
 

 

28.10.2020 

Група №14 

Урок №11-12 
 

Тема:   Основні групи фразеологізмів. Багатозначність,синонімія й 

антонімія фразеологізмів. Уживання слів у фразеологізмах відповідно до 

їхнього стилістичного забарвлення 

Мета (формувати компетентності): предметні: засвоїти основні групи 

фразеологізмів, їх багатозначність, синонімію й антонімію, визначати 

стилістичне забарвлення фразеологізмів; ключові: збагачувати мовлення 

студентів образними виразами; комунікативні: вміло використовувати 

фразеологізми в мовленні; інформаційні: розвивати уміння добувати, 

обробляти та раціонально використовувати інформацію; загальнокультурні: 

розуміти засоби образності в різних сферах життєдіяльності людини. 

 

 

Матеріали до уроку: 

1. Опрацюйте § 9-10 у базовому підручнику: Українська мова (рівень 

стандарту): підручник для 10 кл. закл. загальн. середн. освіти/ Олександр 

Авраменко. – К.: Грамота, 2018. – 208 с.  

2.Перегляньте відео до уроку: https://www.youtube.com/watch?v=TyM9ulI1wFI  

https://www.youtube.com/watch?v=JBp0kIfLoAc  

Сьогодні ми з вами розглядаємо цікаве явище у нашій мові – 

фразеологізми. Наше завдання – визначити  основні групи фразеологізмів,  

дослідити їх роль у мовленні, вдосконалювати навички пояснювати значення 

фразеологізмів, добирати фразеологічні синоніми,антоніми, доречно їх 

уживати у власному мовленні. Кожен із вас побуває  сьогодні у ролі 

дослідника, продемонструвавши вміння творчо мислити, всебічно аналізувати 

мовні поняття та явища, висловлювати власні думки. 

Отже, запишіть у зошити тему заняття: «Основні групи фразеологізмів. 

Багатозначність,синонімія й антонімія фразеологізмів. Уживання слів у 

фразеологізмах відповідно до їхнього стилістичного забарвлення».  

  Оскільки ми  будемо працювати над фразеологізмами, то я хочу вам і побажати, 

використовуючи фразеологізми. Бажаю працювати світлими головами, не пасти 

задніх,  бачити зірки крізь терни та здобути в кінці заняття своє золоте руно 

знань. Тож починаймо! 

      3.Комплексна робота з текстом.  

► Прочитайте текст та законспектуйте основне в зошит: 

https://www.youtube.com/watch?v=TyM9ulI1wFI
https://www.youtube.com/watch?v=JBp0kIfLoAc
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З лексикою української мови нерозривно пов’язана фразеологія. 

Фразеологією називають: 

 1) розділ мовознавства, що вивчає фразеологізми;  

 2) сукупність фразеологізмів у мові.  

Адже слова в мові вживаються не ізольовано, а в реченні, утворюючи 

іноді стійкі словосполучення, що сприймаються як єдине ціле, тобто як 

певний мовний зворот. 

Ф р а з е о л о г і з м о м  називається стійке сполучення слів, яке за 

значенням дорівнює одному слову: розбити глек- посваритися; на краю 

світу- далеко. 

Фразеологічними словосполученнями є, наприклад, гіркий хліб 

(нелегке життя), пекти раки (червоніти), собака на сіні (скупий), море по 

коліна (нічого не страшно). Означаючи, таким чином, певні предметні 

поняття, дії, якості, стани та інше, фразеологічні звороти збагачують наше 

уявлення про навколишню дійсність, відчутно поповнюють словниковий 

склад мови. 

До фразеології належать і крилаті слова — влучні вирази видатних 

людей, українських, російських та зарубіжних письменників, переклади 

античних та інших стародавніх висловів: Світ ловив мене, та не спіймав. 

(Г.Сковорода). Борітеся — поборете (Т. Шевченко). Пропаща сила (Панас 

Мирний). Бути чи не бути (В. Шекспір). Людська комедія (О. де Бальзак). 

Ахіллесова п’ята (з грецького міфу про героя Ахілла). Перейти Рубікон (з 

римського переказу про Цезаря).  

До фразеології відносять також прислів’я та приказки: Де руки й охота, 

там скора робота. Друзі пізнаються в біді. З хворої голови та на здорову. 

Дивиться, як кіт на сало та ін. Прислів’я та приказки є широким 

узагальненням народного досвіду; вони роблять нашу мову більш яскравою, 

влучною і широко вживаються в художніх творах. До фразеологізмів 

належать і каламбурні вислови, наприклад: На городі бузина, а в Києві 

дядько,народні порівняння(білий як сніг, як крейда, як стіна, як полотно; 

потрібний, як торішній сніг, як зайцю п’ята нога, як п’яте колесо до воза, як 

зайцю стоп-сигнал; вродлива (красива) як калина, як маків цвіт, як вишня), 

народні побажання (з роси та й з води; на тихі води, на ясні зорі; хай йому 

грець; колька йому в бік; цур тобі пек), народні привітання (до завтра, на 

добраніч, доброго ранку, добрий вечір (добривечір), бувайте здорові, доброго 

здоров’я, на все добре, всього найкращого), загальновідомі терміни, 

професійні вислови та усталені звороти(відігравати роль, зміна декорацій, 

як по нотах (з театрально-музичної сфери), досягти апогею (з астрономії), 

бурхлива реакція (з хімії),; гірка пілюля (з медицини), закрутити гайки (з 
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технічної сфери), ділові папери(мати на увазі,брати участь, брати до уваги, 

відкрити збори, надати слово). 

 

Фразеологізми є експресивним засобом мови, ними можна влучно й 

дотепно висловити думку, дати оцінку.  

Як і слова, фразеологізми можуть вступати в синонімічні ( бити байдики- 

і за холодну воду не братися) й антонімічні зв`язки (під носом-куди Макар 

телят не ганяв).Крім того , вони можуть мати кілька значень, тобто бути 

багатозначними, наприклад: роззявити рота- 

                                                                           1) говорити ; 

                                                                          2) уважно слухати; 

                                                                          3) бути враженим чимось; 

                                                                         4) бути неуважним. 

 

     Фразеологізми мають різне стилістичне забарвлення, вони бувають:                    

розмовними; просторічними; фольклорними; книжними ; нейтральними. 

Розмовні і просторічні фразеологізми  вживаються у побутовому 

спілкуванні й художній літературі, фольклорні фразеологізми в усній 

народній творчості, книжні фразеологізми у наукових і публіцистичних 

текстах, рідше — у художніх, нейтральні фразеологізми в усіх стилях . 

                                     Приклади фразеологізмів: 

          1.Фразеологічні словосполучення: гіркий хліб,пекти раки, море по коліна.         

 

          2.Крилаті вислови: Борітеся — поборете. Пропаща сила. Ахіллесова п’ята.  

 

          3.Прислів’я та приказки: Друзі пізнаються в біді. Дивиться, як кіт на сало.  

          

         4.Народні порівняння: білий як сніг, вродлива, як маків цвіт.  

         

         5.Народні побажання: з роси та й з води; хай йому грець.  

          

         6.Професійні вислови: бурхлива реакція,гірка пілюля, ділові папери.  

 

        7.Усталені звороти: мати на увазі, брати участь, надати слово.  

     4. Виконайте наступні завдання в робочому зошиті:  

1. Відредагуйте вислови.   

      Прийняти міри –  

      Заключати договір –  

      Кидатися у вічі –  
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      Згідно плану –  

     Приймати участь –     

  

  2. З’ясувати значення фразеологізмів та запишіть їх одним словом  

         1.Ділити шкуру невбитого ведмедя.  

         2.Лізти з чобітьми в душу.  

         3.Вовк в овечій шкурі.  

         4. Перемірити голими п’ятами.  

         5. Передати куті меду.  

         6.Палата розуму.   

   3.Виправте помилки у фразеологічних зворотах. Поясніть значення 

фразеологізмів.  

      1. Жди з горя погоди.  

      2. Товкти воду в мисці. 

      3. У здоровому тілі здоровий пух. 

      4. Від бобра добра не шукають  

      5. Мовчати як риба об лід.  

   4.Продовжіть фразеологізм  

        Зробив діло – 

        Який батько –  

        Що посієш –  

        Вовків боятися –   

        Вік живи –  

        Краще один раз побачити,… 

        Козацькому роду… 

        Хто рано встає,…  

        Не такий страшний чорт, …  

        Хто в ліс,…  

        Хто спішить,…   

 5. Виконайте вправу 4 до § 9-10 ст. 39 

 

УВАГА!  Запитання, які виникають у процесі опрацювання матеріалу прошу 

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

0932097260. 

Конспект, виконані вправи та домашнє завдання  надіслати на електронну 

пошту annatumanovska@gmail.com або вайбер-0932097260. 
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