
20.04.2021  

Група № 25 

Урок № 27 

Тема уроку: «Метафора, метонімія, їхня роль у мовленні» 

Мета уроку: повторити, систематизувати, закріпити, знання,  уміння і навички  

учнів з теми; підвищити інтерес до предмета, активізувати діяльність учнів, 

стимулювати різні види спілкування; розвивати мовлення учнів, прагнення до 

збагачення словникового запасу учнів; виховувати толерантне ставлення, любов до 

української мови. 

Матеріали до уроку: 

1. Опрацюйте § 4-5 у базовому підручнику: Українська мова (рівень 

стандарту): підручник для 11 кл. закл. загальн. середн. освіти/ Олександр 

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

2. Перегляньте відео до уроку на YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=KTJrwErk3Cw&ab_channel 

3. Практичні завдання. 

1. Якими частинами мови найчастіше утворені метафори? Наведіть приклади. 

2.       Які з наведених нижче фраз містять у собі метафори? Свою думку 

доведіть. 

а) не лише з різних місць, але й з віків різних зійшлися сюди, як у казці, хатинки, 

розліталися крилаті вітряки та й давай влаштовувати посиденьки 

й хороводи; 

б) волошки дивляться в небо; 

в) на білу гречку впали роси. 

3.  Підберіть епітети до слів: 

а) небо, море, обличчя, очі, сум, страх, грім; 

б) битися, любити, говорити, посміхатися, співати. 

4.  Підберіть метафори до слів: 

ліс, весна, річка, очі, вікно. 

https://www.youtube.com/watch?v=KTJrwErk3Cw&ab_channel


5.  Утворіть порівняння зі словами: 

вовк, море, дзвін, річка, сніг. 

6. Вкажіть, які тропи вжито в наведених нижче уривках. 

а) Розкішний і глушинний український північний ліс! Над роздолами 

просторо розкинулась могутня дубина, над плесами струнко спинаються явори, в 

низинах тісниться осика, буйніє ліщина. Густі гаї немов чемно обходять селища та 

ораниці, западають у мочарі та грузі, а на піщаних пагорках велично здіймаються 

стрункі, височенні бори. Глушина в північних українських лісах страшна, мирного 

часу віддалік селищ на десятки і сотні гонів не зустріти людини (Ю.Смолич). 

б)    Вечір потроху підмішувався у день.  

Лежить земля, наче б віспою побита. Вже не має моці розправитись, бо мороз 

у тіло в'ївся. Від того навіть підгнила Марфина ворітня вже не хилитається, як 

п'яний Тодір за неї хапається, коли додому клигає. 

А вдосвіта птахи від землі в небо тікали. Не звикли такою бачити, пекло в 

очах, поривалися шукати загубленої землі. Шукали її в небі. Потім, приплющуючи 

очі, втомлено сідали на пухкий і податливий сніг, на якому їхні ноги випікали 

мережива з хрестиків (В.Яворівський). 

7. Доповніть фрази порівняннями: 

а) хмаринка в небі; холодний осінній дощ; мамина усмішка, берізка в полі, 

поле  безкрає. 

б) розлога ялина; дівочі очі; біжить швидко; хвилі в морі; зелена травичка. 

8. Доповніть подані нижче речення епітетами, порівняннями, метафорами. 

а) На трави впали роси. 

б) Заєць сховався під кущем. 

в) Хлопчик дивився на небо. 

г)  На лісовій галявині розцвіла конвалія. 

д) Вітер ... у верховітті, 

є) Пташки ... 



9. Визначте, до якого виду тропів належить назва збірки Василя 

Стуса  «Веселий цвинтар» 

1)      оксюморон 

2)      синекдоха 

3)      гіпербола 

4)      парафраз 

10. Визначте варіант, у якому правильно вказаний порядок розташування 

підкреслених художніх засобів у запропонованому тексті: 

Вітер теплий і м'який пливе і топче по ланах, білі хмаринки, ніби  лілеї блакитного 

велетенського ставу, підбарвлені легко сонцем, пливуть і десь  западають за 

чорну стіну далекого дубового лісу  (Улас Самчук) 

  А) епітет, епітет, гіпербола, метонімія;      

  Б) порівняння, епітет, епітет, метафора; 

  В) епітет, епітет, порівняння, метафора;    

  Г) епітет, епітет, гіпербола, порівняння 

11. Назвіть троп, що є протилежним гіперболі. 

1)      оксюморон; 

2)      синекдоха; 

3)      літота; 

4)      парафраз. 

12. Установіть відповідність 

Приклади Тропи  

1) Ревуть блискавиці хмар.   А) метафора  

2) Я ходив-блукав до ночі синім степом без доріг Б) метонімія  

3)А у тебе очі – як волошки в житі В) синекдоха  

4) Влаштувався на роботу, може,           якусь 

копійку заробить. 

Г) епітет 

Д) порівняння 

 



13. Установіть відповідність 

Приклади Тропи 

А) Чому ліси чекають мене знову, 

На щит піднявши сонце і зорю. 

Б) Вона прийшла,заквітчана і мила, 

І руки лагідно до мене простягла 

В) Грає кобзар, виспівує, 

     Аж лихо сміється! 

 Г) Людина нібито не літає… 

     А крила має, А крила має! 

Д)  Ця дівчина… Обличчя , як з ікон. 

    А ви її збираєтесь карати?! 

 

1)      оксиморон 

2)      епітет 

3)      алегорія                                     

4)       порівняння 

14. Установіть відповідність              

Приклади Тропи  

 1)Я в снах колись стрівся з   нею в терновому 

саду.                                

2) Слухати 

Солов’яненка  -  насолода.                                                      

3) Поезія згубила камертон.                       

4)Усі чекали вечері,  бо досі крихти 

 в  роті ніхто не мав. 

 

А синекдоха 

Б порівняння 

В метонімія 

Г  епітет 

Д метафора 

 

 

 

 

 

 

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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20.04.2021 

Група № 25 

Урок № 28 

Тема уроку: «Риторична фігура як засіб мовного вираження» 

Мета уроку: повторити, систематизувати, закріпити, знання,  уміння і навички  

учнів з теми; підвищити інтерес до предмета, активізувати діяльність учнів, 

стимулювати різні види спілкування; розвивати мовлення учнів, прагнення до 

збагачення словникового запасу учнів; виховувати толерантне ставлення, любов до 

української мови.  

Матеріали до уроку: 

1. Опрацюйте § 6-7 у базовому підручнику: Українська мова (рівень 

стандарту): підручник для 11 кл. закл. загальн. середн. освіти/ Олександр 

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

2. Перегляньте відео до уроку на YouTube: 

3. Законспектуйте матеріал до уроку (основне): 

Риторичні фігури (від грец. rhеtоrіkоs і лат. fіgurа — образ, вид) — 

незвичайна побудова речень і фраз з метою підсилення емоційного впливу 

ораторської і художньої мови. Розрізняють такі риторичні фігури: риторичне 

запитання, риторичне звертання, риторичне ствердження та заперечення, анафора 

й епіфора та ін. 

Риторичне запитання 

Запитання, яке ставиться не для того, щоб 

одержати на нього відповідь читачів або слухачів, 

а щоб привернути їх увагу до певного явища або 

самим запитанням висловити ствердну думку. 

Куди ховається тінь? 

Яку мелодію дощ виспівує? 

Де помирають птиці? 

А чому зелені листки? 

Так мало іще ми знаємо… 

(П. Неруда) 

Риторичне звертання 

Звертання, яким письменник привертає увагу 

читачів до якогось явища, висловлює до нього 

своє ставлення, досягає сильнішого емоційного 

забарвлення мови тощо. 

О, горда скорбото! на твоїх олтарях // 

Промінь духу сповняє сьогодні 

безмежним болем. // 



Серця ненароджених онуків. 

(Г. Тракль) 

Риторичне ствердження 

Особливе підкреслення незаперечності сказаного 

автором. 

Але майже край могили // 

Вірю — надійде пора, // 

Ницості і злоби силу // 

Подолає дух добра. 

(Б. Пастернак) 

 

Риторичне заперечення 

Зосередження уваги слухачів або читачів на 

певній думці за допомогою пояснення її у формі 

заперечення або застереження можливого іншого 

погляду. 

 

Ні, не під чужинним небозводом 

Вирієм я тішила судьбу — // 

Я тоді була з моїм народом,… // 

Там, де мій народ, на лихо, був. 

(А. Ахматова) 

Анафора 

Повтор окремого слова або групи слів на початку 

цілого ряду віршових рядків, строф тощо. 

Я ковзаюсь дахом вітрів, // 

Я ковзаюсь дахом морів. 

(П. Елюар) 

Епіфора 

Повторення однакових слів, словосполучень 

наприкінці віршових рядків, строф тощо. 

«О прекрасний час! // 

Неповторний час!» 

(П. Тичина) 

 

4. Виконайте вправи 3 (письмово!), 5 до § 6-7 з підручника О. Авраменка 

для 11 кл.  

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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