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ПРАКТИЧНА РИТОРИКА. 

СУПЕРЕЧКА ЯК ВИД 

КОМУНІКАЦІЇ. РІЗНОВИДИ 

СУПЕРЕЧКИ 

 



Мета 
 (формувати компетентності): 

 предметні: знання суті понять «суперечка», 

«дискусія», «диспут», різновидів суперечок; 

усвідомлення життєвої важливості діалогу; 

 ключові: уміння вчитися: організація своєї 

діяльності (мотивує, ставить цілі, планує, прогнозує, 

контролює, здійснює рефлексію, коригує; 

комунікативні: толерантне ставлення до думок і 

почуттів оточуючих; інформаційні: навички роботи 

із джерелами інформації; загальнокультурні: висока 

культура поведінки. 



Довідка 
Суперéчка (словесне змагання між двома або 

кількома особами, при якому кожна із сторін 

обстоює свою правоту), спір, спíрка, дискýсія 

розм., суперéка діал., перéчка діал.; поєдúнок, 

герць, пря заст. книжн. (запекла суперечка); 

полéміка (в пресі, на зборах); дебáти, дúспут 

(публічний спір на наукову, літературну та ін. 

тему) — 



Мистецтво вести суперечку 
У грецькій риториці мистецтво вести суперечку, 

полеміку називалось еристикою. Суперечку можна 

визначити як процес обміну протилежними думками. 

Будь-яка суперечка побудована на зіткненні думок або 

позицій. Кожна сторона активно відстоює свої погляди 

й намагається розкритикувати погляди супротивника. 

Якщо немає такого зіткнення думок, то немає й самого 

спору. Так, наприклад, лекція, доповідь не є 

суперечками. Якщо висловлення думки з приводу 

якогось питання спрямоване на людей, які нейтрально 

або позитивно (тобто некритично) ставляться до неї, то 

немає ніяких підстав уважати це суперечкою. 



Обов’язковими учасниками суперечки є 

пропонент, опонент і аудиторія. 

   Пропонент — це той, хто висуває, обстоює деяку тезу. Без 

пропонента не може бути ані спору, ані аргументативного 

процесу, оскільки спірні питання не виникають самі собою, 

вони повинні бути кимось сформульовані й висунуті для 

обговорення. Пропонент може висловлювати власну думку 

або представляти колективну позицію з того чи того питання. 

Опонент — другий обов’язковий учасник суперечки. Це 

той, хто заперечує, піддає сумніву слушність тези, яку 

висунув пропонент. 

Аудиторія — третій колективний учасник суперечки. Це не 

пасивна маса людей, а колектив, який має свої переконання, 

свої позиції з приводу питання, що обговорюється. Вона є 

основним об’єктом аргументативного впливу в спорі. 

 



Суперечка за формою може бути дискусією, 

полемікою, диспутом або дебатами. 
Дискусія (від лат. discussio — дослідження, розгляд) — це 

публічна суперечка, мета якої полягає в з’ясуванні й 

порівнянні різних поглядів, у знаходженні правильного 

розв’язання спірного питання, обговорення певної проблеми 

або групи питань чи одного дуже важливого питання з метою 

досягнення істини. 

Дискусію можна також розглядати як своєрідний спосіб 

пізнання. Вона дозволяє краще зрозуміти те, що не є 

достатньо чітким і зрозумілим. Навіть якщо учасники 

дискусії не приходять до спільного висновку, усе ж таки 

взаєморозуміння між протилежними сторонами 

посилюється. Безпосередня мета дискусії — це досягнення 

згоди між учасниками суперечки стосовно проблеми, що 

обговорюється. 



Полеміка 
Полеміка (від грецьк. polemikos — ворожий, войовничий) — 

це суперечка, у якій є конфронтація, протистояння, 

протиборство сторін, ідей і думок. У зв’язку з цим її можна 

визначити як боротьбу принципово протилежних думок з 

якогось питання, як публічну суперечку з метою захисту, 

відстоювання свого погляду і спростування протилежного. Із 

цього визначення випливає суттєва різниця між полемікою, з 

одного боку, та дискусією, з другого. Якщо учасники дискусії 

або диспуту, відстоюючи протилежні думки, намагаються 

дійти згоди, якоїсь єдиної думки, знайти спільне рішення, 

установити істину, то мета полеміки зовсім інша. Тут 

потрібно отримати перемогу над супротивником, відстояти й 

захистити свою власну позицію. Прийоми, які 

застосовуються в полеміці, повинні бути коректними, однак 

на практиці в подібного типу суперечках часто 

застосовуються також некоректні прийоми. 



Диспут, ознаки диспуту 
Диспут (від лат. disputo — досліджую, сперечаюсь) 

та дебати (від франц. Debate — сперечатися) як види 

суперечки в літературі часто розглядаються як схожі 

поняття. 

Характерні ознаки диспуту такі: 

•  Диспут — це завжди публічна суперечка. 

Предметом диспуту як публічного спору виступає 

наукове або суспільно важливе питання. 

•  Організаційні форми диспуту можуть бути 

різноманітними: обговорення дисертації, 

публічний захист тез тощо. 



Диспут, ознаки диспуту 
•  На відміну від дискусії диспут не тільки з’ясовує 

підстави, а й виявляє позиції сперечальників. 

Нерідко останнє в диспуті стає головним. 

• Диспут представляє собою заздалегідь 

підготовлену й проведену в певний час на обрану 

тему (наукову, політичну, літературну тощо) 

публічну суперечку між попередньо визначеними 

опонентами. Тема обирається така, яка містить у 

собі складну проблему, різні тлумачення або 

різновекторні шляхи її розв’язання. Саме тому не 

менше двох промовців повинні опонувати один 

одному, щоб усебічно висвітлити проблему і 

знайти шляхи її вирішення. 

 



Дебати 
Дебати — це суперечки, які виникають під 

час обговорення доповідей, виступів на 

зборах, засіданнях, конференціях тощо. Мета 

дебатів — визначення ставлення учасників 

обговорення до спільних для всіх тез виступу, 

представлення своїх ідей, поглядів, 

концепцій, програм, свого бачення 

розв’язання важливих державних, 

громадських проблем на противагу іншій 

стороні (учаснику) дебатів. 



Риторичний словничок 
• Суперечка — драматична ситуація напруження в спілкуванні, 

породжена розбіжностями поглядів або інтересів 

співбесідників, мовне змагання, яке може призвести до 

конфлікту. Види суперечки: заради істини, заради перемоги 

над співбесідником, заради слухачів, заради власне суперечки. 

• Полеміка — гостре зіткнення позицій у спілкуванні, що 

виливається в мовну суперечку. Існують норми ведення 

полеміки, що убезпечують від грубості та образи людської 

гідності. 

• Дебати — обговорення, полеміка, які виникають після 

виступу. 

• Дискусія — публічне й часто конфліктне обговорення якоїсь 

проблеми. 

• Диспут — організована форма дискусії, інколи — із 

заздалегідь визначеними ролями. 

 



ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 
. ► Виконайте конспект , користуючись матеріалом 

презентації та підручника ст.184-185 (§ 59-60) 

► Творче завдання. Уявіть, що вам запропонували 

бути ведучими телепередачі «Право на владу», де 

ваші ровесники, запрошені в телестудію, 

обговорюють складні, суперечливі питання: про 

здоров’я, відповідальність, екологію.  

 Придумайте свою тему для дискусії і запитання до 

неї. 

► Пошукове завдання. Знайдіть у творі художньої 

літератури приклад суперечки.                                                          
Конспект та  виконане домашнє завдання  надіслати на електронну 

пошту annatumanovska@gmail.com   до 16:00 10.05.2022 
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