
04.05.2022 

Група № 31 

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


 

04.05.2022 

Група № 31 

Урок № 52 

Тема уроку: «Діалогічні жанри» 

Мета уроку: з’ясувати зміст понять понять «бесіда»,  «співбесіда», 

«телефонна розмова», «листування»; використовувати в практиці  мовлення 

діалогічні жанри; аналізувати ділові листи; складати тексти телефонних розмов. 

Матеріали до уроку: 

1. Опрацюйте § 55-56 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): 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

3. Виконайте в робочому  зошиті вправу 4 та 5 до § 55-56 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. 
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