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Група № 26 

Урок № 20 

Тема уроку: «Теза й аргументи» 

Мета уроку (формувати компетентності): предметні: володіння полемічними 

прийомами, вмінням готуватися до суперечки; ключові: уміння вчитися: 

мотивувати, ставити цілі, планувати, прогнозувати, контролювати, 

здійснювати рефлексію, коригувати; комунікативні: толерантне ставлення до 

думок і почуттів оточуючих; інформаційні: уміння шукати, аналізувати, 

перетворювати, застосовувати інформацію для розв'язання різноманітних 

проблем; загальнокультурні: прагнення досягти високого результату. 

Матеріали до уроку: 

1. Перегляньте відео до уроку на YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=-vBwhe9aUk8&ab_channel 

2. Законспектуйте матеріал до уроку (ОСНОВНЕ): 

Будь-яке доведення в промовах, суперечках та інших видах 

комунікацій складається з тези, аргументів і демонстрації (способів 

доведення). 

ТЕЗА - АРГУМЕНТИ - ДЕМОНСТРАЦІЯ 

Те́за — думка, істинність якої треба довести. Аргуме́нти — думки, 

істинність яких уже доведена чи перевірена; твердження, за допомогою яких 

оратор обґрунтовує тезу. Демонстра́ція (спосіб доведення) — форма 

логічного зв’язку між аргументами й тезою. Демонстрація повинна 

переконливо показувати (демонструвати), що теза доведена аргументами й 

тому є істинною. У публічному виступі демонстрація повинна бути корот-

кою, простою й зрозумілою. 

З-поміж двох речень «Парки та сквери — легені Києва» і «У Києві 127 

парків і 500 скверів» тезою є тільки перше, оскільки те, що парки та сквери є 

«легенями» великого міста, треба довести: скільки квадратних метрів зелених 

насаджень припадає на одного мешканця міста, чи достатня така кількість, 

щоб уважати їх «легенями». А друге речення містить фактичні дані — його 

можна використати як доказ під час доведення істинності тези. 

https://www.youtube.com/watch?v=-vBwhe9aUk8&ab_channel


Щоб збільшити вплив на аудиторію, переконати її, надихнути, 

спонукати до дії, треба знати правила аргументації. 

Загальні правила аргументації: 

• способи обґрунтування треба вибирати з урахуванням рівня 

підготовки аудиторії; 

• аргументи повинні бути судженнями, істинність яких доведена 

незалежно від тези; 

• джерела аргументів мають бути відомими й достовірними; 

• аргументи не повинні суперечити один одному; 

• аргументація має бути коректною щодо слухачів; 

• обґрунтування підсилюють аудіовізуальні матеріали (таблиці, схеми, 

слайди та ін.); 

• бажано використовувати не тільки офіційні цифри (статистику), 

факти, а й особистий досвід, думки авторитетних людей, у тому числі й тих, 

хто присутній в аудиторії; 

• не зловживайте іншомовними термінами, які ускладнюють 

сприйняття. 

Щоб довести тезу, оратори вдаються до аргументів і доказів. Як 

аргументи, використовують доведені твердження: логічні закони, теореми, 

аксіоми, конкретні факти й статистику; як докази — авторитет, упевненість, 

сумнів, обіцянку, погрозу й інші суб’єктивні чинники. Отже, за допомогою 

аргументів здійснюють об’єктивний вплив на аудиторію чи опонента 

(«Факти — уперта річ». Еліот), а за допомогою доказів — суб’єктивний, емо-

ційний. Тобто промовець може переконати в чомусь слухачів, посилаючись 

на авторитет ученого чи іншої відомої особи (доказ від авторитетів), на свою 

впевненість чи сумнів, обіцяючи щось чи погрожуючи. Потрапляти «на 

гачок» таких доказів чи ні — то вже справа слухачів. Окремі науковці на 

позначення й аргументів, і доказів використовують лише слово аргумент (або 

аргументація). 

Наведемо приклад аргументації тези «Парки та сквери — легені 

Києва». 



Не повірите, але сьогодні Київ прикрашають 127 парків і 500 скверів 

(згідно з даними науковців Національного університету біоресурсів і 

природокористування України). Поділюся власним досвідом: гуляючи 

вулицями Києва, ніколи не відчуваю смороду, та й мої гості з різних регіонів 

ніколи не нарікали на якість повітря в столиці. А як можна нарікати, якщо на 

одного киянина припадає 20 кв. м зелених насаджень, а в Парижі ця цифра 

становить 14 кв. м, у Лондоні — 12 кв. м, у Берліні — 10 кв. м. Отже, що 

більше зелені в місті, то чистіше його повітря. 

У цьому фрагменті аргументи представлено кількісними показниками 

(кількість парків, скверів і квадратних метрів зелених насаджень у різних 

столицях Європи) і посиланнями на джерело інформації (науковці 

Національного університету біоресурсів і природокористування України), 

докази наведено як схвальну оцінку автора (не відчуваю смороду). Останнє 

речення — демонстрація, яка цементує логічний зв’язок між аргументацією й 

тезою. 

Залежно від сили впливу на слухача аргументи й докази бувають сильні 

та слабкі. Сильні аргументи (докази) важко заперечити чи піддати сумніву, 

адже це аксіоми, закони природи, дані досліджень та ін. Наведені в 

мікротексті кількісні показники є сильними аргументами, особливо ті, що 

засвідчують лідерство Києва з-поміж європейських столиць за рівнем 

озеленення. Звичайно ж, сильний аргумент (доказ) має потужний вплив на 

слухача. Особиста оцінка оратора про те, що він не відчуває на вулицях 

Києва смороду, є слабким доказом, оскільки вона суб’єктивна (оратор «не 

відчуває» смороду, але це не гарантія того, що й інші люди його «не 

відчувають»). Слабкі аргументи (докази) не мають достатньої сили 

переконання. Якщо аудиторія вас сприймає прихильно, то слабкі аргументи 

можуть мати позитивний психологічний вплив на слухачів. Якщо ж ні або в 

полеміці бере участь опонент, то від слабких аргументів однозначно треба 

відмовитися. 

 

 

 



3.  Прочитайте фрагмент інтерв’ю й виконайте завдання. 

Самостійність — єдиний орієнтир 

Майже кожна людина визначає собі рамки, адже боїться хаосу. Лише 

в рамках вона спроможна діяти. Проте щоб розвиватися, людина, як рачок у 

пустелі, має постійно міняти мушельку. Бо людина росте, а мушля — ні. Аби 

вижити, ми повинні скидати стару мушельку. Коли це відбувається, то на 

якийсь час стаємо незахищеними — нас можна відразу з’їсти. Стефан 

Малларме сказав: «Ми спочатку створюємо собі системи, а згодом 

забуваємо, що це ми ж самі їх створили. І все це через страх перед хаосом». 

Велика проблема в тому, що українці були запрограмовані забути 

свою історію. Це ще діє. Що більше молоді цікавитиметься, що було колись, 

а чому так, а не інакше, то краще. Будь-який народ був би гордий, що мав 

таку історію. Але українці не знають її. У школі переказують підручники, а 

треба ж зацікавити учнів по-справжньому. 

Повага до мови 

Я не маю ні телебачення, ні мобілки, ні Інтернету, ні радіо, але 

обізнана. Усього можна досягти значно скромнішими методами, ніж 

передбачає людина. І найголовніше — дбайливе ставлення до слова. 

Восьмирічного француза тренують: «Скажи, що таке виноградина». І він має 

дати чітке літературно грамотне визначення. 

Потрібно й нам боротися за мову. Це — тло духу. За неї потрібно 

відповідати. Хто хоче бути українським поетом чи прозаїком, мусить дуже 

уважно ставитися до української мови. Коли він її не знає й думає, що його 

говірку має вчити вся Україна, то дуже помиляється. Тим паче, коли Україна 

бореться, щоб вижити. Якщо Павло Тичина щось створював, він мав на це 

право, бо досконало знав мову. А не ті, хто її не знає. 

Я не могла б глянути на себе в дзеркало, якби писала іншою мовою, 

ніж українською. Мене запитують: «Чому Ви не пишете німецькою?» Я 

відповідаю, що німцям не загрожує небуття, а українцям загрожує. Кожен по-

своєму розуміє почуття елементарної етики та порядності. Українцям бракує 

реальної самостійності. Україна — це така талановита нація, а українці дуже 

обдаровані. Але коли я почула, як іноді говорять, то мало інфаркт не 



отримала. Приїжджає з Галичини до Києва, не вміє говорити по-російськи, 

«ламає» ту мову, проте розмовляє нею все одно. Я жодного разу так не 

робила. В Україні вживаю тільки українську, у Німеччині — лише німецьку. 

Це повага до тієї країни, де ви живете (Е. Андіевська). 

A. Визначте тему, стиль і тип мовлення. 

Б. Знайдіть тези, аргументи й приклади, що їх підтверджують. 

B. Поміркуйте, за яким принципом виділено в тексті речення. 

4.  Прочитайте текст. 

Вибір майбутньої професії має велике значення, адже від нього значною 

мірою залежить усе подальше життя людини. Одні вибирають фах за 

престижем, інші — за покликанням, а хтось погоджується реалізувати мрію 

батьків, хоча душа до неї не лежить. За яким із цих принципів треба 

вибирати справу свого майбутнього життя? 

• У робочому зошиті сформулюйте тезу, наведіть два аргументи, 

один із них проілюструйте прикладом із художньої літератури, а інший 

— із власного життя; сформулюйте висновок. 

 

Фото виконаних завдань надсилати мені на електронну пошту 

 ledishade@ukr.net .  

У темі листа вкажіть ваше прізвище, предмет, номер групи та № уроку. 
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20.04.2022  

Група № 26 

Урок № 21-22 

Тема уроку: «Полемічні прийоми. Мистецтво відповідати на запитання» 

Мета уроку: поглибити та узагальнити знання учнів про полеміку, правила 

поведінки під час полеміки, полемічні принципи та прийоми, учити брати 

участь у полеміці; розвивати навички публічного виступу, мовленнєво-

комунікативні вміння, логічне мислення, творчі й організаторські здібності, 

збагачувати словниковий запас; виховувати самостійність, толерантність, 

свідоме ставлення до вибору професії. 

Матеріали до уроку: 

1. Опрацюйте § 63-64 у базовому підручнику: Українська мова (рівень 

стандарту): підручник для 10 кл. закл. загальн. середн. освіти/ Олександр 

Авраменко. – К.: Грамота, 2019. – 208 с. 

2. Законспектуйте матеріал до уроку (основне): 

Полеміка (грец. ωολεμικά від ωολέμιον, «ворожнеча») - стан суперечки, 

диспут під час обговорення або розв’язування проблем. Разом із цим 

поняттям використо-вують дебати і дискусію. 

Різновид суперечки, що відрізняється тим, що основні зусилля сторін, 

які сперечаються, спрямовані на утвердження своєї точки зору з 

обговорюваного питання. Разом із дискусією полеміка є однією з найбільш 

поширених форм суперечки. З дискусією її зближує наявність достатньо 

повної тези, що є предметом розбіжностей, змістовна зв’язність, черговість 

виступів, деяка обмеженість прийомів, за допомогою яких спростовують 

протилежну сторону і обґрунтовують власну точку зору. 

Разом із тим полеміка суттєво відрізняється від дискусії. Якщо метою 

дискусії є перш за все пошуки загальної згоди того, що об’єднує різні точки 

зору, то основне завдання полеміки - ствердження однієї з протилежних 

позицій. 

Полемічна майстерність 

Основне завдання полеміки - доведення власної позиції. 



Щоб оволодіти полемічною майстерністю, необхідно виробити вміння 

доводити сформовані тези й спростовувати позиції опонента, застосовуючи 

полемічні прийоми. Прийоми можуть бути коректними й некоректними. 

Коректні прийоми відповідають загальним правилам суперечки, проте 

містять елементи хитрощів, а некоректні - не обмежені морально-етичними 

нормами й можуть включати навіть погрози й застосування фізичної сили. 

         Термін «полеміка» походить від давньогрецького слова - войовничий, 

ворожий. Більш чітке визначення цього поняття можна знайти, наприклад, у 

енциклопедичному словнику, де зазначається, що полеміка - гостра дискусія 

стосовно будь-якого суперечливого питання. Це не звичайна суперечка, а 

таке публічно обговорення, під час якого виникає конфронтація, 

протистояння, протиборство сторін, ідей і поглядів. Виходячи з цього, 

полеміку можна визначити як боротьбу принципово протилежних думок 

щодо того чи іншого питання, тобто публічна суперечка з метою захистити, 

обстояти свою точку зору і спростувати думку опонента. 

З цього визначення випливає, що полеміка відрізняється від дискусії, 

диспуту саме своєю цілеспрямованістю. Учасники дискусії, диспуту, 

зіставляючи суперечливі судження, намагаються дійти єдиної думки, знайти 

загальне рішення, установити істину. Мета полеміки інша — потрібно 

здобути перемогу над опонентом, відстояти і затвердити власну позицію. 

Полеміка — це наука і мистецтво переконувати. Вона вчить стверджувати 

думки аргументованими, переконливими і безперечними науковими 

доказами. Отже, мета полеміки — досягнення істини чи її перевірка. 

Як слід вести полеміку, щоб вона була корисною і продуктивною? 

Насамперед необхідно опанувати деякі принципи полеміки. Один із 

принципів ведення полеміки - це чесність і принциповість під час полеміки. 

Перед тим як спростувати погляди опонента, потрібно точно і чітко 

сформулювати позицію, згідно з якою полемізують. Визначеність предмета 

суперечки і вихідних позицій - одна з основних вимог до полеміки. У 

жодному разі не можна перекручувати позицію опонента. Цим оратор 

підриває довіру до власної позиції в слухачів. Потрібно виявити дійсні й 

істинні положення опонента і вміти критикувати їх. 



Важливого значення набуває і принцип використання емоцій у полеміці. 

Певна річ, без людських емоцій ніколи не було, нема і не може бути пошуку 

істини. Не можна вести полеміку без емоційного, суб’єктивного ставлення до 

питань, що обговорюються. Проте не слід перебувати в полоні емоцій, тобто 

давати перевагу почуттям над розумом. 

Характерний принцип полеміки - виявлення невідповідностей і 

суперечностей у поглядах опонента, однобічності його позицій. Зрозуміло, 

воно потребує опанування діалектичної і формальної логіки, наявності 

високої культури мислення. Якщо оратор глибоко й до кінця переконаний в 

істинності своєї позиції (а інакше немає сенсу її відстоювати), належить 

розкрити хибність позицій опонента: продемонструвати слухачам, чому вона 

помилково здається їм правильною, привабливою; висвітлити, унаслідок 

яких лавірувань опонент зміг зробити свою позицію зовні переконливою і 

логічною. Відомо, що істина потребує не декларування, а доказу. Не роблячи 

екскурсу в логіку, можна висловити низку міркувань про застосування різних 

способів аргументації. 

         У дискусії з малопідготовленою аудиторією, мабуть, доречно 

застосувати метод індукції, тобто спочатку висунути тезу, а потім на 

переконливих прикладах довести її істинність. 

Для підготовленої аудиторії доцільніше використовувати метод 

дедукції. 

Існує й третій спосіб доказу - аналогія, яка відрізняється особливою 

наочністю. Вона дозволяє доступно пояснити, довести надто складні 

положення, активізує увагу слухачів і підвищує переконливість мови. 

Важливим принципом ведення полеміки є також уміле використання 

гумору, іронії, сарказму, сатири. Висміювання опонента - прийнятний захід у 

ході полемічної бесіди. Однак його застосування потребує дотримання 

певних вимог. 

По-перше, ніяким гумором, ніякою іронією, жодним сарказмом не 

можна підміняти логічну критику й розкриття позицій опонента. У полеміці 

сарказм, гумор, жарт над суперником повинні вживатися в поєднанні, у 

сукупності з усіма іншими заходами розкриття й критики позиції опонента. 



Пo-друге, як у ході полеміки в цілому, так і у використанні гумору 

необхідна тактовність. До гумору слід удаватися тактовно, не торкаючись 

гідності особистості. 

Перелічені принципи є обов’язковими під час ведення будь-якої полеміки, 

але це зовсім не означає, що ними вичерпуються всі поради й твердження. 

Щоразу полеміка вимагає, звичайна річ, своїх особливих засобів, своєї 

методики ведення. 

ПОЛЕМІЧНІ ПРИЙОМИ 

(Коректні прийоми) 

 

Заперечення фактам    

 

Піймати на слові 

(постійно вказувати 

співрозмовнику на те, що він не 

сприймає думку, яку сам і 

висловлює, тобто звертати увагу 

на суперечливість висловлень) 

«Зведення до абсурду» (демонстрація 

хибності тези, оскільки наслідки, що 

випливають з неї, суперечать 

дійсності)   

Гумор, іронія, сарказм 

(посилюють емоційний вплив на 

слухачів, допомагають розрядити 

напружену атмосферу) 

Випередження суперника 

(ведення полеміки за власним 

сценарієм, самому висловлювати й 

спростовувати аргументи, до яких 

може вдатися суперник) 

Прийом бумеранга 

(спростування позиції суперника 

його ж аргументами) 

 

Контрприклад 

(використання тези суперника 

«навпаки» з позитивною 

аргументацією) 

Атака запитаннями 

(відповідати завжди складніше, 

ніж запитувати. Мета цього 

прийому - перехопити ініціативу, 

ускладнити становище опонента) 

Концентрація дій 

(зосередження уваги на 

Гнівна відсіч 

(нейтралізація суперника не через 



найсильнішому або на найслабших 

аргументах суперника) 

аналіз тез, а через критику 

особистісних (поведінка, 

комунікативні особливості) 

якостей самого співрозмовника) 

                                       

Некоректними є такі полемічні прийоми: 

Зумисний відхід від теми (намагання зосередити увагу на обговоренні 

іншого твердження, безпосередньо не пов’язаного з вихідним положенням, 

довгі розмірковування про речі, що не мають ніякого стосунку до 

обговорюваних питань); 

Використання аргументу до публіки (замість обґрунтування об’єктивними 

доказами істинності чи хибності тези, учасник полеміки апелює переважно 

до почуттів слухачів, а не до розуму); 

Використання аргументу до особистості (супернику приписують такі 

вади, які роблять його смішним, кидають тінь на його розумові здібності, 

підривають довіру до його роздумів. Предметом суперечки стає особистість 

суперника, а не те, що він говорить); 

Використання аргументу до марнославства (звучать хвалебні оди 

супернику з надією, що він, розчулений компліментами, стане м’якшим і 

поступливішим); 

Використання аргументу до фізичної сили (звучать попередження про 

неприємні наслідки, про можливе застосування фізичної сили, засобів 

примусу); 

Використання аргументу до жалості; 

Виведення суперника з рівноваги шляхом грубих витівок, образ, знущань 

тощо. 

Запитання 

Під час суперечки опоненти можуть ставити різні запитання одне 

одному. Інколи відповіді на запитання є важливішими, аніж промова перед 

аудиторією. Запитання - це можливість краще висвітлити свою позицію. 

Якщо ви побачили, що хтось зі слухачів підніс руку, завершіть свою думку й 

тоді зверніться зі словами «так, будь ласка» або «я слухаю ваше запитання». 



 Коли запитання прозвучало, витримайте невелику паузу й дайте 

відповідь коротко, по суті. Перед цим можна також висловити своє ставлення 

до запитання: «Як добре, що ви поставили це запитання»; «Це дуже важливе 

запитання!»; «Ви ставите дуже своєчасне запитання»; «Ви ставите запитання, 

на яке не могли відповісти кращі науковці». 

Якщо запитання має якісь двозначності, то варто уточнити, чи 

правильно ви зрозуміли запитання, переформулювавши його. Наприклад, 

якщо я вас правильно зрозумів, то ви запитуєте про заходи, які ми провели, 

щоб підтримати вітчизняного виробника? 

3.  Ознайомтеся з мовленнєвими ситуаціями. Які некоректні полемічні 

прийоми застосовано в кожній із них? 

1) Під час полеміки, присвяченої теорії походження видів Ч. Дарвіна, 

єпископ     Вільберфорс звернувся до слухачів з питанням, чи були їхні 

предки мавпами. Біолог Т. Хакслі, який захищав цю теорію, відповів, що 

йому соромно не за своїх предків-мавп, а за людей, які не здатні поставитися 

серйозно до висновків Ч. Дарвіна. 

2) Під час захисної промови в суді у справі священика, який украв 

білизну, адвокат Плевако сказав: «Він (священик) стільки разів відпускав 

Вам Ваші набагато тяжчі гріхи, невже Ви, панове присяжні засідателі, не 

відпустите йому цей маленький гріх!». 

3) Під час полеміки щодо реформування медичної галузі один з 

опонентів на початку виступу звернувся до свого суперника з такими 

словами: «Не викликає сумнівів ваша глибока ерудиція. Ви розумна людина, 

тому не будете заперечувати, що нам необхідно запроваджувати страхову 

медицину». 

4. Поміркуйте над поданими твердженнями. Візьміть участь у полеміці   

   стосовно одного з них (обраного вами). Полемізувати можна з уявним 

   опонентом. Використайте декілька мовленнєвих конструкцій з довідки. 

(Запишіть ваші міркування в робочий зошит). 

 1) Діти до 14 років не повинні відповідати за прийняті ними рішення. 

 2) Батьки не повинні давати дітям гроші на кишенькові витрати. 



 3) У житті не потрібно прислухатися до думки оточення, бо це заважає 

рухатися вперед. 

 4) У житті не потрібно дотримуватися будь-яких правил, бо правила - це 

насилля над людиною. 

 5) В Україні потрібно поступово переходити на спілкування англійською 

мовою, бо за цією мовою майбутнє. 

Довідка 

Не можу погодитися...; хочемо заперечити...; наша думка з цього питання 

дещо інша...; я, як і багато моїх друзів, уважаю, що...; цілком справедливо, 

що...; як на мене, то...; я глибоко переконаний, що...; доказом цього може 

бути...; прикладом може слугувати... 

5. Контрольні запитання: 

 Яка роль полеміки у сучасному світі? 

 Назвіть функції полеміки. 

 Які завдання полеміки? 

 Чим відрізняється полеміка від диспуту, дискусії? 

 

Фото виконаних завдань надсилати мені на електронну пошту 

 ledishade@ukr.net .  

У темі листа вкажіть ваше прізвище, номер групи та № уроку. 
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