крім того, в Україні для таких дітей створені 
школи та ліцеї-інтернати, фонди допомоги. Так, наприклад, існує благодійний 
фонд ім. А.Шевченка, який надає допомогу сиротам і хворим дітям. На 
сьогоднішній день завдяки зусиллям соціальних служб України зареєстровано: 

1) 14 центрів соціальної реабілітації дітей; 
2) 123 притулки постраждавших від насилля; 
3) 30 центрів допомоги жертвам насилля; 
4) 19 центрів для наркозалежних. 
Та першими захисниками інтересів дитини є сім'я і школа. 
Згідно зі ст. 3 «Сімейного Кодексу України»: "Сім'я є первинним та 

основним осередком суспільства". Згідно з цією статтею у нашій державі 15 
травня відзначається, як "День сім'ї", бо з народження дитина не розлучається зі 
своїми батьками, адже саме вони сприяють повноцінному розвитку дитини, 
захищають її від усіх проявів жорстокості і насилля. 

На сторожі інтересів стоїть школа. Щоб зуміти захистити себе від 
насилля та жорстокості дитина повинна знати свої права. Для цього в учнів 
дев'ятих класів введено курс основ правових знань. Для ознайомлення з 
правами молодшої та середньої ланки безпосередньо у нашому навчальному 
закладі відкрито курси та факультативи. Так у минулому навчальному році ми 
провели зустрічі з начальником відділу у справах сім'ї та молоді Т.В. 
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Оробченко, представником Полтавського центру сім'ї "Родинний дім" та 
представниками правоохоронних органів. 

Окремо треба сказати про роль у захисті дітей від зневаги, жорстокості та 
експлуатації засобів масової інформації, котрі часто друкують роз'яснювальні 
статті про права дитини, які допомагають дітям захистити себе від жорстокого 
та ображаючого їхньої гідності відношення. Отже, я вважаю, що ми переконали 
шановну команду опонентів у тому, що закони та держава, а також сім'я, школа 
і громадськість захищає дітей України від усіх проявів зневаги, жорстокості та 
експлуатації. 

Дякуємо за увагу. Я готова вислухати запитання. 
А-ІІ 

Добрий день! Мене звати Катерина, я другий гравець лінії ствердження. Я 
вітаю суддів та команду опонентів. А також усіх, хто знаходиться у цьому залі. 

Я хочу спростувати аргументи команди опонентів і розширити лінію 
аргументації нашої команди. (Спростування аргументів команди опонентів) 

Тому наша команда не згодна з вашою лінією аргументації. 
Наш перший аргумент звучав так: "Головний захисник інтересів дитини – 

закон". 
Дійсно, особливий захист дитини передбачається багатьма міжнародними 

документами. Ще в Загальній декларації прав людини у ст.25-2 писалося, що 
діти мають права на особливе піклування та захист. 

У Конвенції про права дитини у трьох частинах і 54 ст. відображено всі 
питання захисту дітей. Відповідно до ст. 2 Конвенції, всі права 
розповсюджуються на всіх дітей без винятку. У ст. 8 того ж документу дитина 
має право на збереження своєї індивідуальності. У ст. 10 говориться, що навіть 
тоді, коли дитина порушила закон, то вона має право на таке ставлення, яке 
сприяє розвитку поваги та гідності. У Декларації прав дитини вміщено 10 
принципів, які також визначають і захищають дитину. 

Право дітей України на захист від усіх форм насильства гарантується ст. 
28 і 52 Конституції України, в яких стверджується, що кожен має право на 
повагу до його гідності і будь-яке насильство над дитиною та її експлуатація 
переслідується законом. У ст. 20 Конституції, діти, позбавлені сімейного 
оточення, мають право на особливий захист. Прикладом цього можуть бути 
притулки для неповнолітніх, будинків малютки. Наприклад, у нашому місті є 
такий будинок – "Надія". 

Крім того, досить широко в Україні діє закон "Про охорону дитинства". 
Наприклад, ст. 2 закону гарантує рівність у своїх правах і свободах усіх 

дітей на території України незалежно від раси, кольору шкіри, статі, мови. Ст. 
21 "Забороняє експлуатацію дитячої праці". Ст. 10 цього ж документу 
проголошує право кожної дитини особисто звертатися до органу опіки і 
піклування, служби у справах неповнолітніх, центрів соціальних служб для 
молоді та інших уповноважених органів за захистом своїх прав, свобод і 
законних інтересів. 

За даними ЗМІ майже 40% дітей зверталося за допомогою до відповідних 
органів. Ст. 150-151, 152 Сімейного кодексу та ст. Закону України "Про 
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охорону дитинства" закріплюють обов'язок батьків щодо виховання та розвитку 
дітей. 

За даними Держкомісії у 2005 році перевірено умови проживання 
52600неповнолітніх, щодо виконання батьками своїх обов'язків. Цей факт 
свідчить про турботу держави по відношенню до становища дітей. 

Тобто ми ще раз підкреслюємо, що дитина захищена законом; вона не 
кинута напризволяще на вулиці. Про неї піклується держава. 

15 листопада 2001 року навіть було прийнято закон "Про попередження 
насильства у сім'ї". 

Отже, ми підкреслюємо свою ж лінію аргументації і стверджуємо, що 
дитина захищена законом від зневаги, жорстокості та експлуатації. 

Наш другий аргумент звучав так: "Громадськість захищає дітей від 
зневаги, жорстокості та експлуатації". 

Проблема захисту прав дитини сьогодні є дуже актуальною. Тому не 
тільки держава захищає дитину від усіх проявів зневаги, жорстокості та 
експлуатації, але й громадськість. Перш за все це – сім'я. 

Дитина з народження не розлучається зі своїми батьками, адже саме вони 
сприяють повноцінному розвитку дитини, захищають її від насилля. 

Кожна дитина постійно відчуває батьківське піклування (вона 
забезпечена житлом, одягом, має можливість повноцінно розвиватися, і ніхто 
не має права примусити дитину працювати, щоб усе мати). З метою надання 
послуг таким сім'ям створено 572 служби підтримки сімей "Родинний дім". 

Згідно з Сімейним кодексом, батьки зобов'язані утримувати своїх 
неповнолітніх дітей до повноліття. У 2005 році виявлено 13 тис. неповноцінних 
сімей, з яких 2,5 тис. батьків позбавлено батьківських прав. 

Із самого народження на захисті дитини стоїть медицина. Лікарі 
спостерігають за станом дитини, піклуються про неї, надають медичну 
допомогу. 

Наприклад, діти віком до 1 року забезпечуються безкоштовним дитячим 
харчуванням. Видаються гроші на догляд за дитиною до досягнення 1 року. 

Більшу частину дня дитина перебуває у школі. Здоров'я і безпека дитини 
– одне з головних завдань навчальних закладів. 

По-перше, у зв'язку з ускладненням ситуації у навчальних закладах 
організовано охорону працівниками охоронних органів, які слідкують за 
порядком, захищають дітей. 

По-друге, наш навчальний заклад співпрацює з правоохоронними 
органами та соціальними службами міста, на зустрічах з якими діти можуть 
отримати інформацію щодо захисту своїх прав. 

По-третє, щорічно у нас проводиться декада правових знань, де учнів 
старших класів розповідають про захист прав дитини учням початкової школи. 

По-четверте, щоб діти з малозабезпечених сімей не відчували себе 
приниженими у нашій школі введена шкільна форма. 

Отже, з наведених аргументів видно, що дитина постійно перебуває під 
захистом держави, громадськості і захищена від усіх проявів зневаги, 
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жорстокості та експлуатації. Тому ми впевнені, що переконали команду 
опонентів у правильності наших тверджень. 

Дякую за увагу. Я готова до запитань. 
А–ІІІ 

Добрий день! Я 3-ій гравець лінії ствердження, мене звати Марія. Моє 
завдання зараз підбити підсумки гри і зробити висновки. Ми мусимо визнати, 
що шановні опоненти були дійсно гідними суперниками, але вони 
неодноразово самі собі суперечили та неповно відповідали на наші запитання. 
Сьогодні ми обговорювали таку тему: "Діти в Україні захищені від усіх проявів 
зневаги, жорстокості та експлуатації". 

Хочу наголосити шановним суддям, що спікером нашої команди була 
висунута чітка лінія аргументації, що довела правильність нашого критерію, 
який звучав так: "Здорові та щасливі діти – міцна і сильна держава". 

Нашим першим аргументом який звучав так: “Головний захисник 
інтересів дитини – закон.” Ми довели, що в нашій країні діють міжнародні 
закони та державно-правові акти, які захищають дитину. 

У другому аргументі ми показали роль сім’ї школи і громадськості у 
питанні захисту дитини від зневаги жорстокості та експлуатації другий гравець 
вдало розширила ці аргументи і підтвердила фактами. 

А тепер я хотіла б відбити аргументи команди опонентів (ведеться аналіз 
аргументів команди опонентів). 

Отже, ви не переконали нас у правильності ваших тверджень. Ми 
продовжуємо наголошувати що діти − це майбутнє нашої держави і тому, 
держава робить все для захисту дитини від усіх проявів зневаги, жорстокості та 
експлуатації. 

Дякую за увагу! 
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МОРАЛЬНІ ПЕРЕКОНАННЯ МОЇХ ТОВАРИШІВ МЕНЕ  
НЕ СТОСУЮТЬСЯ 

 
Щербина А.М. 
Шевченко К.І.  

 
С – 1 

 
Ми вітаємо команду опонентів, шановну суддівську колегію, тренера, 

таймкіпера і шановних гостей, присутніх на цій грі. У складі нашої команди 
спікер №3 – Валентина , спікер №2 –Олексій   та спікер №1 – я, Олександр. 

Тема гри безпосередньо для нашої команди звучить так: “Моральні 
переконання моїх товаришів мене не стосуються” 

 Пропонуємо вашій увазі наші дефініції: 
Товариш − людина, пов’язана з кимось діяльністю, заняттями, місцем 

служби,  навчання, роботи.  
Мораль – система ідей, принципів, законів, норм і правил поведінки та 

діяльності, які регулюють гуманні стосунки між людьми за будь-якої ситуації 
на демократичних засадах. 

Моральні переконання – система поглядів, що стосуються норм моралі; 
тверді думки. 

Моральне виховання – виховна діяльність школи і сім`ї, що має на меті 
формування стійких моральних якостей, навичок і звичок, поведінки на основі 
засвоєння ідеалів, норм і принципів моралі. 

Моральний принцип – правило,  переконання, норма, якими керується 
хто не будь у житті (те, що стосується моральних норм) 

Моральні звички –  корисні для суспільства стійкі форми поведінки, що 
стають потребою і здійснюються за будь-якої ситуації та умов. 

Моральність охоплює моральні погляди, почуття, стосунки, поведінку 
людей.      

Толерантність – повага і визнання рівності, відмова від домінування та 
примусу, терпимість, поблажливість до чиїхось поглядів, думок, вірувань, 
тощо. 

Делікатність – уміння не помічати фізичних недоліків і помилок інших.  
Догматизм – спосіб засвоєння й застосування знань, в якому те чи інше 

вчення або положення сприймається як поняття, яке вважають істинним за 
будь-яких умов. 

 
Критерієм гри ми обрали наступне:  
Кожна людина має право на власні погляди і переконання. 
Наш критерій я хочу підтвердити такими аргументами: 
 
1 аргумент: Права людини закріплені у нормативно-правових актах 

на державному і міжнародному рівнях. 
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У першу чергу, хочу назвати  Основний Закон – Конституцію України, 
адже згідно статті 23 “кожна людина має право на вільний розвиток своєї 
особистості.” 

 У статті 32 записано: “ Ніхто не може зазнавати втручання в його 
особисте життя”, а статтею 34-ою “кожному гарантується право на свободу 
думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань”. 

 Також хочу навести вам цілий ряд нормативних актів України, які своїм 
змістом підтверджують наш  перший аргумент, це зокрема,   

 
 Закон України “Про сприяння соціальному становленню та розвитку 

молоді в Україні” 
 Закон України “Про соціальну роботу з дітьми та молоддю” 
  «Основи законодавства України про культуру»  
  Декларація “Про загальні засади державної політики в Україні”. 

Також є цілий ряд міжнародних договорів, у яких закріплено права і свободи 
кожної людини, в тому числі, і моїх товаришів. Це   

 Загальна декларація прав людини (від 10 грудня 1948р.) 
 Конвенція про захист прав і основоположних свобод (від 4 листопада 

1950р.) 
 Декларація прав дитини (20 листопада 1959р) 
 Конвенція про права дитини (1989 р., ратифік. Постановою ВР у 1991 р.) 

 
 Отож, навіщо втручатися в особисті переконання вашого товариша, якщо 

вони  захищені правовими документами?  
Другий аргумент: Толерантне ставлення до інших є обов`язковою умовою 

людського співжиття. 
Толерантність має на меті прийняття інших такими, якими вони є. Вона 

забезпечує успіх у спілкуванні і безконфліктне співжиття, є результатом 
морального виховання.  

Тому ми не повинні акцентувати увагу на розбіжностях між своїми та 
чужими переконаннями, бути готовими вислухати товариша і не поставитися 
до нього зверхньо.  

Видатний французький письменник і філософ Вольтер писав: 
“Безумством є переконання, що всі люди мають однаково думати про певні 
предмети”. 

9 жовтня цього року на Полтавщині в рамках міжнародного конкурсу під 
егідою ВПС та ЮНЕСКО розпочався національний молодіжний конкурс творів 
епістолярного жанру «Людство потребує толерантності». Цей факт  теж є 
доказом важливості цього питання. 

 Хочемо також підкреслити, що повага, визнання рівності і права інших 
людей мати власні переконання є виявом гуманізму і визначальною рисою 
демократичного суспільства.  

Не можна втручатися в життя товаришів, нав’язувати їм свої моральні 
звички,  думки і оцінки.  

Наш 3-й аргумент: Через помилки - до досвіду і переконань. 
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 Моральні переконання − це особисті та узагальнені моральні принципи 
та норми. Тож нехай мої товариш на власному досвіді, самі переконаються, що 
правильно,  а що − ні. Найтвердіші переконання, упевненість у них з’являються 
тоді, коли людина  “ набиває гулі”,  йдучи до істини..  

Підтвердженням цього аргументу є також дані тестування, що проведені 
психологами: у пам’яті людини залишається приблизно 10% того, що вона чує, 
50% того що бачить, і від 80% до 90% того, що вона пережила на власному 
досвіді. 

 Отож, витрачати час на те, щоб довести товаришу свої переконання, 
сформовані на власному досвіді, не раціонально і не морально.    

 Виходячи з усього вище сказаного, ще раз стверджуємо: моральні 
переконання моїх товаришів мене не стосувались, не стосуються і не можуть 
стосуватись! 

   Дякую за увагу, я готовий до ваших запитань.   
 

С – 2 
Доброго дня, шановні присутні!  
Ми уважно вислухали виступ шановного опонента під №1 .....  Але 

він(вона) нас не переконав/ала у хибності нашої позиції і тому ми продовжуємо 
стверджувати, що моральні переконання моїх товаришів мене не стосуються.  
(Висновки по ходу гри про аргументи до доказів опонентів)  

А зараз підійду до власного фактажу.  
У своєму першому аргументі ми ствержуємо: “Права і свободи людини 

закріплені у нормативно-правових актах на державному  і міжнародному 
рівнях”.  

Дійсно, це так.  
Наприклад: у Загальній декларації прав людини (від 10 грудня 1948 року), 

прийнятій ООН, високим прагненням людей названо “створення такого світу, в 
якому люди будуть мати свободу слова і переконань”. 

У статті 19 вказується: “Кожна людина має право на свободу переконань 
і на вільне їх виявлення; це право включає свободу безперешкодно 
дотримуватися своїх переконань”. 

Це положення підтверджується також у Декларації прав дитини (від 
20.11. 1959р.) і в Конвенції про права дитини (від 20.11.1989р. ООН, ратиф. 
постановою ВР  України  27.02.1991р.). У Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод (від 4.11.1950, ратиф. законом України від 17 липня 
1997 р.) у статтях 9 та 10-й теж стверджується свобода думки та свобода 
вираження поглядів. 

У Законі України “Про освіту” (23 травня 1991р., ост. Ред. −  22 лют. 
2006 р.) говориться, що метою освіти є всебічний розвиток людини як 
особистості, виховання високих моральних якостей. 

І нарешті, у Статуті нашого закладу теж стверджуються права і свободи 
учнів.  
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Отже, ці документи переконливо доводять неможливість і недопустимість 
позбавлення прав і свобод моїх товаришів, втручання у їх внутрішній світ, 
вплив на їх переконання. 

Наступний наш аргумент: "Толерантне ставлення до інших є важливою 
умовою людського співжиття".  

Щоб довести цей аргумент, знову звернемося до фактів. 
За рішенням ЮНЕСКО щорічно 16-те листопада відзначається як 

Міжнароний день, присвячений терпимості. Встановлено цей день для 
активізації дій на підтримку терпимості. 

Ще одне. У 1995 р. в Парижі ЮНЕСКО  було прийнято Декларацію 
принципів терпимості. У цьому документі терпимість визначається як поняття, 
що означає відмову від догматизму і від абсолютизації істини.  

Психологи  стверджують,  що не можна вдаватися до повчань і 
моралізаторства. Нам усім важливо – і з цим не можна не погодитись – щоб 
оточуючі не помічали наших невдач, вибачали помилки, поступалися. 

Спілкування само по собі не дає права “лізти в душу”, звинувачувати або 
виправдовувати. 

Біблійна заповідь теж говорить нам: “Не судіть, так і несудимі будете”. А 
Золоте правило моралі гласить: ”Поводься із людьми так, як би ти хотів, щоб 
вони поводилися із тобою”. 

Приєднуємося до слів українського письменника Анатолія Маркуші про 
те, що кожному “треба ходити у своїх черевиках. Ходити в чужому взутті 
неможливо: воно або тисне, або спадає”. 

Три роки тому 11-тикласниця однієї зі шкіл Полтавського району народила 
дівчинку. Але до юної матері всі однокласники поставились із розуміням, 
допомогли скласти іспити. Ніхто не дорікав і не насміхався над нею. 

В Україні сьогодні досить поширене явище проституції. У нашому селі дві 
жінки заробляють гроші на дорозі саме таким способом. Але ніхто до них не 
ставиться вороже, односельчани вважають, що такий вибір вони зробили самі і 
мають на це право. Якщо вони не можуть влаштуватися на роботу, якщо це 
заняття їм подобається – то це, звісно, їх особиста справа.  

Отож, якщо мої товариші житимуть в умовах толерантності, вони 
навчаться розуміти інших. 

У своєму третьому аргументі ми стверджуємо: “Через помилки – до 
досвіду і переконань”. 

Народна мудрість говорить:” Хто не робить, той не помиляється”. 
Діючи помилково, мої товариші набуватимуть життєвого досвіду, 

переконуватимуться в тому, що добре для них особисто, а що – погано. 
Так, наприклад, у “Педагогічній поемі” А.С.Макаренка розповідається про 

сварки колоністів, під час яких вони навіть ранили один одного ножами. 
Макаренко не читав їм нотацій, а запропонував юнаку на прізвище Чобіт 
покинути колонію, пошукати місце,  де дозволено різати своїх товаришів 
ножем. Спробувавши тяжкого життя поза колонією, хлопець через місяць 
повернувся. Він зробив правильні висновки і більше вже ніколи ні з ким не 
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бився. Через помилку юнак набув досвіду,  у нього сформувалось  тверде 
моральне переконання. 

На цьому у мене все. 
Надіюсь, що переконав присутніх у своїй правоті: моральні переконання 

наших товаришів нас не стосуються! 
Дякую за увагу! Я готовий відповісти на ваші запитання. 

 
СТВЕРДЖЕННЯ (С- 3) 

 
 Я, третій гравець лінії ствердження – Валентина, вітаю вельмишановних 

суддів і всіх присутніх у цьому залі. 
Шановні опоненти! Дякую вам зацікаву гру, але ви нас не переконали. 

Тому ми все ж дотримуємось нашої мети – преконати вас у тому, що наше 
твердження – це істина.  Ми вважаємо, що моральні переконання наших 
товаришів нас не стосуються. Саме це твердження було покладено в основу 
гри. 

Дозвольте нагадати наш критерій, оскільки саме він найповніше розкриває 
суть нашої дискусії:  кожна людина має право на власні погляди та 
переконання. 

Наш гравець №1 Олександр назвав дефініції, визначивши основні поняття 
теми. Ми вважаємо, що наші дефініції є визначальними, ключовими та 
опорними у розкритті наших аргументів, які хочу вам ще раз нагадати: 

1. Права і свободи людини закріплені у нормативно-правових актах на 
державному та міжнародному рівнях. 

2. Толерантне ставлення до людей є необхідною умовою людського 
співжиття. 

3.  Через помилки – до досвіду та переконань. 
Гравець №2 Олексій успішно подав наші аргументи, підкріпивши їх 

фактами. Команда опонентів погодилась з нашими дефініціями, доповнила їх, 
але не переконала нас змінити свою позицію. (Короткий аналіз гри  опонентів ) 

Але ми продовжуємо стверджувати, що кожна людина і на законодавчому, 
і на етичному рівнях не повинна зазнавати втручання у власні моральні 
переконання. 

Дякую шановним опонентам за цікаву гру, всім присутнім − за увагу. 
 

Моральні переконання моїх товаришів мене стосуються 
З-1 

Ми вітаємо команду опонентів, шановну суддівську колегію, тренера, 
таймкіпера, 

присутніх на цій грі гостей.  У складі нашої команди спікер №3 − 
Валентина, спікер №2 − Олексій, та спікер №1 – я, Олександр. На відміну від 
наших опонентів,  ми стверджуємо: “Моральні переконання моїх товаришів 
мене стосуються”. 

З дефініціями наших опонентів ми в основному погоджуємося, але хочемо 
їх доповнити: 
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Товариш – людина, пов′язана з кимось діяльністю, заняттями, місцем 
служби, навчання, роботи. 

Мораль – система ідей, принципів, законів, норм і правил поведінки та 
діяльності, які регулюють гуманні стосунки між людьми за будь-якої ситуації 
на демократичних засадах. 

Моральні переконання - система поглядів, що стосуються норм моралі; 
тверді думки.  

Суспільна мораль – система етичних, моральних норм, правил 
поведінки, що склалась в суспільстві на основі традиційних духовних і 
культурних цінностей, уявлень про добро, честь, гідність. 

Суспільні цінності – це узагальнені уявлення суспільства про цілі і 
норми поведінки у певну історичну епоху 

Моральне виховання – виховна діяльність школи і сім`ї, що має на меті 
формування стійких моральних якостей, навичок і звичок, поведінки на основі 
засвоєння ідеалів, норм і принципів моралі. 

Моральні звички – корисні для суспільства стійкі норми поведінки, що 
стають потребою і здійснюються за будь-якої ситуації та умов. 

Моральні норми – це правила поведінки людей у суспільстві. 
Моральність –  це  моральні погляди, почуття, стосунки,  норми 

поведінки людей.    
Моральна деградація − занепад моралі у суспільстві.  
Референтна група – група, думка членів якої важлива для людини. 
(Вставка по ходу гри про аргументи опонентів) 
Ми не погоджуємось з вашим критерієм,  бо ви нас у ньому не 

переконали і тому наводимо вам свій критерій: Особистість формується у 
суспільстві. 

І ми будемо доводити команді опонентів, що людина не може жити в 
суспільстві і бути байдужою до моральних переконань своїх товаришів.  

Пропонуємо вашій увазі наші контраргументи. 
Перший: "Суспільна мораль захищена нормативно-правовими 

актами на державному та міжнародному рівнях".  
Економічна нестабільність і соціальна незахищеність обумовлюють 

невпевненість молоді у майбутньому. Посилюється споживацьке ставлення до 
життя, зниження вимогливості людини до самої себе, відмова від зобов’язань та 
обов’язків. Все це призводить до моральної деградації, а значить сприяє 
виникненню цілого ряду негативних явищ. 

Стурбованість щодо цього спонукає до активної протидії. Саме тому за 
роки незалежності в Україні було прийнято цілий ряд нормативно–правових 
актів та законопроектів щодо захисту суспільної моралі.  

Так, наприклад, у Кримінальному Кодексі України (5 квітня 2001 р.; 
ост. ред. 3 лютого  2007р.) в статті 102  3-го  розділу передбачено покарання за 
злочини проти волі, честі та гідності особи, у 12 розділі − за злочини проти 
громадського порядку та моральності. 

Указом Президента України «Про невідкладні додаткові заходи щодо 
зміцнення моральності у суспільстві та утвердження здорового способу 
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життя» (15 березня 2002 р.) встановлено, що захист моральності, 
вдосконалення системи морально-етичного виховання молоді та дітей є одним 
із найважливіших напрямів у діяльності всіх органів влади. 

У Концепції державної програми розвитку освіти на 2006-2010 роки 
пріоритетними названо залучення української молоді до зміцнення моралі і 
духовності.   

А отже, якщо наші державні органи приділяють значну увагу питанням 
збереження суспільної моралі, то і ми повинні перейматися моральними 
переконаннями наших товаришів.   

Наш другий аргумент – "Громадська думка – один із важливих 
чинників формування моральних переконань". 

Людина не народжується з готовими моральними переконаннями, а 
формує їх протягом усього свого життя. Вони  є результатом процесу засвоєння 
суспільних цінностей і моральних норм. Мої товариші – це підлітки. А 
психологи стверджують, що у цьому віці людині притаманна гнучкість поглядів 
і переконань. Підлітки завжди шукають способи самоствердження в очах 
ровесників, у них формуються моральні звички. Тому наявність референтного 
кола товаришів дуже важлива. 

Наприклад, у сьомому класі однієї із шкіл Полтави з’явився новий учень. 
Він виглядав старшим за своїх ровесників,  палив і агітував   до цього  своїх 
однокласників. Через місяць навчання учні заявили своєму однокласнику, що 
не хочуть переймати його звичку і засуджують його, і якщо він не змінить своєї 
поведінки, то перестануть із ним спілкуватися. Сашко довго сердився на 
хлопців, а через тиждень заявив, що кинув палити. 

Отже, на нього вплинула громадська думка – важливий чинник 
формування моральних переконань. На цьому прикладі ми бачимо, що якщо ми 
не будемо байдужими до моральних переконань товаришів, то ми зможемо 
допомогти їм у скрутній ситуації, або допомогти у вирішенні складного 
питання.  

Ми не повинні  бути байдужими до переконань наших товаришів. 
Наш третій аргумент: "Людина переконується у сенсі власного життя 

лише тоді, коли розуміє, що вона потрібна іншим". 
 Моральні переконання формуються насамперед у процесі спільної 

діяльності, яка  створює широкі можливості для  самоствердження особистості  
в колективі.     

Критеріями товариства є повага, довіра, єдність у поглядах, спільні  
позиції стосовно навколишнього.  

Судження  товаришів, їхні думки впливають на нашу  самооцінку, яка   з 
віком починає стабілізуватися, перетворюватись у стійкі моральні переконання, 
що   стають орієнтирами у взаєминах між людьми.  

 Коли людину підтримують, вона вчиться цінувати себе, вірить у себе, в 
оточуючих. 

На думку  В.О. Сухомлинського,  байдужість до внутрішнього духовного 
світу підлітка – ось що найнебезпечніше.  
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 Психологи вважають, що саме байдужість оточуючих часто стає 
причиною суїциду. Людина наважується на цей крок тоді, коли почувається 
самотньою, вважає, що не потрібна іншим. 

   Підтримка товаришів допомогла Марійці Бойко перемогти невиліковну 
хворобу і стати відомою поетесою. Саме товариші переконали дівчину, що 
людина в будь- якій ситуації повинна боротися за себе. У Марійки з’явився 
сенс життя, бо її вірші потрібні людям. І тепер уже своєю творчістю вона 
доводить читачам, що не можна бути байдужими до інших. 

Отже,  моральні переконання наших товаришів повинні нас стосуватися.  
І ми маємо завжди  перейматися їхніми справами і допомагати  у скрутній 
ситуації. 

 Дякую за увагу, я готовий до ваших запитань.  
 

З-2 
Доброго дня, шановні присутні! 
Ми уважно вислухали виступ шановних опонентів, але вони нас не 

переконали у хибності нашої позиції, і тому ми продовжуємо заперечувати 
твердження, що моральні переконання наших товаришів нас не 
стосуються. 

Ми здивовані тим, з якою упевненістю шановний опонент під №1 ...... 
хотів (ла) переконати всіх у єдиноправильності своїх аргументів. 

Мій колега Олександр навів контраргументи, а я їх підсилю фактами. 
Отже, наш перший аргумент звучить так: "Суспільну мораль 

захищають нормативно-правові акти2. 
 І це дійсно так. Наприклад, у 2003 році було прийнято Закон України 

“Про захист суспільної моралі”, де регламентовано розповсюдження 
інформації, що може негативно впливати на суспільну мораль – іде мова про 
продукцію сексуального чи еротичного характеру. 

Захищають суспільну мораль і Закони “Про інформацію”, ”Про 
телебачення і радіомовлення”, ”Про рекламу” тощо. 

У  статті 14-й  Закону України “Про соціальну роботу з дітьми та 
молоддю” (2001, ост.ред. – 2005р.) говориться про необхідність здійснення 
профілактичної роботи серед дітей та молоді по запобіганню негативним 
явищам. 

У третьому розділі Кримінального кодексу України передбачено 
покарання за  злочини проти громадського порядку та моральності. Такими є 
наруга над могилою, жорстоке поводження з тваринами, виготовлення творів, 
що пропагують насильство і жорстокість, розповсюдження порнографії, 
створення місць розпусти, сутенерство. 

Отже, ми ще раз наголошуємо: моральні переконання наших 
товаришів нас стосуються. 

Наш другий аргумент: "Громадська думка – один із чинників 
формування моральних переконань". 

 Щоб довести цю думку, наведемо такий приклад: А.С.Макаренко у 
“Педагогічній поемі” описує сцену суду над вихованцем Буруном. Виявилося, 
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що Бурун обікрав стареньку економку. Колоністи категорично засудили юнака. 
І Бурун, який спочатку зверхньо і навіть вороже реагував на зауваження 
товаришів, здався. Єдине, про що він попрохав Макаренка  −  не виганяти його 
з колонії. Він дав товаришам слово ніколи не красти, і, дійсно, більше ніколи не 
крав ні в колонії, ні в іншому місці. І взагалі, жоден випускник колонії не скоїв 
злочину і не потрапив до в’язниці. 

Виходить, громадська думка, думка колективу виховала у них тверді 
моральні переконання. 

Наш третій аргумент: “Людина переконується у сенсі власного життя 
лише тоді, коли розуміє, що  потрібна іншим”. 

Факти на його доведення такі. З початку ХІХ ст. спостерігається постійне 
зростання кількості самогубств у всіх країнах світу. За прогнозами до 2020 
року щорічно у світі кінчатимуть життя самогубством 1 500 000 чоловік. 

Послухайте приклад. 
У селі Марківці Полтавського району жив 13-річний Сергій. Був 

хорошим хлопцем,  але від народження мав фізичну ваду. У класі до нього всі 
звикли, лише Микола  інколи насміхався. Одного разу він грубо принизив 
Сергія у присутності старшокласниць, а товариші не звернули на це уваги. І 
Сергієві здалося, що увесь світ налаштований проти нього, а він один-
однісінький на всій Землі. Всім до нього байдуже, нікому він не потрібний. 

По дорозі додому у посадці Сергій повісився. 
Отже, цей життєвий випадок доводить, що людина усвідомлює  сенс 

власного життя лише тоді, коли розуміє, що  потрібна іншим. 
Інший випадок. У престижну школу через переїзд потрапила дівчинка із 

малозабезпеченої сім’ї. У класі, де почала навчатися, дівчатка були переконані, 
що мають вищий статус, бо у них є мобілки, “круті рюкзаки”, дорогий одяг. То 
дрібниці, що Галинка  − “відмінниця”! Над дівчинкою насміхалися. Поруч не 
знайшлося нікого, хто б підтримав, допоміг. 

Сьогодні Галя вже навчається на другому курсі вузу, але комплекс 
неповноцінності так і не змогла перебороти. 

Я думаю, що все вищесказане якнайяскравіше підкреслює правильність 
саме нашої позиції: моральні переконання наших товаришів нас стосуються. 
Надіюсь, я вас  у цьому  переконав. 

У мене все. Дякую за увагу. 
 Із задоволенням відповім на ваші запитання! 

 

З-3 
 

 Я, третій гравець лінії заперечення – Валентина, вітаю вельмишановних 
суддів і всіх присутніх у цьому залі. 

    Шановні опоненти! Дякую вам зацікаву гру, але ви нас не переконали. 
Тому ми все ж дотримуємось нашої мети – преконати вас у тому, що наше 
твердження – це істина. Ми вважаємо, що моральні переконання наших 
товаришів нас стосуються.  Саме це твердження було покладено в основу гри. 
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Дозвольте нагадати наш критерій, оскільки саме він найповніше 
розкриває суть нашої дискусії: "Особистість формується в суспільстві". 

Наш гравець №1 Олександр назвав дефініції, визначивши основні поняття 
теми. Ми вважаємо, що наші дефініції є визначальними, ключовими та 
опорними у розкритті наших аргументів, які хочу вам ще раз нагадати: 

1. Суспільну мораль захищають нормативно-правові акти. 
2. Громадська думка – один із чинників формування моральних 

переконань. 
3. Людина переконується  у сенсі власного життя лише тоді, коли 

розуміє, що вона потрібна іншим людям. 
Гравець №2 Олексій успішно подав наші аргументи, підкріпивши їх 

фактами.  
(П р о   г р у   о п о н е н т і в)  
Особистість формується в суспільстві, і тільки в суспільстві. Кожен з нас 

прагне стати справжньою людиною, з високими моральними цінностями. Ми, 
молоді громадяни вільної незалежної України, а тому усвідомлюємо високу 
особисту відповідальність за розвиток нашої держави, утвердження в ній 
стійких моральних переконань. Суспільство складається з окремих 
особистостей. І від того, які стосунки будуть між людьми, залежить не тільки 
доля всієї країни, але і щастя кожного з нас! 

Дякую шановним опонентам за цікаву гру, всім присутнім − за увагу! 
 

 
 
 
МОРАЛЬНІ ПЕРЕКОНАННЯ МОЇХ ТОВАРИШІВ 

МЕНЕ НЕ СТОСУЮТЬСЯ 
 

Доценко Л.І . 
 

А-1 
Гравець команди ствердження. 
Доброго дня шановні опоненти, судді. Дозвольте представити нашу 

команду: А–1 Настя; А–2 Андрій; А–3 Настя. 
Ми сьогодні виступаємо в грі ″Дебати″ на тему: ″Моральні переконання 

моїх товаришів мене не стосуються″. Отже ми стверджуємо, що моральні 
переконання моїх товаришів мене не стосуються. (Завдання першого гравця 
наголосити тему так як вона звучить для його команди.) 

Дозвольте представити наші дефініції (це ключові слова теми, їх не 
повинно бути багато ,але достатньо, щоб розкрити тему). 

•   Дружба – добрі приязні стосунки на основі взаємної прихильності і 
відданості. 

• Товариш – людина пов’язана з іншою спільною професією чи родом 
занять. 

• Совість – почуття відповідальності за свої вчинки, поведінку. 
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• Мораль – система загальних правил поведінки людей заснованих на 
критеріях добра і зла справедливості і не справедливості. 

Дозвольте представити наш критерій (головна мета теми, повинен бути 
представлений одним реченням відповідати аргументам.) 
″Кожна людина особистість, яка повинна мати власні моральні 

переконання″. 
Дозвольте представити наші аргументи: (повинно бути три основні думки 

з допомогою яких ви захищатимете свою тему. Сформульовані одним 
реченням.) 

1.  Я повністю самодостатня особистість, щоб керуватися чужою 
мораллю. 

2. Переконання нав’язані ззовні, ніколи не стануть внутрішніми 
переконаннями особистості. 

З. Моральні закони записані в людському серці. 
(Представляє докази, робить висновок даючи чіткий погляд команди 

ствердження щодо теми ) 
У нашому віці відбувається побудова власної системи цінностей. Людина 

більше не може і не хоче жити ″чужим″ розумом, вона повинна сама для себе 
визначити, що для неї важливо, а що ні що добре, а що погано. Тільки в такому 
контексті я зможу побудувати план своєї самореалізації, побачити сенс і мету 
життя. Кожна людина схильна вважати саме свої моральні переконання 
найкращими, так і повинно бути, така впевненість дає нашій поведінці 
необхідну стійкість. Адже кожен з нас особистість, тому має свої індивідуальні 
погляди на цей світ і суспільство, що його оточує. То що ж заважає мати власні 
переконання, відмінні від інших, бо це і є прояви внутрішнього "Я". Всі ми 
виховувалися в різних сім’ях, так чи інакше в родині існували й існують свої 
моральні переконання, цінності атмосфера. Часто ми не згодні з батьками не 
говорячи вже про товаришів. То як моральні переконання моїх товаришів 
можуть мене стосуватися? 

Я довіряю лише власним принципам і совісті. Свого часу Сократ називав 
своїм ″демоном″, внутрішнім голосом, що розмежовує гідне і негідне, чесне й 
безчесне. В сучасному жорстокому і аморальному світі люди забувають про 
свою відповідальність перед вищим ідеалом. Найбільш яскраво індивідуальну 
відповідальність людини перед моральним законом демонструє християнство. 
Бо саме християнство наголошує на індивідуальній відповідальності кожного. 

Отже, ми впевнені, що моральні переконання моїх товаришів мене не 
стосуються. Так як вони заважають власній самореалізації та розвитку 
особистості. 

Дякую за увагу. Я готова до ваших запитань. Відповідає на запитання 
 

Гравець №3 команди заперечення. 
N–1. Гравець команди заперечення. 
Доброго дня шановні опоненти та судді. Дозвольте представити нашу 

команду: N–1 Настя, N–2 Андрій, N–3 Настя. 
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Ми сьогодні виступаємо в ролі заперечуючої сторони у грі ″Дебати″ на 
тему: ″Моральні переконання моїх товаришів мене не стосуються″. Отже ми 
заперечуємо, що моральні переконання моїх товаришів мене не стосуються. 
(Головне завдання команди заперечення з усім не погоджуватися пропонувати 
свої правила гри) 

Ми погоджуємося з вашими дефініціями, але хочемо додати свої: 
Переконання − це система мотивів, що спонукає людину діяти відповідно 

до своїх поглядів та переконань. 
Ми вважаємо, що ваш критерій не дає можливості розкрити тему і 

провести дебати, тому пропонуємо свій: Спільність моральних переконань є 
головним критерієм при виборі товаришів. 

З вашими аргументами ми не погоджуємося. (Йде послідовне розбиття 
аргументів команди ствердження.) 

Ваш перший аргумент − я повністю самодостатня особистість, щоб 
керуватися мораллю моїх товаришів. А скажіть, чи не задумувалися ви над тим, 
що ваші товариші допомагають вам стати особистістю. Звідки б ви могли 
дізнатися який ви, добрий, розумний чи красивий? Якби не оцінка оточуючих 
товаришів. 

Ваш другий аргумент − переконання нав’язані ззовні ніколи не стануть 
внутрішніми переконаннями особистості. Мені здається, що ви зовсім не праві. 
Дитина народжується, як чистий лист паперу і тільки оточуючі люди в тому 
числі і товариші "записують" туди інформацію, в тому числі і моральні 
переконання. 

Ваш третій аргумент − моральні закони записані в людському серці. Це 
щось з області фантастики. Важко зрозуміти, хто туди записує ці моральні 
закони. І якщо це так, то чому в світі так багато зла та злочинів. Чому б не 
написати, щоб всі були добрими. 

Отже ми не погоджуємося з вашими аргументами і пропонуємо свої: 
1.Мої товариші є моєю совістю. 
2.Моральні переконання моїх товаришів допомагають побудувати власну 
систему цінностей. 
З.Людина істота соціальна і життєва лише своїм власним "Я" не може. 

У кожної людини є свій внутрішній закон, який регулює і скеровує її 
вчинки, утримує від зла і спонукає до добра, який називається совістю. У 
кожного з моїх товаришів є совість. Тому вони допомагають мені обрати 
правильний шлях застерегти від помилок. 

У нашому віці відбувається формування системи цінностей .Звичайно ми 
багато часу проводимо серед товаришів. Загально прийнято, що кожен колектив 
має певні моральні переконання та духовні цінності, а формуються вони спільно 
в процесі життєдіяльності. Наш колектив товаришів керується "золотим" 
правилом моралі, яке приписується давньогрецькому філософу Фалесові, а 
також мудрецю стародавнього Китаю Конфуцієві: "Не чини відносно інших 
так, як ти не хотів, щоб чинили тобі". 
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Людина завжди живе серед людей, вона постійно перебуває в певній 
системі взаємовідносин з подібними до себе, у своїй життєдіяльності чинить 
певні дії стосовно інших людей. Відповідність людських вчинків категоріям 
добра і зла становить основу моральних відносин у суспільстві. Моральні 
переконання вплетені безпосередньо в кожен день нашого життя, в наше 
мислення і спілкування, в нашу систему цінностей. Бо всі ми люди зв’язані між 
собою і якщо боляче або зле стане комусь з нас, то цього не можуть не відчути 
інші, бо людина, як писав англійський поет Джон Донн, це не острів, а частина 
материка, якщо обвалиться в море навіть кусочок суші − меншим стане материк. 
Як можна товаришувати не цінуючи моральних переконань інших? В нас з 
дитинства виховували товариськість, почуття дружби і колективізму, 
безкорисливість у дружбі та дотримання правил життя у колективі. Особисту 
відповідальність за спільні дії у сімейному та класному колективах. Тому це не 
пройшло даремно для мене, і я обираю товаришів за схожими моральними 
переконаннями. 

Дякую за увагу, я готова до ваших запитань. 
(Відповідає на запитання гравця №3 команди ствердження.) 

 
А-2. Гравець команди ствердження. 

Доброго дня, шановні опоненти, судді. Ми виступаємо в ролі 
стверджуючої сторони в грі "Дебати" на тему: "Моральні переконання моїх 
товаришів мене не стосуються". Отже ми стверджуємо, що моральні 
переконання моїх товаришів мене не стосуються. 

Я вважаю, що наших дефініцій достатньо, щоб розкрити дану тему. 
(Розбиває дефініції команди заперечення якщо вони були.) 

Ми вважаємо, що ваш критерій заперечує і не повністю розкриває тему, 
тому продовжуємо наполягати на нашому критерію. Кожна людина 
особистість, яка має свої власні моральні переконання. Дозвольте пригадати 
наш перший аргумент. Я повністю самодостатня особистість, щоб керуватися 
чужою мораллю. (Представляє свої докази.) Моральні переконання моїх 
товаришів суперечать моїй системі цінностей і заважають власному 
самовираженню. Я задумуюся над їх цінностями, переорієнтовую свої і в 
результаті бачу, що це заважає моїм переконанням і планам. Приклад: Хоч би 
взяти ставлення до понять добра і зла. Я вважаю, що даючи списувати своєму 
товаришу спонукаю його до лінощів, заважаю його розвитку та 
самовдосконаленню. Але мій товариш бачить в цьому тільки негативне і 
вважає, що із жадібності не даю йому списати. Або коли в колективі є окремо 
групи друзів. І коли виникає якась суперечка, то друг змушений підтримати 
свого друга, хоч той і не правий, бо ми боїмося сказати свою думку і 
заперечити. Це дуже погано впливає на формування особистості. І будемо 
завжди керуватися чужими поглядами. Дозвольте пригадати наш другий 
аргумент. Переконання нав’язанні ззовні ніколи не стануть внутрішніми 
переконаннями особистості. (Представляє свої докази.) 

У кожної людини є свій внутрішній закон, який регулює і скеровує її 
вчинки захищає від зла і спонукає до добра. Свого часу Сократ називав це своїм 
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демоном внутрішнім голосом, що розмежовує гідне й не гідне, чесне та 
безчесне. Цей внутрішній моральний закон людини називають совістю. Мій 
внутрішній моральний закон сильніший за зовнішні обставини. Дозвольте 
пригадати наш третій аргумент. Моральні закони записані в людському серці. 
(Представляє свої докази.) 

Релігія наголошує на індивідуальній відповідальності кожного. Тільки 
через власне серце, власне внутрішнє прагнення людина спроможна досягти 
добра і любові. 

(І не потрібно забувати за час 5 хвилин. З яких бажано 2 хвилини відвести 
на розбиття аргументів сторони заперечення.) 

Ми не погоджуємося з вашим першим аргументом. Мої товариші є моєю 
совістю. Як ми наголошували, совість це внутрішній закон кожного особисто, і 
як товариші можуть ним виступати? Якщо людина безсовісна то не 
допоможуть ніякі товариші. Тільки якщо людина сама усвідомить свою 
негативну поведінку то вона може змінитися. 

Ваш другий аргумент. Моральні переконання моїх товаришів 
допомагають побудувати власну систему цінностей. Психологія доводить на 
багаточисленних прикладах той факт, що переконання і цінності нав’язані 
ззовні ніколи не стають внутрішніми переконаннями особистості. Скільки не 
говори, що гаряче поки не відчуєш − не переконаєшся. Так і з моральними 
переконаннями. Отже ви нас не переконали і продовжуємо стверджувати, що 
моральні переконання моїх товаришів мене не стосуються. 

Дякую за увагу я готовий до ваших запитань. (Відповідає на запитання 
гравця №1 команди заперечення.) 

 
N-2. Гравець команди заперечення. 

Доброго дня шановні опоненти, судді. Незважаючи на аргументи 
стверджуючої сторони ми продовжуємо заперечувати, що моральні переконання 
моїх товаришів мене не стосуються. Наші дефініції повністю розкривають дану 
тему незважаючи на те, що ви запропонували свій критерій ми вважаємо, що наш 
критерій (спільність моральних переконань є головним критерієм при виборі 
товаришів) дає можливість в межах відведеного часу повністю розкрити тему. 

Ваша лінія аргументації нас не задовольняє. Тому я хочу спростувати ваші 
аргументи. (Використовуючи лінію аргументації команди ствердження, 
розбиває її послідовно пункт за пунктом) 

Ваш перший аргумент. Я повністю самодостатня особистість, щоб 
керуватися чужою мораллю. Мене цікавить таке питання як людина без впливу 
товаришів може визначити свою самодостатність. Чи не з допомогою оточуючих 
вас людей ви навчаєтеся бути людиною, особистістю, будувати плани на 
майбутнє, визначити сенс і мету життя.  

Ваш другий аргумент. Переконання нав’язані ззовні ніколи не стануть 
внутрішніми переконаннями особистості. Уявіть, що ви на безлюдному острові. 
Як ви дізнаєтеся добра ви людина чи зла, справедлива, чесна, уважна, чуйна. Не 
дізнаєтесь, бо не буде з ким порівнювати, порадитися, набратися досвіду. Тільки 
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в суспільстві людина здатна розвиватися, удосконалюватися. 1 переконання які є 
в вашому колективі неодмінно стануть вашими. 

Ваш третій аргумент. Моральні переконання записані в людському 
серці. Було б дуже добре коли б моральні цінності записані були б від 
народження. Але насправді це утопічні думки. Чому ж тоді так багато в світі 
жорстокості, несправедливості, злочинів. Чому не написати в серце кожному 
загальнолюдські моральні цінності. 

(Потрібно не забувати, що розбиття аргументів може тривати не 
більше 2 хвилин.) 

Ми продовжуємо наполягати на своїй лінії аргументації. 
1 аргумент. Мої товариші є моєю совістю. 
Кожна людина має совість, яка врегульовує і скеровує вчинки, утримує від 

зла і спонукає до добра. Я вважаю, що у кожного з моїх товаришів є совість це 
непросто слова. Візьмемо приклади. Мені соромно, коли я не готовий до уроку; 
коли я не дотримуюсь слова; навіть коли я свідомо ображаю інших, виявляю 
неповагу до вчителя; створюю конфліктні ситуації. У цих ситуаціях, я відчуваю, 
що товариші мене засуджують. У нашому колективі є совість, яка панує у 
кожному і не дозволяє чинити зло. 

2 аргумент. Моральні принципи моїх товаришів допомагають побудувати 
власну систему цінностей. 

Кожен колектив має свої моральні переконання і духовні цінності, які 
формуються із індивідуальних принципів кожного. Зокрема в нашому колективі 
панують такі моральні цінності: взаємодопомога, ввічливість, пошана до батьків, 
святість, наполегливість, чесність, доброта справедливість. 

Мої товариші керуються "золотим правилом моралі", яке приписується 
давньогрецькому філософу Фалесу та мудрецю Стародавнього Китаю Конфуцію: 
"не чин відносно інших так, як ти не хотів би, щоб чинили тобі". Отже ми разом 
сформували таку систему цінностей. 

3 аргумент. Людина − істота соціальна і жити своїм власним "Я" не може. 
У нашому віці особистість переорієнтовується переважно на авторитети інших. 
Людина хоче обов'язково відповідати груповим очікуванням, бути серед 
більшості, бо нав’язливе прагнення ні на кого не походити, нікого не наслідувати 
ні на які стандарти не оглядатися усе починати з "нуля", і ти винятково новими 
шляхами, насправді обмежує індивідуальну свободу. Тільки серед товаришів ми 
досягаємо особистої зрілості. Коли людина стає відкритою для інших, то вона не 
може не враховувати їхні інтереси, очікування, потреби. 

Коли мені довелося змінювати класний колектив, то я змушений був 
переглянути власну систему цінностей, змінювати власне "я" орієнтуючись на 
своїх товаришів. В попередньому колективі менше цінувалися відповідальність, 
старанність, наполегливість. В іншому колективі, щоб здобути належне 
становище довелося змінити більшу частину моральних переконань. Я і мої 
товариші користуємося загальнолюдськими моральними цінностями. Тому 
постає питання: "Як моральні переконання моїх товаришів мене не стосуються?". 

Дякую за увагу. Я готовий до ваших запитань. 
(Відповідає на запитання гравця №1 команди ствердження.) 
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А-3. Гравець команди ствердження. 
Доброго дня шановні опоненти, судді. Отже ми стверджуємо, що моральні 

переконання моїх товаришів мене не стосуються. (Концентрує увагу суддів на 
вирішальних моментах гри. Вказує на всіх можливих помилках, суперечностях в 
аргументації, лініях зіткнення, якщо такі були. Тобто показує суддям, що 
вдалося їх команді і не вдалося суперникам.) 

Щодо гри, то я вважаю, що вона вдалася. Дискусія на дану тему відбулася. 
Перетнулися два аргументи, але ми вважаємо, що наші докази були 
переконливіші. Якщо пригадуєте шановні судді під час перехресного 
опитування гравець перший заперечував своїй темі декілька разів. 

(Ще раз пояснює чому підтримують свої дефініції, критерій. Ще раз 
називає та доводить вартість кожного з своїх аргументів.) 

Лінія аргументації перетнулася, особливо це яскраво видно на прикладі 
вашого третього аргументу: „Людина істота соціальна і жити лише своїм 
власним „Я" не може", та нашим першим аргументом: „Я повністю 
самодостатня особистість, щоб керуватися чужою мораллю". МИ були 
переконливіші, бо довели, що кожна людина індивідуальність і сама набуває 
моральних переконань. 

(І Критикує та розбиває інші аргументи сторони заперечення.) 
Ваш перший аргумент: „Мої товариші є моєю совістю" дуже легко 

заперечити. Бо совість це індивідуальна якість і спиратися в цьому питанні на 
товаришів не можна. 

Ваш другий аргумент: „Моральні принципи моїх товаришів допомагають 
побудувати власну систему цінностей". У вашому віці вже повинна бути 
побудована власна система цінностей, а де ж вона візьметься без цінностей та 
переконань ваших товаришів. 

Отже можна стверджувати, що моральні переконання моїх товаришів 
мене не можуть не стосуватися. 

Я думаю, що гра вдалася, тому дозвольте подякувати за цікаву та 
змістовну дискусію. 

 
N-3 .Гравець команди заперечення. 

 
Доброго дня, шановні опоненти, судді. Отже ми ще раз заперечуємо, що 

"Моральні переконання моїх товаришів мене не стосуються". (І концентрує 
увагу суддів на вирішальних моментах гри). Щодо гри, то ми вважаємо, що вона 
вдалася. Дискусія на дану тему відбулася. Очевидно, що наш критерій був 
вдаліше підібраний і значно повніше відображає мету нашої гри. Щодо 
дефініцій. То ми погодилися з ними, але запропонували і свої. Переконання – 
це система мотивів, що спонукають людину діяти відповідно до своїх поглядів 
та переконань. Лінії аргументації перетнулися, особливо це яскраво виражено 
на прикладі вашого першого аргументу, який звучить так: "Я повністю 
самодостатня особистість, щоб керуватися чужою мораллю" та нашого третього 
аргументу: „Людина істота соціальна і жити лише своїм власним „Я" не може". 
Але ми були переконливіші, адже повністю довели, що людина, живучи в 
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суспільстві, не може не зважати на моральні переконання інших і так чи інакше 
повинна під них підлаштовуватися. В протилежному випадку суспільство ЇЇ 
просто не прийме. Це порожні слова, а життєві факти. (Розбиває інші аргументи 
опонентів.) 

Щодо вашого другого аргументу: "Переконання нав’язані ззовні ніколи 
не стануть внутрішніми переконаннями особистості". Тільки в колективі серед 
товаришів формують наші цінності, інакше, як можна дізнатися, що це добре чи 
погано справедливо чи ні. 

Ваш третій аргумент "Моральні переконання записані в людському 
серці". Це стверджують хіба, що ідеалісти, які не хочуть бачити зла та 
несправедливості. Чому ж їх записали в людські серця. 

З вашим першим аргументом ми не погодилися доказами нашого третього 
аргументу. 

(Підтверджує свою лінію аргументації.) 
Наш перший аргумент. "Мої товариші є моєю совістю". І це не просто 

слова. Мені соромно, коли я не готова до уроку, коли не дотримуюся слова, 
виявляю неповагу до вчителя, створюю конфліктні ситуації. У нашому 
колективі є совість. 

Наш другий аргумент. "Моральні принципи моїх товаришів 
допомагають побудувати власну систему цінностей". В нашому колективі 
панують такі цінності: взаємодопомога, ввічливість, пошана до батьків, 
святість, наполегливість, доброта, справедливість. Я теж маю такі переконання і 
вважаю їх єдино правильними. 

Наш третій аргумент. "Людина − істота соціальна і жити своїм 
власним "Я" не може". Тільки серед товаришів ми досягаємо соціальної 
зрілості. Ми змушені рахуватися з моральними переконаннями своїх товаришів 
і перебудовувати свої погляди відповідно до колективних. Вони мені 
допомагають створити власну досконалу систему цінностей. Отже ми ще раз 
стверджуємо, що моральні переконання моїх товаришів мене стосуються. Ми 
вважаємо, що гра вдалася. Дякую за увагу. 
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СЛУЖБА В АРМІЇ УКРАЇНИ НА КОНТРАКТНІЙ  
ОСНОВІ ПОТРІБНА 

 
(Фрагмент виступу гравців С-1, С-2)  

 
Яцик О. І. 

 
 

Добрий день, шановні судді, глядачі та опоненти. Я, гравець С-1 
Воскобійник Тетяна, гравець С-2 Заплішко Інна та гравець С-3 Гула Аліна, 
Недогарківської команди будемо сьогодні стверджувати, що служба в армії 
України на контрактній основі потрібна, тому що гарантує надійний захист 
населення у разі необхідності. 

 
НАШІ ДЕФІНІЦІЇ: 

 

Контракт – письмова угода, що укладається між громадянином України і 
державою, від імені якої виступає Міністерство оборони України, для 
встановлення правових відносин між сторонами під час проходження 
військової служби за контрактом. (“Правова енциклопедія школяра” – Київ: Юр 
інком Інтер, 2005. С. 161) 

Строкова служба – це військова служба, на яку призиваються юнаки з 18 
років на певний, визначений законом строк. 

Тероризм – здійснення фінансування або заохочення агентами чи 
представниками однієї держави актів проти іншої держави чи потурання з їх 
боку здійсненню таких актів, що спрямовані проти власності та які за своїм 
характером мають на меті викликати страх у державних діячів, груп осіб або 
населення в цілому. Наші аргументи: 

 
Аргумент № 1 
Зовнішня безпека держави базується на професійній армії. 
 
Аргумент № 2 
Фінансова неспроможність держави утримувати військовослужбовців 

строкової служби. 
 
Аргумент № 3 
Контрактна служба підніме престиж Збройних Сил України. 
Наші предки неодноразово намагалися здобути і утвердити державність зі 

зброєю в руках, як і вимагали реалії того часу і умови життя. Військову службу 
в Україні завжди поважали, вважаючи це шляхетною і почесною справою, а 
герої ратних подвигів прославлялись державою і возвеличувались церквою. 
Таке ставлення до служби зумовлене тим, що багаті і родючі українські землі 
завжди цікавили агресорів із сусідніх країн. Збройні сили необхідні Україні не 
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лише для війни, а й для надання вагомості зовнішній політиці держави. Слабка 
у військовому відношенні держава не здатна захистити себе від політичного, 
економічного тиску, провокаційних природних конфліктів та інших санкцій. 
Немає надійнішої опори в державі за професійну армію, на ній же базується 
зовнішня безпека. Особливо небезпечним явищем у сучасному світі є тероризм. 
В останні тридцять років він став особливо підступним кривавим та 
безжальним. Як правило, тероризм спрямований на залякування або 
примушення урядів, політичних груп або окремих осіб до зміни їх політики або 
дій. 

У сучасних умовах терористи значно частіше почали використовувати 
досягнення в області військових технологій. Тому це в черговий раз дає нам 
зрозуміти, що досвідчена і надійна армія нам конче необхідна.  

Для оволодіння військовою технікою, сучасними методами тактики і 
стратегії необхідна грунтовна підготовка, і тому молодий ненавчений 
призовник не може за рік осягнути усієї військової премудрості. Психологічна 
мотивація такого призовника принципово відрізняється від мотивації 
призовника, який служить на контрактній основі. Безперечно, він абсолютно не 
зацікавлений в якості виконання своїх обов’язків, у бережному ставленні до 
техніки. Саме військова служба за контрактом дозволяє зробити з 
військовослужбовців справжніх професіоналів своєї справи. Було б доцільно 
поступово відмовитись від призову як способу комплектування армії. 
Фінансова неспроможність держави не дозволяє утримувати призовників на 
належному рівні (навіть забезпечити нормальне харчування). За таких обставин 
гуманнішим по відношенню до військовослужбовців строкової служби було б 
відмовитись від залучення їх до несення військової служби, а мати військо 
такої чисельності, яку держава в змозі утримувати. До речі 17 квітня 2002р. 
була прийнята Державна програма переходу Збройних сил України до 
комплектування військовослужбовцями, які проходять військову службу за 
контрактом, нормативно правовий акт, дія якого розрахована на період до кінця 
2015р. Запровадження контрактного способу комплектування війська вимагає 
від держави різноманітних заходів щодо високого матеріального забезпечення 
та заходів непрямого стимулювання. Це рівень оплати за службу, права та 
пільги (безкоштовне медичне обслуговування, надання житла, безкоштовне 
навчання у цивільних вищих навчальних закладах після звільнення із служби). 

Якщо Україна хоче мати свої сучасні, боєздатні Збройні сили, які надійно 
захищатимуть населення у разі потреби, контрактна служба в армії необхідна. 
Ми переконані у цьому і ще раз стверджуємо: “Служба в армії України на 
контрактній основі потрібна.” 

 
Виступ гравця С-2 

 
Добрий день шановні судді, глядачі та опоненти. Я гравець С-2 Заплішко 

Інна. Хочу ще раз ствердити, що служба в армії України на контрактній основі 
потрібна, тому що гарантує надійний захист населення у разі необхідності. 
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Стосовно 1 аргументу: ”Зовнішня безпека держави базується на 
професійній армії”. 

Контрактна служба в армії України більш надійна і професійна, ніж 
строкова служба, тому що за півроку солдати контрактної служби набувають 
більше навичок, ніж солдати строкової служби за 1рік (телеканал 1+1, ТСН). 
Таким чином професійна армія більш дієздатна. Наша країна, завдяки її 
геополітичному положенню та досить продуманій зовнішньополітичній 
стратегії, ще не зіткнулася обличчям в обличчя з міжнародним тероризмом. Але 
це не означає, що ми не повинні бути пильними. Досвід багатьох країн вчить: 
міжнародний терористичний клуб часто завдає підступних ударів там, де їх 
можуть і не очікувати. До того ж, Україна є активним експортером зброї на 
світовому ринку. Також ускладнює обстановку наявність військової бази ВМС 
РФ на її території. З більшістю суміжних держав в Україні існують 
територіальні претензії. Не спадає гострота кримсько-татарського питання. Не 
викликає сумнівів зацікавленість Туреччини, що базується на історико-
культурній спільності. 

Щодо 2 аргументу: ”Фінансова неспроможність держави утримувати 
військовослужбовців строкової служби”. 

Держава повинна мати військо такої чисельності, яке в змозі утримувати. 
Брак коштів призводить до того, що солдати харчуються одноманітною, 
малопоживною їжею. Від цього – захворювання кишково-шлункового тракту. 
Хочу навести вам приклад раціону харчування солдат: хліб 300г (чорного), 350г 
(білого), крупа 120г, м’ясо 250г, риба 120г, масло 45г, макарони 30г, картопля і 
овочі 900г, цукор 65г, чай 1г. («Аргументи і факти» за лютий місяць) Умови 
проживання юнаків потребують кращого. 

Стосовно 3 аргументу: ”Контрактна служба підніме престиж Збройних 
сил.” 

Важливою внутрішньою проблемою, яка тісно пов’язана з воєнною 
безпекою України, є її призовний контингент, тобто ті молоді люди, що 
сьогодні й завтра одягнуть військову форму й стануть зі зброєю в руках на 
захист суверенітету України. Тут проявляються певні тенденції, що 
характеризують теперішній призовний контингент України. Перша тенденція – 
погіршення здоров’я юнаків та дівчат призовного віку. Друга тенденція – це 
падіння загальноосвітнього рівня призовної молоді. В останні роки, за даними 
Міністерства оборони України, на призовні пункти починають потрапляти 
молоді люди, що не можуть ані читати, ані писати. Третя тенденція – у 
призовників відсутнє бажання сумлінно виконувати свій конституційний 
обов’язок. Четверта тенденція – криміналізація частини молоді. За різноманітні 
злочини засуджено 11628 малолітних злочинців. Така сумна статистика карних 
правопорушень серед допризовного і призовного контингенту Збройних сил 
України. 56,4 % опитаних українців на минулому тижні вважають, що 
українська армія нездатна захистити Україну у випадку реальної війни зі 
сторони інших країн («Аргументи і факти» за лютий місяць). А згідно з 
дослідженнями Київського інституту проблем управління імені Горшеніна 19% 
людей взагалі розчарувалися в армії і не вірять у її спроможність воювати 



 194

(«Україна молода» 22лютого 13 ст.). До служби на контрактній основі 
залучатимуться тільки ті особи, які пройдуть ретельний відбір і будуть 
відповідати вимогам, що містяться в «Умовах прийому на контрактну службу». 
Отже, служба в армії стане престижною. 

Тому ми переконані, що служба в армії України на контрактній основі 
потрібна.  

Дякую за увагу! Я готова до ваших запитань. 
 
 
 

ДІТИ В УКРАЇНІ ЗАХИЩЕНІ ВІД УСІХ ПРОЯВІВ 
ЗНЕВАГИ, ЖОРСТОКОСТІ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ 

 
(Фрагмент стверджуючої лінії) 

 
Дацко Л.М. 

 
Перший стверджувальний С-1 
 

Доброго дня, шановні опоненти, судді, публіка! Тема, яку ми будемо 
сьогодні обговорювати, дуже актуальна і проблематична. Все частіше виникає 
дискусія навколо цього питання. Саме тому ми повинні детально розглянути 
сторони даної проблеми. 

Ми, команда «Гарант і Я» Хорольської гімназії, спробуємо довести, що 
Україна як держава захищає дітей від усіх проявів зневаги, жорстокості та 
експлуатації. 

Ми бажаємо нашим суперникам толерантності, виваженості, доказовості. 
Тож до справи. Спільно до мети. 

Нашу команду представляють: 
Гравець №2 – Альона, гравець №3 – Антон та я, гравець №1 – Лена. 
Щоб краще зрозуміти тему та уникнути двозначності у трактуванні понять 

цієї тези: «Діти в Україні захищені від усіх проявів зневаги, жорстокості та 
експлуатації» ми надаємо визначення основних термінів. 

Отже, наші дефініції: 
Діти – це особлива соціально-демографічна група населення віком від 

народження до 18 років, яка має свої специфічні потреби, інтереси та права, але 
не володіє достатньою спроможністю відстоювати і захищати їх перед 
суспільством. 

Захищати – обороняти, охороняти когось, щось від нападу, замаху, удару, 
ворожих дій; стежити за недоторканістю чогось, багато робити для цього. 

Захист – заступництво, охорона, підтримка. 
Зневага – образа, приниження когось, вияв презирства. 
Експлуатація – привласнення результатів праці власниками виробництва. 
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Жорстокість – будь-яка форма фізичного, психологічного, економічного, 
сексуального приниження людини в сім’ї та поза нею. 

 
Наш критерій: 
Держава піклується про дітей, створюючи систему захисту від зневаги, 

жорстокості та експлуатації. Для підтвердження ми наводимо свої аргументи: 
 
1 аргумент. Захист прав дітей як вразливої частини населення має 

юридичне закріплення. 
Найважливішим міжнародно-правовим документом у галузі захисту прав 

сім’ї та дитинства є Конвенція про права дитини, схвалена на 44 сесії 
Генеральної Асамблеї ООН 20 листопада 1989 року. В Україні вона набула 
чинності з 27 вересня 1991 року. 

36 і 37 статті (Конвенції) гарантують захист прав дитини від усіх форм 
експлуатації, що завдають шкоди будь-якому аспекту її добробуту та захисту 
дитини від тортур та інших жорстоких, нелюдських, принижуючих гідність 
поводжень та покарань. 

Права дітей знайшли своє відображення у Конвенції України, постановах 
Верховної Ради, уряду та відповідних Міністерств, указах Президента. 

Відповідно до Конституції України ст.52 «Діти рівні у своїх правах. Будь–
яке насильство над дитиною та її експлуатація переслідується за законом». 

Захист дітей гарантується законом «Про охорону дитинства», що визначає 
охорону дитини стратегічним пріоритетом і встановлює заходи в цій сфері. 

 
2 аргумент. Держава створює умови для реалізації прав дитини. 
2006 рік Президентом України проголошено роком Захисту прав людини. 

Розроблено проект закону («Про загальнодержавну програму «Національний 
план дій щодо реалізації Конвенції ООН. Про права дитини на 2006 – 2016 
роки»). Прийнято указ Президента про першочергові заходи щодо захисту прав 
дітей. 

Важливим кроком у справі допомоги сім’ї став Закон «Про державну 
допомогу сім’ям з дітьми» від 21 листопада 1992 року. Закон передбачає 
допомогу по вагітності та пологах, одноразову допомогу матерям при 
народженні, по нагляду (всього 11 видів допомоги). 

70.000.000 грн. в державному бюджеті виділено на подолання дитячої 
безпритульності. 

В Україні діють 32 центри соціально-психологічної реабілітації. Працює 95 
притулків для неповнолітніх. 

 
3 аргумент. В Україні створені механізми захисту прав дитини.  
Права і свободи захищаються судом. 
Згідно зі ст. 55 КУ. Цитую: «кожному гарантується право на оскарження в 

суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, посадових і службових осіб». А за ст. 8 КУ звернення до суду 
для захисту Конституційних прав гарантується.  
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Сімейний кодекс дозволяє дитині звертатися до суду та інших державних 
органів у разі порушення її прав, насильства, жорстокості. 

Захист прав і свобод здійснює прокуратура, органи виконавчої влади та 
місцевого самоврядування, адвокатура, політичні партії, громадські організації. 

Центральне місце міжурядових організацій світу, що займаються захистом 
прав людини, а значить і людини, посідає ООН. 
 

Статистичні дані: 
Реалізація захисту дітей полягає в усуненні проявів жорстокості, зневаги та 

експлуатації. 
Ось деякі статистичні дані, що показують всю жахливість даної 

ситуації. 
За результатами соціологічних опитувань 2005 р.: 
•  25% дітей свідчить про те, що переживають у своїй сім’ї жорстокість з 

боку найближчого сімейного оточення, причому не завжди від дорослих, 
зневагою проникнуті і стосунки між дітьми; 

•  20% дітей вважають ставлення до себе з боку старших за віком школярів 
та незнайомих насильством; 

•  майже 40% дітей свідчать про наявність психологічного насильства з 
боку батьків у ставленні до дітей; 

•  40% опитаних батьків вважають за можливе і навіть необхідне вживання 
фізичних покарань у процесі виховання. 

Жорстока реальність показує нам жахливу статистику: найбільше лихо 
України – це безпритульність та бездоглядність. Це діти до 14 р., що 
«САМОСТІЙНО» йдуть з дому, починаючи з 6 – 7 років. Протягом 2004 р., у 
притулках із загальної кількості вихованців (26 тис.) шоста частина – діти віком 
від 3 до 7 років; і майже дві третини – від 7 до 14 років. 

 
Серед безпритульних: 
• діти-сироти та позбавлені батьківського піклування – 20,3%; 
• мають повну сім’ю – 22,8%; 
• мають неповну сім’ю – 48,9%. 
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