
11.04.2022 

Група № 34 

Урок № 50 

Тема уроку: «Стилістичні одиниці в різних стилях» 

Мета уроку: навчитися обирати мовно-виражальні засоби залежно від мети 

й ситуації спілкування; виявляти порушення стилістичної норми; знаходити в 

реченні стилістично забарвлені засоби простого й складного речення, виховувати 

любов та повагу до української мови. 

Матеріали до уроку: 

1. Опрацюйте § 52 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: 

  «Прості та складні речення» (автор Анна Огойко). Режим доступу: 

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

3. Законспектуйте матеріал до уроку (ОСНОВНЕ): 

Синтаксичні синоніми – це такі речення чи словосполучення, які мають 

спільне граматичне значення, але відрізняються смисловими відтінками, інколи й 

певними лексичними особливостями; вони взаємозамінні в тексті. 

Стилістичні можливості синтаксису ґрунтуються на розвиненій синонімії 

характерних для нього явищ. Крім того, певні речення й словосполучення можуть 

переважати в якомусь стилі. 

Уживання синтаксичних одиниць 

Стилі мовлення Синтаксичні одиниці 

Науковий Прості та складні речення 

Однорідні члени речення 

Відокремлені  члени речення 

Прикладки 

Вставні слова 

Звертання 

Офіційно-діловий Прості речення 

Однорідні члени речення 

Відокремлені  члени речення 

Вставні слова 

Звертання 

Художній Різноманітність речень 

Розмовний Прості речення 

Неповні речення 

Публіцистичний Складні речення 

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


 В українській мові порядок слів у реченні вільний. Якщо порядок слів у 

реченні збігається з порядком слів у словосполученні, то він є прямим, якщо 

порушується, маємо інверсію. 

 
Інверсію спостерігаємо в художніх творах, цей засіб передає 

найрізноманітніші відтінки думки й почуття. Офіційно-діловій та науковій мові 

властивий прямий порядок слів. 

4. Питання для самоконтролю.  

1. Розкажіть про стилістичні особливості засобів синтаксису. 

2. У текстах яких стилів переважають прості речення?  

3. У текстах яких стилів переважають складні речення?  

4. Яка роль однорідних членів у висловленнях художнього й публіцистичного 

стилів? 

5. З якою метою звертання та вставні слова вживаються у висловленнях 

розмовного стилю? 

5. Виконайте тестові завдання.  

1.  Прямий порядок слів у реченні 

А Усі ми прагнемо миру. 

Б Хвилею зеленою здіймається навесні Батиєва гора. 

В Любить людей мене навчила мати. 

Г На гіллі рясному цвіт немов сніжинки. 

2. Неповні прості речення найчастіше вживають у стилі 

А Науковому. 

Б Розмовному. 

В Публіцистичному. 

Г Офіційно-діловому. 

3. Непрямий порядок слів має речення 

А Сон – найкращі ліки. 

Б Дощ періщить уже третій день. 

В Алое миловидне має лікувальні властивості. 

Г Море сріблясте мерехтінням своїм бентежить уяву. 

4. Не потребує редагування словосполучення 

А  Глузувати зі слабкого. 

Б Вчити музиці. 

В Пам’ятник Шевченка. 

Г Захворіти грипом. 

5. Укажіть стиль мовлення 

Забезпечує потреби суспільства, пов’язані з політикою, адміністративною та 

господарською діяльністю, відзначається пропагандистським характером. Цей 

стиль акумулює в собі логічність, точність, експресивність, емоційність, 

переконливість, хоча виник і сформувався відносно пізно. 

А Художній. 



Б Публіцистичний. 

В Науковий. 

Г Розмовний. 

6. Складним є речення 

А Сідають дні, мов птахи, на хатах і розгортають крила вітру. 

Б   У малій кімнаті стіни, наче руки, тримають полохливу тишу в жмені. 

     В  Прокотяться, як лава, століття, де ми жили, ростимуть без наймення пальми. 

Г  Підвівши очі з-понад книжки, побачиш світ барвистим сном. 

7. Простим є речення 

А Навіщо мені весна, коли твої очі – проліски? 

Б Золотожари літня ніч губила, і матіола мліла запашна. 

В То все було у весняній круговерті, у юності щасливому гнізді. 

Г Сердега так перелякався, що аж тремтить. 

8. Точність, логічність, інформативна насиченість, об’єктивність викладу, 

відсутність образності – це ознаки стилю 

А  Наукового. 

Б Публіцистичного. 

В Офіційно-ділового. 

Г Художнього. 

9. Складнопідрядні речення з підрядними умови, причини й наслідку 

найчастіше вживають у текстах 

А Наукових. 

Б Розмовних. 

В Художніх. 

Г Ділових. 

10. Потребує редагування словосполучення 

А Дорожчий золота. 

Б Перетворити на пустелю. 

В Наказ по школі. 

Г Дякувати вам. 

11. Не потребує редагування словосполучення 

А Знущатися над слабкішим. 

Б Хворіти грипом. 

В У повній мірі. 

Г Додержувати чистоти. 

12. Установіть відповідність між фразеологічними одиницями та стилем, 

якому вони притаманні 

1 узяти участь                                      А розмовний 

2 узяти слово                                        Б публіцистичний 

3 узяти реванш                                     В науковий 

4 узяти гріх на душу                            Г конфесійний 

                                                              Д офіційно-діловий 

6. Виконайте в робочому  зошиті вправу  7 до § 52 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. 

 

mailto:ledishade@ukr.net


11.04.2022 

Група № 34 

Урок № 51 

Тема уроку: «Інформаційні жанри» 

Мета уроку: з’ясувати зміст понять «риторика»,  «мовленнєвий жанр», 

«представлення», «інструкція», «повідомлення»; використовувати в практиці 

інформаційні  жанри; складати тексти повідомлень. 

Матеріали до уроку: 

1. Опрацюйте § 53-54 у базовому підручнику: Українська мова (рівень 

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

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

2. Законспектуйте матеріал до уроку (ОСНОВНЕ): 

Термін «риторика» походить від давньогрецького слова оратор та означає 

«теорія ораторського мистецтва, наука красномовства». Риторика виникла в 

Стародавній Греції дві з половиною тисячі років тому з єдиним призначенням – 

впливати на розум і волю громадян за допомогою засобів живого слова, щоб 

захищати їх. 

Риторика – це наука про способи переконання та впливу на аудиторію з 

урахуванням її особливостей. 

Мовленнєвий жанр (франц. –  рід, вид) –  тематично, композиційно та 

стилістично усталені типи повідомлень – носіїв мовленнєвих актів, об’єднаних 

метою спілкування, задумом мовця з урахуванням особистості адресата, контексту  

та  ситуації спілкування. 

 



 

 

 

 

3. Виконайте в робочому  зошиті вправу 4 та 5 (у вигляді презентації) до  

§ 53-54 з підручника О. Авраменка для 11 кл. 

Фото виконаних завдань надсилати мені на електронну пошту 

ledishade@ukr.net . 

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

mailto:ledishade@ukr.net

