
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 6 

ЕЛЕМЕНТИ ХУДОЖНОСТІ ТА ЛІТЕРАТУРНІ ПРИЙОМИ В 

МОВІ ОРАТОРА 

 
 

Теоретичний блок 

1. Поняття про художній образ. 

2. Звуковий рівень тексту. 

3. Лексичний рівень тексту. 

Практичний блок 

1. Підготуйте публічні виступи на такі теми: 

 Релігія в житті людини. 

 Як бути впевненим у собі. 

 Чи може краса врятувати світ? 

 Екологічні катастрофи: чому ми їх не помічаємо? 

2. Виділіть з даного лексичного матеріалу слова, які вживаються у 

сфері академічного красномовства. До яких груп лексики належать 

слова, що залишилися? 

Чкурнути, дотримуватися, диференціація, файний, говорити, ідіот, 

ідіома, пошана, хронологія, шампусік, глаголити, вода, шурупити, 

довбанути, фонема, природа, вуйко. 

3. Розрізніть серед поданих виразів персоніфікації та уособлення: 

Стілець жалібно застогнав, коли на нього вмостився Опанас Іванович. 

Невиразний смуток підкрадався до мене. З чорних грудей хмари вирвалася 

вогненна блискавка. Мов сонячний стовп у кімнату, в її життя пролилося 

щастя. Справжнє життя наче обігало Сергія кривими стежками. 

4. Виділіть епітети в реченнях. Поясніть, чому одне й те ж слово 

в одних випадках виступає просто як означення, а в інших – як епітет? 

Жовте листя кружляло під осіннім вітром. Золоте листя тонко дзвеніло 

під осіннім вітром. 



Тепле почуття ворухнулося в моїх грудях. Тепле повітря влилося 

у розчинене вікно. 

Вогненний заклик оратора наче запалив присутніх. Вогненний 

потік лився з доменної печі. 

 
ЛІТЕРАТУРА 

1. Абрамович С.Д. Риторика / С.Д. Абрамович, М.Ю 

Чікарькова. – Львів: Світ, 2001. 

2. Вандишев В.М. Риторика. Екскурс в історію вчень  і  понять  

/  В.М. Вандишев. – К.: Кондор, 2003. 

3. Мацько Л.І. Риторика: навч. посіб. / Л.І. Мацько, О.М. 

Мацько. – К.: Вища школа, 2006. 

4. Сагач Г.М. Золотослів: навч. посіб. / Г.М. Сагач. – К.: Райдуга, 

1993. 

5. Сопер П. Основы искусства речи / П. Сопер. – М.: Прогресс- 

Академия, 1992. 

6. Томан І. Мистецтво говорити / І. Томан. – К.: Політвидав 

України, 1996. 

7. Чибісова Н.Г. Риторика / Н.Г. Чибісова, О.І. Тарасова. – К.: 

Центр навчальної літератури, 2003. 

 


