
01. 06.2022 

Група №24 

Урок № 28-29 

Тема: Риторичні фігури 

Мета: закріпити знання і навички з теми, навчити доцільно використовувати риторичні 

фігури у власному мовленні; розвивати гнучкість мислення і мовлення; виховувати 

шанобливе ставлення до слова, до мови. 

Матеріали до уроку: 
 

1.Опрацюйте §6-7(ст.19-20) у базовому підручнику: Українська мова (рівень 

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

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

                            СПОСТЕРЕЖЕННЯ         

1. Прочитайте з кінофільму «Диявол носить Prada» й виконайте  

завдання. 

       Скромно одягнена провінціалка Андреа прийшла на співбесіду, щоб 

улаштуватися на роботу в усесвітньо відомому журналі «Подіум». Співбесіду 

проводить головна редакторка — харизматична, вимоглива й примхлива Міранда 

Прістлі. 

Міранда (спідлоба): «Ви не читаєте “Подіум”?» 

Андреа (засмучено): «Ні-і». 

Міранда (здивовано): «І ніколи не чули про мене?» 

Андреа (розгублено): «Ні-і-і». 

Міранда (холодно, з іронією): «А відчуття стилю Вам не властиве?» 

Андреа (виправдовуючись): «Думаю, що це залежить від того, що ви вкладаєте в…» 



Міранда (з байдужістю): «Ні, ні. Це було не запитання. Це все. Ви вільні. 

Можете йти». 

А. Яке із запитань Міранди Прістлі не потребувало відповіді? 

  Б. Чому Андреа все ж таки почала на нього відповідати? 

     

      2. Законспектуйте у робочому зошиті  наступний матеріал:  

    Риторичні фігури побудовані на словесних зворотах умовно-діалогічного 

характеру (риторичне запитання, риторичне звернення) або на застосуванні 

синтаксичних конструкцій з відмінним від узвичаєного порядком слів (антитеза, 

градація, повторення). 

Риторична фігура Визначення Приклад 

риторичне 

запитання 

запитання, що не потребує 

відповіді; мета використання- 

зосередити увагу на його 

змісті 

І навіщо я прийшов? Удома 

набагато краще. 

риторичне 

звернення 

звертання до абстрактних 

понять, неживих предметів 

або до відсутніх 

людей як до присутніх 
 

Земле рідна! Мозок мій 

світліє… (В. Симоненко). 

антитеза 
(грецьк. ἀντίθεσις —  

протиставлення) 

різке протиставлення понять, 

положень, образів, станів, 

пов’язаних між собою 

синтаксично або за змістом 

Думав, доля зустрінеться-  

спіткалося горе (Т. Шевчен 

ко). 

градація 

(латин. gradatio — 

поступове підвищення) 

поступове нагнітання засобів 

художньої виразності з метою 

підвищення або зниження 

їхнього емоційного чи 

смислового навантаження 

Прийшов, побачив, переміг 

(Ю. Цезар). 

повторення уживання тих самих слів, 

словосполучень, речень у 

межах одного або 

сусідніх речень 

Я їх люблю, я знаю їхню 

мову, я з ними так мовчан- 

ням говорю (Л. Костенко). 

      За допомогою риторичного запитання викликають певну емоцію, ілюзію 

розмови, діалогу, який нібито відбувається в присутності читача чи слухача: Ви 

пам’ятаєте, коли востаннє говорили теплі слова незнайомим людям? Вияв 

доброти, милосердя — християнська цінність, яку треба культивувати. 

      Риторичне звернення виявляє не тільки власне звертання, а й реакцію, 

ставлення мовця до ситуації спілкування, предмета чи ідей: Нестерпні мої думки, 



якви..мене..втомили!              

      Антитезу використовують для опису й характеристики предметів, іноді й для 

надання іронічного звучання вислову: Всякий, хто вище, то нижчого гне, - дужий 

безсильного давить і жме, бідний — багатого певний слуга, корчиться, гнеться 

пред..ним,..як..дуга..(І.Котляревський). 

      Градація сприяє поступовому посиленню, нагнітанню емоцій (або навпаки); 

дає можливість відтворити динаміку подій чи відчуттів: А ми дивились та мовчали, 

та мовчки чухали чуби. Німії, подлії раби! Підніжки царськії, лакеї капрала п’яного 

(Т.Шевченко). 

У місті народжується розкіш, з розкоші неминуче виростає жадібність, з 

жадібності проривається зухвалість, потім виникають усі злочини й лиходійства 

(Цицерон). 

      Повторення використовують для наголошення, увиразнення певної думки, 

вираження збудженого, психологічно напруженого стану, інтенсивності 

переживань мовця, а також для посилення зв’язку між реченнями: Навколо все 

чуже. Чуже до божевілля (Є. Маланюк). Одним з видів повторення є тавтологія, 

яка може бути як виражальним засобом, так і вадою тексту. Порівняйте: 

Тавтологія як виражальний засіб Тавтологія як вада тексту 

На кричаний крик мій — мовчазне мовчання … 

Я ж прагну спочатку почути ячання. 

І всесвіту розум поставлю на чати — 

Я хочу спочатку початок почати (І. Драч). 

Я не знаю, де я завтра буду, бо я ще 

не спланував завтрашнього дня. 

 

             3.  Потренуйтеся читати чистомовки, чітко їх артикулюючи. 

***                                
Бурі бобри брід перебрели, 

Забули бобри забрати торби                                                       

                                               

                   

                         Прочитайте речення і виконайте завдання.

1. Відлюблю, відспіваю, відплачу щиро й несміло (І. Павлюк). 2. Душа полів, ти 

пам’ятаєш стерні? Оцю печаль, покинутість оцю (Л. Костенко). 3. Я музу кличу не 

такую: веселу, гарну, молодую, — старих нехай брика Пегас І.Котляревський).                   

4. То невже ми повинні про це забути? Про мільйони марно загублених душ, 

знищених тогочасним режимом? Невже повинні мовчати перед дітьми? 

(О.Науменко). 5. Нехай ще раз усміхнеться серце на чужині, поки).                                      

4. 



6. Пропало, пройшло, пролетіло, минулося, щезло, спливло, лишень головешками 

тліло, лишень попелищем цвіло (І. Драч). 7. Мир хатам, війна палацам Ю .Смолич).     

8. Рання пташка росу п’є, а пізня — сльози ллє (Нар. тв.). 9. Серце довго так 

страждало, я благав у неба ласки. Серце ласки так жадало, я благав у неба ласки, небо 

ласки не послало (П. Савченко).  

А. Перепишіть кожне речення з нового рядка, підкресліть граматичні основи. 

Б. Визначте в них тропи й риторичні фігури, запишіть їх наприкінці кожного 

речення (у дужках). 

 

        

   5. Прочитайте текст і виконайте завдання. 
 

                                           Український винахідник 

       Хто є батьками кіно? Брати Люм’єр? І так, і ні. Адже за два роки до їхнього 

відкриття український механік Йосип Тимченко з фізиком Миколою Любимовим 

розробили механізм «равлик». Його принцип дії був узятий за основу створення 

кінескопа! Тож саме Тимченко є справжнім батьком кінематографії. 

      1893 року в Україні (а саме в Одесі) показали два фільми, знятих за допомогою 

першого кінескопа. Тимченко випередив братівЛюм’єр!  

У чому ж тоді справа? Його пристрій не був запатентований…  

До речі, кінескоп Тимченка досі зберігається в сховищі Полі 

технічного музею в Москві. 

      Однак це не всі досягнення науковця! Він — автор автоматич- 

них метеорологічних, фізичних та астрономічних приладів. За ці 

винаходи не раз отримував найвищі нагороди на світових вистав- 

ках. Брав участь у створенні першої моделі автоматичної телефон- 

ної станції Фрейденберга (Н. Сукач). 

 

А. Випишіть риторичні фігури й тропи. 

        Б. Потренуйтеся правильно читати текст для аудиторії (як диктор радіо чи 

телебачення). Зверніть увагу на логічні наголоси, довжину пауз та інтонування речень.      

 

                     Домашнє завдання: 
 

Виконайте тестові завдання. 

 

1. У реченнях Тріснуло, струхло і стихло. Лиш шум все шумів рясношумний НЕМАЄ 

    А градації 

    Б антитези 

    В алітерації 

    Г повторення 

2. Установіть відповідність. 

                           Уривок з твору                                                                Засіб мовного вираження 

1 Ще не всі, ще не всі, ще не всі відпекли недоспівані рани.                           А антитеза 

2 Багатий і в будні бенкетує, а бідний і в свято горює.                                 Б градація 

3 Згорнути б цей світ, заорать, загребти… Але він все чавунно сіріє.        В повторення 

 

6. 



 

4 В цьому, напевне, правда пташина… А як же людина?                           Г риторичне запитання 

А що ж людина?                                                                                              Д риторичне звернення 

 

3. Установіть відповідність. 

                        Уривок з твору                                                                     Засіб мовного вираження 

1 Вони зійшлися: тьма і промінь, пісні і проза,                                              А антитеза 

лід і пломінь ховають більше схожих рис.                                                      Б градація 

2 Благословенна будь, моя незаймана дівице Десно!                                      В повторення 

Далека красо моя, щасливий я, що народився                                                 Г риторичне запитання 

на твоєму березі! 

3 Найшли, налетіли, зом’яли, спалили, побрали                                              Д риторичне вернення 

з собою в чужину весь тонкоголосий ясир. 

4 Гомоніла Україна, довго гомоніла 

Довго, довго кров степами текла-червоніла.             

 

УВАГА!  Запитання, які виникають у процесі опрацювання матеріалу прошу 

надсилати на електронну пошту annatumanovska@gmail.com або вайбер-

0932097260. 

    Конспект та  виконане домашнє завдання  надіслати на електронну пошту 

annatumanovska@gmail.com   до 16:00 03.06. 2022 
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