
Урок 9 – 10 

Тема: Пароніми. Запобігання помилок у вживанні паронімів. Найпоширеніші 

випадки порушення лексичної норми. Кальки з інших мов. 

Мета: навчити розмежовувати значення паронімів; навчити надавати 

відповідного значення кожному слову; навички добувати та обробляти 

інформацію; попередити порушення лексичної норми;  формувати вміння та 

навички  дотримуватись норм української літературної мови; виховувати 

патріотизм. 

Обладнання: презентація 

Тип: дистанційний 

Матеріали до уроку 

І. Організаційний момент 

1.Привітання 

2. Перевірка готовності до уроку 

ІІ. Актуалізація опорних знань, умінь та навичок 

1.Перевірка д. з. 

2.Спостереження над мовними явищами. 

 Прочитайте дві групи слів. Що їх відрізняє? 

1.Теплий, гарячий, палкий; панорама, обрій, видноколо. 

2. Героїчний, геройський; телевізійний, телевізорний. 

III. Повідомлення теми та мети уроку 

Сьогодні ми говоримо про пароніми, навчимося правильно їх вживати, а 

також  з’ясуємо поняття калька. 

ІV. Вивчення нового матеріалу 

1.Теоретичні питання 

Пароніми (від гр. раrа — біля й onyma — ім.’я) — це слова, які зовнішньою 

формою (звучанням) близькі між собою, але мають різне або частково інше 

лексичне значення. Наприклад: абонемент(документ на право користуватися 

книжками з бібліотеки, телефоном, місцем у театрі тощо) і абонент (той, хто 



користується абонементом), адресант (той, хто пише листа, телеграму тощо) і 

адресат (той, кому пишуть). 

Пароніми — слова спільнокореневі (однокореневі), вони завжди належать до 

однієї частини мови. Звукова подібність паронімів створює можливість 

використання їх у художній літературі для створення каламбурів, антитез та 

інших стилістичних фігур. Разом з тим, звукова подібність, особливо при 

певній близькості значення (адресат — адресант), може призвести до 

плутання паронімів. Отже, треба добре розуміти значення паронімів і 

правильно вживати їх. 

Калька. 1. спец. Прозорий папір або тонка тканина, що накладається на 

креслення чи малюнок для точного копіювання. 

1. Лінгв. Слово або вислів, утворені способом калькування. Калька... — 

слово (або окремий вираз), утворене шляхом копіювання того самого 

способу, яким воно було створене в іншій мові, тобто буквальний переклад 

морфологічних елементів слова (або виразу) із збереженням його структури й 

порядку розташування складових частин. 

Калька (франц. calque, італ. calko — копія, від лат. calcare — тиснути) — 

слово, його окреме значення, звороти, запозичені з інших мов шляхом 

буквального перекладу (як правило, за частинами). Однослівні кальки 

поділяються на словотвірні і семантичні, утворені завдяки семантичному 

перенесенню за іншомовним зразком (навантаження — рос. нагрузка). В 

окрему групу об’єднують напівкальки — проміжний тип між запозиченнями 

і калькою, що поєднують у собі особливості перших і других. При цьому 

одна частина слова запозичується матеріально, а інша калькується: міні-

спідниця. 

2. Робота з підручником (§7;§8) 

V. Закріплення нового матеріалу 

1. Перепишіть, уставляючи один із наведених в дужках паронімів. 

1. З піснями і музикою зупинилася весела ... на галявині. Виборча ... пройшла 

організовано (кампанія, компанія). 2. Через ліс проходив найнебезпечніший 

для ворога ... шляху. Молоді ялини були вкриті зеленою, з голубим ... хвоєю 

(відтінок, відтинок). 

 



Користуючись словником паронімів української мови, поясніть 

значення близьких за звучанням слів. Складіть 2-4 речення з певними 

(на вибір) парами слів. 

Фанатичний, фантастичний; світило, світоч; розумний, розумовий, 

міфічний, міфологічний; ефективний, ефектний; дружний, дружній; 

досвідчений, освічений; громадський, громадянський. 

2. Складіть словосполучення з поданими словами: 

Дипломат, дипломний; зарозумілий, зрозумілий; людний, людяний. 

3. Впр.1. У поданих словах і словосполученнях підкресліть ті, що 

відповідають нормам української літературної мови. 

Підписувати газети — передплачувати газети; переписуватися — 

листуватися; одружуватись на комусь — одружуватися з кимся; сміятися над 

кимся — сміятися, глузувати з когось; піти за хлібом — піти по хліб; 

зізнаватися в коханні — освідчуватися в коханні; старий друг — давній друг; 

події співпали у часі — події збіглися в часі; вірно писати (говорити, 

відповідати) — правильно писати (говорити, відповідати). 

VI. Підсумок уроку 

1.Повідомлення д.з 

1. Зробити конспект  

2. Виконати вправи, які виділені та впр. 7, ст.37. 

Завдання надіслати на мою пошту julia.n95@ukr.net  

mailto:julia.n95@ukr.net

