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Група №14 

Урок №7-8 

 

Урок №7 

Тема уроку: «Слова власне українські й запозичені. Виправдані й 

небажані запозичення» 
Мета уроку: (формування компетентностей): предметні: закріпити та 

поглибити знання про лексику української мови з точки зору її походження, 

удосконалити вміння і навички щодо використання запозичених слів; 

ключові: навички спостереження, оформлення висновків; комунікативні: 

вміле використання запозичених слів; інформаційні: удосконалювати 

навички роботи зі словниками; загальнокультурні: розвивати образність 

мовлення. 

Матеріали до уроку: 

1. Опрацюйте § 5( ст.23-26) у  підручнику: Українська мова (рівень 

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

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

2. Прочитайте речення  й виконайте завдання.                                                       

- Індустріальна сфера деградує, якщо інвестори й топ-менеджери не реагують 

на девальвацію.                                                                                                                      

- Промислова галузь занепадає, якщо вкладники й провідні керівники не 

зважають на знецінення грошей.                                                                                         

а). Яке речення легше для сприйняття?                                                                             

б). За яким принципом дібрано лексику в цих реченнях? 

3. Робота в зошитах (відтворіть поданий нижче матеріал у своїх 

конспектах). 

Ознаки, за якими 

виділяються 

групи 

Назви груп слів Приклади 

Незапозичені 1.  Слова, успадковані з 

попередніх періодів 

розвитку мови. 

2.  Власне українські слова. 

Небо, туман, 

земля, ясніти, білий. 

Баритися, багаття, 

мрія, розкішний. 

Запозичені 1.  Старослов’янізми. Раб, вождь, єдність, 

грядущий. 



  

2.  З інших слов’нських мов. 

  

3.  З неслов’янських мов. 

Байка,   гусар, книголюб, 

завод, бадьорий. 

Ікона, драма, радіус, 

казна, салют, фініш, 

офіцер. 

В українській мові є слова, запозичені з: 

Старослов’янської мови (найдавнішої писемної мови слов’ян,    яка 

поширилася в Київській Русі після прийняття християнства): єдиний, 

юнак, древо, злато, глава, птах, враг, вражий. 

 Польської мови: гонорар, візерунок, урядник, повидло, розмаїтий, 

краков’як. 

 Неслов’янських мов (давньогрецької, латинської, німецької, 

французької, англійської, тюркських тощо): Біблія, ікона, ангел, 

демократія, лексика, фонетика, клас, лекція, футбол, кавун, базар, 
фільм, нафта, консультація. екзамен 

 

                                        Ознаки старослов’янізмів 

1. звукосполуки –ла-, -ра-, -ре- (глас, врата. древо) відповідно до 

українських    -оло-, -оро-, - ере-: (голос, 

ворота, дерево); 

2. префікси воз-, вос-, со-, пре-, пред-: воздавати, 

вознести, воскресити, преображення, предтеча; 

3. суфікси –тель, -ин(я), -знь, -ств(о), -тв(а): учитель, 

мислитель, богиня, гординя, приязнь, боязнь, братство, жертва, 

битва; 

4. суфікси –ащ- (-ящ-), -ущ-(-ющ-): трудящий, грядущий; 

5. складні слова з першим коренем блого-, добро-, зло-: благодать, 
благочестивий, благословляти, добродушний, зловонний. 

Вправи на закріплення матеріалу 

4.Робота зі словником. З’ясуйте за тлумачним словником значення 

слів,складіть з ними речення. 

    Витися, гожий, баритися, торішній, дотепний, зичливий,  ковінька, 

невгамовний, озимі, підстава, розпука, свійський, тішитися, урочище, ясочка. 

         



        5. Прочитайте, знайдіть у тексті старослов’янізми. 

1. Боже, Великий, Єдиний, нам Україну храни, волі і світу промінням ти 

її освіти. Дай йому волю, дай йому долю, дай доброго світа, щастя дай, 

Боже, народу і многая, многая літа! 

2. Вставай, Україно, вставай, виходь на дорогу свободи, де грає широкий 

Дунай, де ждуть європейські народи. 

3. Оповістив раз премудрий Соломон, що буде казати мирові своє 

казання- навчання. 

4. І попросив благочестивий Соломон у Бога дати йому мудрості. 

5. Київ… Сивий град старого Кия. Златоглавий, білосніжний велетень 

        6.Спишіть речення , підкресліть слова іншомовного походження,      

запам’ятайте їхнє лексичне значення. З’ясуйте за словником іншомовних 

слів, з якої мови вони запозичені. Складіть з ними речення. 

1. Акваторія- ділянка водної поверхні у визначених межах. 

2. Балет – це вид сценічного мистецтва, що поєднує танець, музику і 

драматургічний задум. 

3. Вестерн- пригодницький кінофільм про життя північноамериканських 

західних штатів у XIX ст., головними героями якого є ковбої. 

Домашнє завдання: 

1.Замініть запозичені слова синонімами з української мови. 

     Експорт, імпорт, гуманний, естафета, інформація, делікатес, ембарго, 

епілог, пролог, етикетка, фото, сувенір. 

 2.Виправити помилки у вживанні запозичених слів. 

1.      Що не говори, а він людина тактична, уміє слово сказати. 

2.      Хмельницький використовував у бою різні тактовні прийоми, 

залежно від конкретної ситуації. 

 

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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Група № 14 

Урок № 8 

Тема уроку: «Лексичні й фразеологічні синоніми, антоніми. 

Синонімічне багатство української мови» 

Мета: поглибити та розширити знання учнів про лексичні й фразеологічні 

синоніми, антоніми, формувати вміння аналізувати синоніми та творчо 

використовувати у власному мовленні; розвивати гнучкість і доцільність у 

використанні мовних засобів; виховувати культуру мовлення учнів. 

 Матеріали до уроку: 

   1. Опрацюйте § 6( ст.27-31) у  підручнику: Українська мова (рівень 

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

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

   2. Дайте відповіді на запитання: 

1. Що називається синонімами? Пригадайте приклади. 

2. Яка їх роль у мові? 

3. Чи часто ви користуєтесь словником синонімів? 

   3. Прочитайте речення. 

1. Вишукане поводження , стильний одяг, милосердя, аристократизм – ознаки 

чоловіків і жінок, яких бачимо на світлинах. 

2. Витончені манери, модне вбрання, співчутливість, шляхетність – прикмети 

панів і панянок, яких споглядаємо на фотографіях. 

- Чи відрізняються речення за змістом? 

- Чи можна сказати, що синоніми в обох реченнях абсолютно тотожні? 

    4.Робота з термінами (законспектуйте в зошити правила на ст.27, 28) 

    5. Лінгвістичне спостереження 

 Запишіть речення. Підкресліть синоніми і поясніть їх значення. 

1. Наче зачарований велетень, стояв ліс (Панас Мирний). 2. Під гаєм в’ється 

річенька 

 (Л. Глібов). 3. По діброві вітер виє (Т. Шевченко). 4. Ой піду я в бір 

темненький (Леся Українка). 5. Могутнім спокоєм дихає праліс. 

 Закріплення нового матеріалу 

Тренувальні вправи 

1. В далечині туманній, темній, димній злилися низина і вишина (Є. Маланюк). 

2. На обличчі лежав вираз безнадії й розпачу ( В. Собко). 3. Занедужала 

перше мати: таки вже старенька була; похиріла неділь зо дві, та й 

переставилася ( Марко Вовчок). 4. Ніч коротка – довга розлука, що ж мені 

суджено – щастя чи мука? (Леся Українка). 

- Знайдіть синоніми й антоніми. 

- Визначте, які з них контекстуальні. 

2. Творче завдання 

До кожного з іменників підберіть по кілька відповідних синонімів, поданих у 

довідці, і запишіть їх у вигляді 12 синонімічних груп.  



Область.  Яр. Бій. Болото.  Палиця.  Гілка. Глибина.  Бідолаха.  Нероба.  

Голяр.  Верткість.  Огорожа.                                    

Довідка. Яруга. Глибочінь. Баталія. Край. Зона. Байрак. Віти.. Перукар. 

Балка. Битва. Дручечок. Ломака. Гультяй. Паркан. Бідаха. Ледар. Вітка.  

Ограда. Вертлявість. Глибинь. Бідар. Ковінька. Неборак. Сіромаха. Бідняк. 

Гультіпака. Трясовина. Цирульник. Тин. В’юнкість. Драговина. 

Робота в зошитах 

 Спишіть речення, підкресліть синоніми до слова хуртовина (сильний вітер зі 

снігом). Чим відрізняються ці синоніми — значенням чи емоційним 

забарвленням? 

1. Як не любити зими сніжно-синьої на Україні моїй, саду старого в 

пухнастому інеї, сивих, веселих завій (М. Рильський). 2. Реве, свище завірюха 

(Т. Шевченко). 3. Заметіль замела шляхи (І. Нечуй-Левицький). 4. Метелиця 

засипала землю снігом (І. Нечуй-Левицький). 5. Пурга розгулялася (І. Нечуй-

Левицький). 6. Хурделиця плела навколо холодні сіті (М. Стельмах). 

Культура мовлення   

Запам`ятайте, як правильно наголошувати слова. 

Донька, дочка, дрова, жалюзі, заробіток. 

Перегляд експрес – уроку «Паперовий стакан чи паперова склянка?» 

- Перекажіть  

Тести 

1. Синонімічним є ряд слів 

А курйозний, смішний, комічний, кумедний 

Б  крикливий, галасливий, горластий, голосовий 

В  красномовний, золотоустий, говіркий, пишномовний 

Г  короткочасний, скороминущий, нетривалий, миттєвий 

2. Синонімічним є ряд слів 

А  засмоктуватися, грузнути, застрягати, стругати 

Б гостинний, хлібосольний, привітний, щирий 

В  волохатий, кошлатий, ворсистий, хутряний 

Г  гідність, честь, достойність, чесність 

3. Антоніми подано в рядку 

А  помисливий – легковажний 

Б  схарапуджений – бадьорий 

В  опецькуватий – лагідний 

Г  знавіснілий – спокійний 

4. Контекстуальним антонімом до слова небо може бути  

А  гора 

Б  море 

В  хмара 

Г  земля 

5. Установіть відповідність 

Слово                                                                                    Синонім 

1   огрядний                                                                          А  широкоплечий 

2  кремезний                                                                          Б  неповороткий 



3 вайлуватий                                                                         В тендітний 

4 чепурний                                                                             Г  опасистий 

Д охайний 

6. Установіть відповідність 

Слово                                                                                      Антонім 

1  млявий                                                                              А  запопадливий 

2 мінливий                                                                            Б  бадьорий 

3 буденний                                                                             В казковий 

4  упереджений                                                                     Г зверхній 

Д  стійкий 

 Систематизація та узагальнення засвоєного матеріалу 

1. Які слова називаються синонімами? 

2. Які слова називаються антонімами? 

4. Яку стилістичну роль відіграють синоніми? 

 

  Домашнє завдання (на вибір) 

 Ст..31 впр.7(на вибір А або Б) 
 

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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