
Урок 15 

Тема:  Контрольна робота №1. «Вступ. Поняття норми в сучасній українській 

літературній мові. Лексична норма» 

Мета:  перевірити засвоєння учнями знань про норми української мови; 

зʼясувати рівень грамотності, освіченості, уміння знаходити лексичні помилки; 

розвивати логічне мислення,зв’язне мовлення   увагу; виховувати 

толерантність. 

Обладнання: роздатковий матеріал 

Тип: дистанційний 

Матеріали до уроку 

 I.  ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 

1. Привітання 

2.Перевірка готовності до уроку 

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ 

1.Перевірка д.з 

2. Фронтальне опитування 

- Що так лексикологія? 

- Що таке лексикографія? 

- Що називаємо лексичним знанням слова? 

- Назвіть норми української мови. 

-Що регулюють орфографічні/орфоепічні норми(приклад).. 

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ Й ЗАВДАНЬ УРОКУ. 

Сьогодні у нас контрольна робота, де ми перевіримо якість ваших знань. 

IV.ОПРАЦЮВАННЯ ТЕМИ 

Контрольна робота № 1 «Вступ. Поняття норми в сучасній українській 

літературній мові. Лексична норма»  

 

1.Лексичну помилку допущено в рядку 

А о сьомій годині ранку 

Б на наступній неділі 



В властивий учневі 

Г прийшов у справах 

2.Неправильно утворено форму слова у варіанті 

А тривалих подорожів 

Б менш досвідчений пілот 

В на твоїм моніторі 

Г хочуть долучитися 

3.Граматичну помилку допущено в рядку 

А милуватися чудовим світанком 

Б запропонувати вам перелік 

В дивуватися з його поведінки 

Г стосуватися моїх приятелів 

Д наслідувати відомій актрисі 

4.Доберіть синонім

 

Слово 

1 абсолютний  

2 автентичний  

3 автономний  

4 аналогічний  

 

Синонім 

А цілковитий 

Б самостійний 

В сучасний 

Г схожий 

Д справжній

 

5.Правильно підкреслено літеру на позначення наголошеного звука в слові 

А олень 

Б колесо 

В читання 

Г випадок 

6.Помилково вжито слово в рядку 

А розв'язувати задачу 

Б уникнути небезпеки 

В заказати букет квітів 

Г перекладати болгарською 

7.Виділене слово вжито в невластивому йому значенні в реченні 

А Словник являється надійним джерелом інформації. 

Б Камера схову розташована на першому поверсі. 

В Ялту вважають одним з найкращих курортів. 

Г Директор банку перебуває за кордоном. 

Д У санаторії є кілька басейнів з морською водою. 

 

 

8.Установіть відповідність між фразеологізмом і його значенням 



 

Фразеологізм 

1 неопалима купина  

2 земля обітована  

3 лепта вдовиці  

4 наріжний камінь  

 

 

Значення 

А невеликий, посильний вклад 

Б вершина творчості 

В місце заповітної мрії 

Г те, що живе вічно 

Д основа, базис

 

9.На другий склад падає наголос у слові 

А черговий 

Б псевдонім 

В ознака 

Г осока 

10.У фразеологізмах «у вогонь і …», «і кінці в …», «як у … 

дивитися» замість пропусків має бути слово 

А полум’я 

Б прірву 

В воду 

Г безодню 

11.Неправильно утворено форму слова у варіанті 

А познімали пальта 

Б у чистім полі 

В найбільш новіший 

Г стежачи за дітьми 

 

12. Перекладіть українською мовою подані слова: 

 

Ароматний  

Обида 

Бдительный   

Полосатый 

Безумие     

Решать 

Вовремя    

Сознание 

Гадание    

Тыква 

Драка    

Утенок 

Дрожь    

Фонарь 

Ерунда    

Хозяйка 

Жалкий  

 Цыплёнок 

Зритель    

Шутя 

Ишак    

Щенок 

Кузнец  

 Эхо 

Льгота  

Ноябрь 

 



 

13. Доберіть до запозичених слів українські відповідники. Три пари введіть у 

текст. Проаналізуйте стилістичне забарвлення тексту із іншомовними 

словами та у випадку іх заміни українськими синонімами. 

Автентичний- 

Автобіографія - 

Візит-       

Ранг-      

Авантюра-  

Фіаско-   

Бібліотека-  

Баталія-  

Бедлам-  

Варіант – 

Глобальний-   

Контракт – 

Круїз-  

Абсцес - 

 

14. Написати твір-мініатюру на тему «Як мрія може допомогти досягти 

успіху?» 

 

 

Надіслати виконані завдання на мою пошту julia.n95@ukr.net   

 

 

Урок 16 

Тема:  Риторика як мистецтво, наука й навчальна дисципліна. Рольриторики 

в сучасному світі 

Мета:  пояснити, що є предметом вивчення риторики як науки; окреслити 

роль і місце риторики в античному світі, внесок, зроблений у розвиток 

риторики східними слов’янами, з’ясувати причину необхідності поновлення 

статусу риторики як науки та навчальної дисципліни в сучасній Україні; 

розвивати мислення, комунікативні вміння, зокрема, необхідні для слухання-

сприймання-письма; увагу, пам’ять, збагачувати й уточнювати словниковий 

запас учнів. 

Обладнання: презентація 

Тип: дистанційний 

Матеріали до уроку 

mailto:julia.n95@ukr.net


«Уміння переконувати — це мистецтво велетнів мудрості». 

 

 I.  ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 

1. Привітання 

2.Перевірка готовності до уроку 

II.ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ 

Епіграфом до уроку є слова Платона:«Уміння переконувати — це мистецтво 

велетнів мудрості». А Наполеон свого часу сказав: «Хто не вміє говорити — 

кар’єри не зробить». Чи справді «слово» наділене такою великою силою в 

сучасному світі інформаційних технологій? Обрати позицію, записати 

аргументи. Сьогодні  на уроці ми познайомимося з риторикою і визначимо, 

що ж це. 

ІII. ОПРАЦЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ 

1.Розповідь викладача 

Риторика — це теорія ораторського мистецтва, наука і водночас мистецтво 

переконуючої комунікації, що становить фундамент професіоналізму 

представників багатьох гуманітарних фахів: політика, вчителя, журналіста, 

юриста, менеджера. 

Різновиди усних публічних виступів можна показати у вигляді таблиці: 

Роди красномовства Жанри красномовства 

Академічне 

красномовство 

Лекція (вузівська, шкільна), наукова доповідь, 

науковий огляд, наукове повідомлення, 

науково-популярна лекція 

Судове красномовство 
Прокурорська (звинувачувальна) та адвокатська 

(захисна) промови. Самозахисна промова 

Соціально-політичне 

красномовство 

Звітна доповідь на конференції (з’їзді, зборах, 

засіданні). Парламентська, мітингова промови. 

Промова при здісненні дипломатичного акту. 

Політичний огляд 

Соціально-побутове Ювілейна, вітальна, застільна (тост), 



красномовство надмогильна (поминальна) промови. Виступ на 

прийомі 

Церковно-

богословське 

(духовне) 

красномовство 

Церковна проповідь. Промова на соборі. 

Офіційне звернення до пастви 

Навчальний курс риторики складається з таких частин: історія риторики 

(досліджує місце риторики серед інших наук, основні види і жанри 

ораторського мистецтва, етапи зародження і розвитку риторики в історії 

людства (Давня Греція, Давній Рим, становлення слов’янського ораторського 

мистецтва, сучасні риторичні школи); теоретична риторика (предметом її 

вивчення є закони риторики: концептуальний, закон безпосереднього 

спілкування, системно-аналітичний закон); практична риторика (розглядає 

предмет і зміст усного публічного виступу, текст виступу, образ оратора, 

логічну культуру оратора, мовленнєву культуру оратора, композицію і стиль 

виступу, психологію аудиторії, взаємодію оратора та аудиторії, спілкування з 

аудиторією як творчий процес, полемічне мистецтво оратора тощо). 

Риторика, як і філософія та логіка, належить до класичних наук, які з 

найдавніших часів були основоположними загальноосвітніми дисциплінами. 

Мистецтво риторики було відомим в Стародавньому Єгипті, Індії та Китаї, 

проте справжньою батьківщиною красномовства вважають Стародавню 

Грецію.Риторика була вагомою складовою частиною суспільного життя 

Давньої Греції. Як і епос, драма, музика, скульптура й архітектура, вона 

вважалась мистецтвом, творчістю, її називали «царицею всіх мистецтв». 

Видатними риторами були давньогрецькі філософи Арістотель (384 — 322 

рр. до н. е.) та Платон (428 — 348 рр. до н. е.). 

Найвідомішими ораторами Київської Русі були перший Київський 

митрополит Іларіон та Кирило Туровський (обидва жили в ХІ ст..). 

Найвідомішою проповіддю митрополита Іларіона є «Слово про закон і 

благодать», де стверджено визначну роль Київської Русі та обстоюється її 

право на самостійність. Проповідь відзначається винятковою глибиною 

думки, образністю та емоційністю.Кирило Туровський — автор багатьох 

піднесених величальних промов. 

Необхідність відновлення національних риторичних традицій спричинена 

тим, що нині виникла якнайгостріша потреба в особистостях, які можуть 



самостійно мислити, переконувати, спонукати й скеровувати співгромадян до 

поступу до істини, добра і краси. Сьогодні ми розуміємо риторику як науку, 

спроможну відіграти роль синтезатора багатьох наук, спрямованих на 

розвиток мовної особистості: педагогіки, соціолінгвістики, психолінгвістики, 

соціальної й особистісної психології, методики викладання мови, стилістики, 

культури мовлення, лінгвістики тексту тощо. 

Відновлення статусу риторики як науки і навчальної дисципліни має стати 

визначним кроком на шляху до творення демократичного, 

високоцивілізованого суспільства. 

2. Робота зі словником 

Комунікабельність — здатність до комунікації — спілкування, легкого 

встановлення контактів і зв’язків, товариськість. 

Ерудиція — глибокі знання в певній галузі науки чи в багатьох галузях, 

широка обізнаність. 

Трактат — наукова праця, де розглянуто окреме питання чи проблему. 

Статус — законодавчо закріплене правове становище. 

3.Перегляд відео(Записати основні положення) 

https://www.youtube.com/watch?v=z9BRAcqeNcY 

4. Виконання вправи 5, параграф 13 

(посилання на підручник) https://4book.org/uchebniki-ukraina/10-

klass/ukrayinska-mova-10-klas-avramenko-2018/13-14-ritorika-15-16-osobistist-

movcya/page-46  

V. Підведення підсумків уроку. 

VI. Домашнє завдання. 

1.Законспектувати коротко матеріал 

2.Підготувати повідомлення про риторику як науку.(Використовувати 

інформацію,якої нема у лекції) 

3. Надіслати виконані завдання на мою пошту julia.n95@ukr.net   
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