
Дата: 11.04.2022 

Урок 54 
ТЕМА: Оцінювальні жанри. Етикетні жанри 

Завдання:  

-  розуміти суть понять «риторика»,  «мовленнєвий жанр», «привітання», 

«представлення», «пояснення», «інструкція», «повідомлення», 

«похвала», «осуд», «рецензія», «характеристика», «вибачення»; 

- використовувати в практиці  мовлення мовленнєві  жанри; 

- аналізувати тексти рецензій, привітань, характеристик тощо; 

- складати тексти привітань, рецензій, характеристик, пояснень. 

 

ТЕОРЕТИЧНИЙ БЛОК 
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. 

 
Попрацюйте з презентацією.  Режим доступу: 

https://naurok.com.ua/prezentaciya-praktichna-ritorika-movlennevi-zhanri-

166716.html (автор Плужник Юлія). 

Перегляньте відео: 
«Як підготувати виступ». Режим доступу: 

https://naurok.com.ua/prezentaciya-praktichna-ritorika-movlennevi-zhanri-166716.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-praktichna-ritorika-movlennevi-zhanri-166716.html


https://www.youtube.com/watch?v=l0j5UBRidco&t=16s (автор 

Степура Андрій). 

 «Як опанувати жести впевненості: корисні лайфхаки». Режим 

доступу: https://youtu.be/ZkkGZXYsLFk (24tv.ua) 

 

 

ПРАКТИЧНИЙ  БЛОК 
1.  Розподіліть мовленнєві жанри відповідно до їх групи.  

Режим доступу: https://cutt.ly/St97X4V   або QR-код  (автор Плужник 

Юлія) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Складіть характеристику одного з ваших ровесників (ровесниць) 
в офіційно-діловому стилі (зразок, режим доступу: https://cutt.ly/4tZ9yl5_) 

3. Перегляньте виступ І. Малковича на врученні Шевченківської 
премії  та виконайте завдання. Режим доступу: 

 https://www.youtube.com/watch?v=pY5GmIBLlTw  

Висловте загальне враження від ораторських здібностей митця. 

Проаналізуйте міміку, жести, голос (тембр, інтонаційний малюнок) і 

темп виступу. 

4. Прочитайте із хмарки тегів фразеологізми. Поясніть їх значення. 

Які з них містять оцінку? 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=l0j5UBRidco&t=16s
https://youtu.be/ZkkGZXYsLFk
https://cutt.ly/St97X4V
https://cutt.ly/4tZ9yl5
https://www.youtube.com/watch?v=pY5GmIBLlTw


Перевірте правильність виконання завдання. Режим доступу: 

https://cutt.ly/0tBlf2g 

 

БЛОК КОНТРОЛЮ 

1. Питання для самоконтролю.  

- Розкажіть  про риторику як мистецтво впливу на людей. 

- Назвіть інформаційні жанри, коротко охарактеризуйте їх. 

- Назвіть діалогічні жанри, коротко охарактеризуйте їх. 

- Назвіть оцінювальні жанри, коротко охарактеризуйте їх. 

- Назвіть етикетні жанри, коротко охарактеризуйте їх. 

2. Виконайте тестові завдання «Практична риторика». Режим 

доступу: https://vseosvita.ua/test/start/mjz872  (автор Плужник Юлія). 

 

Використані матеріали сайтів: 

https://www.youtube.com/ 

https://vseosvita.ua/ 

https://naurok.com.ua/ 

https://learningapps.org/ 
 

 

Фото виконаних завдань надсилати мені на електронну пошту 

 y.levchuk2976@gmail.com 

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