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Тема: ПРАВИЛА ВЕДЕННЯ СУПЕРЕЧКИ.  

Мета: формування компетентного мовця, який усвідомлено прагне 

поглибити знання про правила ведення полеміки як виду комунікації. 

Матеріали до уроку: Сьогодні не доводиться встановлювати закони 

Всесвіту. Але суперечки повсякденно виникають і в XXI столітті. Дискусій 

неможливо уникнути, адже кожна людина на все має свою точку зору, іноді 

кардинально протилежну поглядам інших людей. А свої переконання треба 

відстоювати. Ось і народжуються суперечки. 

Однак у сучасному цивілізованому світі пріоритети в мистецтві ведення 

спору трохи змінилися. Якщо в Античності мистецтво суперечки полягало в 

майстерності відстоювати власну точку зору, то сьогодні правила ведення 

спору спрямовані на те, щоб у полеміці не втратити істину і залишити 

стосунки сперечальників в межах пристойності. 

Мистецтво вести суперечку ґрунтується на трьох простих правилах: 

• розпитувати свого опонента; 

• вести з ним бесіду; 

• уважно вислуховувати його докази. 

Вступаючи в суперечку, людина повинна знати, що її переконання 

можуть бути помилковими. Тому важливіше не доводити свою правоту, а 

уважно вислуховувати й аналізувати докази опонента. 

Якщо під час монологу Вашого співрозмовника він торкнувся питання, 

яке Вам необхідно уточнити, Ви можете перервати його промову, коротко 



перерахувати свої докази або попросити його дещо Вам пояснити. Після того, 

як Ви висловитесь, слід нагадати опоненту, про що він говорив до того, як Ви 

його перебили. 

Мистецтво вести суперечку полягає також і в умінні вибирати 

правильний тон дискусії. Інтонація голосу під час полеміки може бути різною: 

рішучої, ніжною, впевненою, м’якою. Але при цьому вона не повинна 

ображати Вашого опонента, принижувати його. 

Перед тим як вступити в суперечку, необхідно точно визначити тему 

полеміки, її сенс і мету. Якщо знехтувати цим правилом, Ви витратите час 

даремно. Перш ніж почати сперечатися, корисно буде уточнити поняття, про 

які буде вестися мова у полеміці. Дотримання цього правила дозволяє уникати 

безглуздих ситуацій, коли суперечка виникає через те, що двоє по-різному 

розуміють значення одного і того ж слова. 

Необхідно також усвідомлювати, що суперечка — це спосіб пошуку 

істини, а не можливість виплеснути негативні емоції на свого супротивника. 

Тому Ви повинні чітко визначати для себе, з якими доказами суперника Ви 

згодні, з якими — ні, і які викликають у Вас сумнів. 

Вести суперечку слід ввічливо і стримано. Це покаже, що Ви вихована 

людина. Крім того, обґрунтовувати свою точку зору переконливіше за 

допомогою знань і логіки, а не за допомогою жестикуляції і буйства емоцій. 

Якщо в ході суперечки було доведено, що Ваша думка помилкова, Вам 

необхідно визнати свою поразку. 

Якщо в ході полеміки була доведена слушність Вашої думки, Ви повинні 

поводитися гідно, не демонструвати гордість і радість перемоги. Не знижуйте 

самооцінку свого опонента і не змушуйте його злитися чи ображатися. 



На закінчення полеміки підбийте підсумки та оголосіть висновки, до 

яких Ви дійшли разом. 

Питання для контролю: (Відповіді надати письмово) 

· Що ви знаєте про суперечку? 

· Які види суперечки вам відомі? 

· Чи різняться між собою диспут, дискусія, полеміка? 

· Яка із суперечок найбільш агресивна? 

· Який із видів ви обрали б, якщо виникне така потреба? Доведіть. 

Фото виконаних завдань надсилати мені на електронну пошту 

y.levchuk2976@gmail.com 

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

 

 


