
11.05.2022 

Група № 24 

Урок № 21 

Тема уроку: Полемічні прийоми 
 

   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 (ст.194-195) 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): 

      Плідно вести дискусію, переконувати аудиторію, вигравати суперечки допомагають 

полемічні прийоми. 

                                                     Полемічні прийоми 

    1. Гумор, іронія, сарказм. Ці засоби підсилюють полемічний тон мови, її емоційний 

вплив на слухачів чи опонента; допомагають розрядити напружену атмосферу; створюють 

хороший настрій під час обговорення певних питань. Зауваження, зроблене в іронічній або 

жартівливій формі, може збентежити вашого опонента чи навіть зруйнувати його доказ. 

    2. Доведення  тези опонента до абсурду. Основне завдання цього прийому - показати, 

що аргументація хибна, оскільки результати та наслідки суперечать дійсності. Для цього оратор 

ніби ставить себе на місце опонента й, начебто договорюючи за нього, показує, до якої 

безвиході можуть довести його безпідставні судження. 

    3. Відтягування заперечення. Зрозуміло, що треба відразу «бити» по сильних аргументах 

противника. Заперечення можна, хоча й не бажано, трохи відтягувати, якщо з якихось причин 

(розгубилися, забули якийсь факт) у цей момент немає сил заперечити й потрібен час, щоб 

зібратися з думками. Отже, спочатку спростовуйте другорядні доказ, а потім, зібравшись із 

силами, спрямуйте удар на головні. 

    4. «Заковтування гачка». Суть цього прийому полягає в наведенні доказів на користь 

противника (з якими він згоден), а потім несподівана демонстрація їхньої непереконливості. 

    5. Бумеранг. Прийом бумеранга (або зворотного удару) полягає в тому, що теза чи 

аргумент повертаються проти тих, хто їх висловив. У таких випадках сила удару збільшується -   

і поразка противника стає очевидною для всіх присутніх. 

    6. Апеляція до публіки. Мета прийому - вплинути на почуття слухачів, їхні думки, 

інтереси, схилити аудиторію на свою користь. Апеляція до публіки чинить психологічний 

тиск на опонента й у такий спосіб ослаблює його. 

    7. Посилання на авторитети. Іноді зручно посилатися на авторитети або начебто давно 

сформовану думку народу за допомогою фраз «це вже давно відхилено», «навіть дитині 

відомо», «це вже пройдений етап». Супротивнику в такому разі доведеться спростовувати 

авторитет або захищати «давно спростоване», а це невдячна справа. 

    8. Атака запитаннями. Мета цього прийому - змусити свого опонента захищатися, 

поставити його в скрутне становище, створивши сприятливі умови для суперечки. Якщо 

необхідно розбити аргументацію протилежної сторони, треба задавати багато запитань - 

хоч одне з них визначить слабке місце супротивника, а якщо ні, то ініціатива все одно буде 

у ваших руках. 

       Відповідати завжди важче, ніж ставити запитання, тому, щоб стати вправним оратором, 

треба оволодіти мистецтвом давати відповіді на запитання. 



 

3. Прочитайте уривок із роману й виконайте завдання. 

   …Отож замість репетиції спалахнула гаряча й небезпечна суперечка. Антон боязко оглядався, 

та зупинити гамору не зумів - в актовій залі несподівано розпочалася перша репетиція 

самостійного студентського мислення. 

    — Роль Платона Кречета, як і майже всі ролі в цій п’єсі, — заговорив Ігор, — надумана, 

штучна та фальшива! Головний герой — а як може бути інакше в соціалістичному творі — 

стопроцентово ідеальний: удумливий, талановитий, до того ж віртуозно грає на скрипці, чим 

зачаровує Ліду, і та, звичайно, у нього закохується! 

    Ліда, не відводячи погляду від Молодана, який мав грати роль її нареченого Аркадія, 

іронічно посміхнулася й додала: 

    — І моментально розчаровується в Аркадієві, запримітивши, як він наступає стоптаними 

каблуками на манжети своїх задовгих штанів… 

     Аркадій спалахнув і підтягнув штани, злісно при цьому зиркнувши на журналістку, на 

губах якої в’юнилася зухвала посмішка; у вишуканого елеганта вмить пропала самовпевненість, 

і хоч йому зовсім не імпонувала негативна роль завідувача лікарні, став на його захист. 

     — До чого тут зовнішні ознаки? — сказав. — П’єса Корнійчука не про це, усе-таки вона 

психологічна, у ній поставлене приховане завдання — розвінчати міф Кречета, — про це 

доречно говорив щойно Ігор. 

    У дискусію втрутився Синютка, який досі сидів мовчки, він вибухнув філіппікою, і ніхто 

не зумів перервати його запальну мову: 

      — Наша дискусія, друзі, розпочалася не із суттєвого. Чому не має права існувати в 

мистецтві ідеальний герой?  Хіба мало в класичній літературі героїчних персонажів, візьміть 

хоча б Тараса Бульбу або Кирила Тура з «Чорної ради». Річ не в цьому: ви спершу згадайте, у 

якому році Корнійчук написав п’єсу. Забули? То я вам нагадаю… 

      Антон ляснув книжкою по столі. — Перестань, Мироне! Ми зійшлися сюди не для 

політикування, а заради мистецтва… 

     — Ти диви! — вигукнув Мирон. — Кому ж то вже вдалося відділити мистецтво від 

політики? Ти будеш, напевне, першим таким піонером, Антоне… Бо навіть декаданс і досі 

вважається політичною матерією, оскільки проповідує визволення творчості від тієї ж 

політики… Ну, а в цій п’єсі заполітизовано все, до того жахливо примітивно: «Ви в піонерах 

були?», «Ви жчлен партії!» Я навів інвективи першого секретаря обкому партії Береста, який 

усе знає і є справедливішим від буддійського божища… А які мудрі сентенції проголошує цей 

партійний бос: «Яка може бути пильність без віри в народ?» Навіть окуліст Стьопа завойовує 

серце Валі ось яким вишуканим освідченням: «Кохана Валю, моя любов до тебе чиста, як 

кришталь, адже ми живемо в епосі, коли люди переробляють світ і долають власні вади!» 

      — Відпочинь, колего, — нарешті вдалося Ігореві зупинити Миронів пасаж. — Краще 

послухай анекдот, я щойно його придумав… Сидять під копицею сіна тракторист Вася та 

доярка Маша. Вася хоче обняти дівчину, та вона перед тим запитує: «Ти віриш у комунізм?» — 

«Вірю!» — на весь степ вигукує Вася. 

      — Яка досконала соцреалістична схема! — вигукнув Мирон, перемагаючи сміх акторів. 

Антон підвівся. 

      — Я припиняю цей балаган, товариші! Ви надто далеко заходите, уже й до методу 

добираєтеся. А там — і до системи… Це шкідливе критиканство… Чи не краще було б 

подумати, адже настав час «відлиги», про вдосконалення нашого ладу… 

     Мирон приклав до уст човником долоню й, нахилившись до Антона, проказав півголосом: 

     — Недавно приїжджав до Москви ідеальний комуніст — французький філософ Жан Поль 

Сартр. Однак, недовго погостювавши в Білокам’яній, він стрімголов утікав звідти, ніби за 

ним гналося щонайменше сто макбетівських відьом! А віддихавшись у Парижі, сказав: «Та 

система не підлягає ремонту, її треба поламати й викинути на смітник!» 

     Антон зблід. 

     — Товариші, — прошепотів, — ми ж не в катакомбах, а в радянському університеті. 

Схаменіться! 

     — А нам би й не завадило збиратися в якійсь печері, ми ж неофіти, — сказав Ігор. 

     У розмову втрутилася Ліда. 

     — Не хвилюйтеся, Антоне, ми ж нічого антидержавного не чинимо. Але ж не можемо й 

далі ходити з кляпами в роті. Тиран помер, і настав час очищення. Мусимо вчитися мислити, 



як нормальні люди, а не як корнійчуківські манекени. 

      — Власне, власне! — підхопив Мирон, він витирав хустинкою свою круглу лису голову й 

не вгавав: — Ми взялися готувати до постановки неймовірну фальшивку… Найпримітивніший 

персонаж п’єси — терапевт Бублик — перераховує, скільки хворих прийняв він за своє життя, 

скільки сердець вислухав. А чи не краще було б, якби Корнійчук примусив його полічити, 

скільки людей померло від голоду за один той рік, коли писалася п’єса: та в сотні разів більше 

нарахував би трупів! Ба ні, для драматурга в той час найважливішою проблемою був чиряк на 

шиї в секретаря обкому партії, що його так уміло оперував знаменитий хірург Кречет! 

      Аркадій, пооглядавшись, проказав тихо: 

      — Друзі, наша розмова може бути почута. Нам того треба? Краще б ми справді знайшли 

для зустрічей якусь печеру, бо в цій актовій залі й стіни мають вуха… 

      — А я скажу, куди нам варто податися, — промовив Ігор. — До Страдча. Там така печера, 

що й біс нас не знайде. Я добре знаю ті місця, сам родом з Янова… 

      — Чому б і ні? — підтримала Ігоря Ліда. — Виїхати на пленеру, ми ж таки маємо якийсь 

стосунок до мистецтва. І до романтики теж, адже ще не старі… 

     Її іконописне обличчя враз потепліло, Ігор приглянувся до Ліди й побачив, як крізь холодну 

маску проявляється на обличчі дівчини затаєна врода. Може, вона з’являється, коли говорять 

про мистецтво? (За Р. Іваничуком). 
 

Інвектива, -и, ж., книжн. Гострий викривальний виступ проти кого-, чого-небудь; гостре обвинувачення. 

Неофіт, -а, ч. 1. Новий прихильник якоїсь релігії. 2. новий прихильник якогось учення, суспільного руху або 

новак у чому-небудь. 

Пленер, -у, ч. У живописі — правдиве відтворення природного освітлення. на пленері — на повітрі. 

Сентенція, -ї, ж. Вислів повчального характеру. 

Філіппіка, -и, ж., книжн. Гнівна викривальна промова, виступ проти кого-, чого-небудь. 

 

А. Прочитавши матеріал рубрики «До речі…», визначте, який період історії україни зображено 

в наведеному уривку. Обґрунтуйте свій вибір. 

Б. З’ясуйте полемічні прийоми, до яких вдалися герої твору. 

В. Прокоментуйте характер запитань і відповідей героїв. 

Г. Хто з героїв найбільш красномовний? аргументуйте свій вибір. 

 

ДО РЕЧІ… 
   «Хресна проща» (2010) — це історичний роман, у якому поєднано різні часи: історія волода- 

рювання Данила Галицького, його сина Лева й славетного співця митуси; початок XX століття, 

коли священиком у селі страдчі на Яворівщині був отець миколай Конрад, український греко-

католицький святий; хрущовська «відлига», часи існування «Доморосів» — гуртка молодих 

студентів-філологів, одним з яких був і Роман Іваничук. Об’єднує ж ці всі часи страдчівська 

печерська лавра, а також «вічне» запитання: «Як зберегти вірність, себе для своєї землі?» 

 

4. Домашнє завдання:                                                                                                                                                                              
1. Підготуйтеся  до полеміки на одну з тем. 

• Театр чи кіно? 

• Краще жити в місті чи селі? 

• Фаст-фуд чи домашні страви? 

• Без любові життя — не повноцінне. 

• Соціальні мережі — велике благо чи віртуальне щастя? 

               

   УВАГА!  Запитання, які виникають у процесі опрацювання матеріалу прошу  

надсилати на електронну пошту annatumanovska@gmail.com або вайбер-0932097260. 

Конспект надіслати на електронну пошту annatumanovska@gmail.com   до 16:00 

19.05.2022 
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