
Урок 7-8 

Тема: Слова власне українські і запозичені. Лексичні і фразеологічні синоніми, антоніми. 

Синонімічне багатство української мови. 

Мета: навчання засобами мови пізнавати світ, бути носіями культури свого народу, 

ініціаторами відновлення й збереження найкращих культурних традицій свого народу; 

виховання стійкої мотивації й свідомого прагнення до вивчення української мови; 

формування компетентного мовця, національно свідомої, духовно багатої мовної 

особистості. 

Обладнання: презентація 

Тип: дистанційний 

Матеріали до уроку 

I.  ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 

1. Привітання 

2.Перевірка готовності до уроку 

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ 

1.Перевірка д.з 

2. Фронтальне опитування 

- Що так лексикологія? 

- Що таке лексикографія? 

- Що називаємо лексичним знанням слова? 

- Назвіть норми української мови. 

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ Й 

ЗАВДАНЬ УРОКУ. 

· Які ви знаєте шляхи збагачення мови та мовлення? Як ви працюєте над збагаченням 

власного мовлення? 

На уроці ми поговоримо про слова власне українські та запозичені, пригадаємо синоніми 

та антоніми. 

IV. ЗАСВОЄННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ 

1. Пояснення вчителя 

Серед споконвічних слів, яких у сучасній мові переважна більшість і які визначають 

національну самобутність української мови, виокремлюються такі: 



1. Спільнослов’янські слова. Їх ще називають праслов’янськими (спільнослов’янська, чи 

праслов’янська лексика). Це слова дуже давні в нашій мові, вони відомі в усіх чи в 

більшості сучасних слов’янських мов, наприклад: в українській мові — голова, один; у 

російській — голова, один; у білоруській — галава, адзін; у польській — glowa, jeden; у 

чеській — glava, jeden; у болгарській — глава, един; у сербохорватській — глава, jедан. 

2. Спільносхіднослов’янські слова. З’явилися тоді, коли східні слов’яни виділялись в 

окрему групу, але ще не поділялися на росіян, українців і білорусів, становили одну 

давньоруську народність. Таких слів, як правило, немає в західних і південних 

слов’янських мовах, наприклад: корзина, племінник, гречка, кішка, голубий, хороший, 

гуляти, сорок, дев’яносто та ін. 

3. Власне українські слова. Ці слова з’явилися в процесі формування й розвитку 

української мови на давньоруській основі (починаючи в основному з XIV ст.). Наприклад: 

лелека, мрія, багаття, сіяч, смуга, сніданок, вареники, паляниця, годинник, загальний, 

виробничий, міркування, очолити, вибагливо тощо. 

4. Іншомовні слова. Ще тоді (інколи й до того), коли «східні слов’яни», які жили в Києві 

та на прилеглих землях, мали постійні контакти з багатьма народами, зокрема іранцями, 

тюрками, балтами ... греками» (В. Русанівський), з грецької мови засвоєно слова 

левада(libadion), лимон (limen), баня (baneion), смарагд (smaragfos) та ін. У ті ж далекі 

часи з латинської мови засвоєно слово русалка (rosalia), яке у стародавніх римлян 

означало «свято роз». Давні слов’яни до київського і київського часів називали цим 

словом (фонетично зміненим) «свято весни». 

2.Робота з підручником. Опрацюйте сторінки 23-24.Виконайте вправу 2, ст.24. 

3. Вправа 3. Доберіть антоніми дох слів.  

1. У першу чергу. 2. Цікава телепередача. 3. Розпочати роботу. 4. Хмарний день. 5. Стає 

темно. 6. Прийти рано. 7. Бурхлива реакція. 8. Поступово зникати. 

4.Робота з підручником. Опрацюйте сторінки 27-28. Випишіть виділені  визначення. 

5. Виконання вправи 3,ст..28. 

6.Виконання вправи 6,ст.31. 

7. Лінгвістична майстерня. Запишіть речення, добираючи з поданих у дужках 

синонімів найдоцільніший. 

(Нелегко, важко, тяжко) (знайти, відшукати, підшукати) двох людей, (котрі б, які б) 

однаково (відповіли, сказали) на (питання, запитання, запит), що вони (розуміють, 

усвідомлюють) під щастям. Поети (зображують, описують) щастя (синім, блакитним) 

птахом, який (тікає, киває п’ятами) (уникає, зникає) від нас у (такий, той) самий (мить, 

час, момент), коли ми (підготовлені, готові) (взяти, схопити) його за крила. 

V.Підсумок уроку 

1.Повідомлення д.з 



1.Зробити конспект основних положень лекції. Матеріал вивчити. 

2. Виконати вправи, які позначені чорним шрифтом. 

3. Надіслати виконані завдання на мою пошту julia.n95@ukr.net 


