
Урок 7. 

 

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

запозичення. 

Мета уроку: 

- навчальна: дати відомості про лексику української мови з точки зору її 

походження; удосконалити вміння гімназистів визначати групи слів за 

значенням, правильно вживати їх у мові;  

- розвиваюча: розвивати культуру усного і писемного мовлення, 

формувати навички роботи із довідковою літературою, збагачувати 

словниковий запас гімназистів з метою формування ключових 

компетентностей;  

- виховна: виховувати патріотизм,  любов та повагу до рідної мови. 

Тип уроку:урок формування практичних вмінь та навичок. 

Очікувані результати: 

- знати загальні відомості про лексику української мови, її походження; 

- розрізняти власне українські та запозичені слова; 

- працювати з тлумачним словником та словником іншомовних слів; 

- вміти доречно вживати лексичний склад мови у власному мовленні. 

Шановні учні продовжуємо навчатися дистанційно. Конспект цього уроку 

пише друга  підгрупа групи. Перша підгрупа пише конспект Тумановської А.М. 

Хід уроку 

                                                                                                     Я славлю спільність мов 

                                                                                                     Я славлю їх одмінність, 

                                                                                                     Основу всіх основ –  

                                                                                                     Правічну їх родинність. 

                                                                                                     Це ж – зоряний вінок, 

                                                                                                     Братерська непоборність, 

                                                                                                     І в кожній з мов – зірок –  

                                                                                                     Чарівна неповторність. 

                                                                                                                                      І. Муратов 

1. Дайте письмові відповіді на питання? 

 Що таке лексикологія? 

 Що вивчає лексикологія? 

 На які групи за походженням поділяється лексика української мови? 



 Які слова належать до власне української лексики? Наведіть приклад. 

 Які слова називають запозиченими? Наведіть приклад. 

 За якими ознаками розпізнаються слова іншомовного походження? 

 За яким джерелом можна безпомилково визначити походження того чи 

іншого слова. 
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IIIУсвідомлення здобутих знань у процесі практичнї роботи, 

удосконалення загальнопізнавальних умінь з теми. 

 

2. До поданих іншомовних слів дібрати українські відповідники. Записати 

в зошити. 

І група 

(дібрати український відповідник) 

ІІ груп 

(дібрати запозичений відповідник) 

ІІІ група 

(встановити відповідність) 

Аеропорт –  Оплески –  Фікція          складанка 

Вокзал –  Відхилення - Кавер              вигадка 

Процент –  Важливий –  Пазли            переспів 

Карта –  Доказ –  Пароль             мірило 

Фото –  Життєпис –  Вау          посміхайчик 

Фонтан –  Доба –  Смайл          нагорода 

Прогрес –  Лаштунки –  Пейзаж                ключ 

- Немає випадних 

голосних і чергування 
(бетон-бетону, катер – катера) 

- Є збіги голосних та 

приголосних 

- Рідко виділ преф і суф, 

корені три і більше 

складові 

- Дж – оу – айн(джем) 

- Пс, кс (психолог) 

- А – у (тротуар) 

- Інг–инг(смокінг) 

- Запозичені слова 

підкорились правилам 

української мови 

- У власне  українс. є 

слова, де немає 

чергування голосних, і 

випадних ( тінь – тіні, 
мороз – морозу) 

- У запозич також 

можуть виділятись 

преф і суф 

-  (асоціація, імпорт) 

- Є випадні голосні і 

чергув (сіль-солі, вітер – 

вітру) 

- Збіги приг можливі на 

межі значущих ч.сл. 

- Оро, оло, еле, тель, 

ство(голова, золото, берег, 

учитель, братство) 

- Корені одно рідше 

двоскладові 

- Префвоз, со, пред 
(воздати, премудрий) 

- Суф. ущ, ащ 

(трудящий) 

 



Тротуар –  Управління– Критерій      наодинці 

Журнал –  Провал ,невдача –  Премія            краєвид 

Фактор –  Тло –  Тет – а -  тет          ого 

 

     3. Робота зі словником. Переписати. 

Записати іншомовні слова та пояснити їх значення. 

 Абажур( ч. фр. 1.Дашок, ковпак різної форми на дошці; 2. Вікно прорізане 

навскіс; 3. Щит на вікнах у в’язницях, що пропускає світло тільки згори) 

Абсолютний( лат. 1. Цілковитий, повний, безумовний, необмежений, 

безвідносний; 2. Абсолютний нуль – найнижча можлива температура; 3. 

Абсолютна висота – висота точки земної поверхні над рівнем моря) 

Авіатор( чол. фр. 1.Пілот, льотчик, літун; 2. Спеціаліст, який займається 

польотами)  

Дезертир(фр., від лат. 1. Зрадник, утікач, той, хто залишає військо без 

дозволу; 2. Особа, яка уникає певної роботи, ухиляється від обов’язків) 

Жирафа(франц. 1. Рій жуйних парнокопитних ссавців; 2. Сузіря Північної 

півкулі зоряного неба) 

Камбала(жін.. фін. 1. Морська плоска риба з очима на одному боці голови, 

однобічка, одноочка, полу рибка, глось) 

Макулатура(лат. 1. Папір або картон, зіпсований в поліграфічному 

виробництві, обрізки, старі газети, книги тощо, які використовують для 

технічних потреб або для переробки на паперових фабриках) 

Татуювання(франц. 1.нанесення зображення (візерунку) наколюванням його 

людині на шкіру) 

Чемпіон( англ. 1. Переможець чемпіонату; в ширшому розумінні – 

переможець у будь – якому спортивному змаганні на першість4 першун) 

Яхта (голл. 1. Вітрильне, моторне або вітрильно- моторне спортивне чи 

туристичне судно). 

4.Виписати з них запозичені й власне українські слова у відповідні 

колонки. 

Запозичена лексика Власне українська лексика 



 

 

 

Речення 

1. Нектони й до сьогоднішнього дня привертають увагу вчених усього світу ( З 

підручника). 2. Дарма, що наука на кафедрах тоді кульгала або дрімала ( І. 

Нечуй – Левицький). 3. Гречні кавалери хвацько підхоплювали довгі шлейфи 

папій і з побожною шанобливістю несли їх за ними. У другому ятері було дві 

щуки і три лини ( М. Стельмах). 4. Ми розрішаємо гріхи  Святою буллою сією 

(Т. Шевченко). 5. Несамовито загарчав гаспид (М. Вовчок). 6. Я сама не дуже 

експансивна, - се, здається, вдача всієї нашої родини ( Л. Українка). 

 

 Слово викладача 

Ми – українці. Живемо у вільній і незалежній державі – Україні. Розмовляємо 

рідною державною мовою. А мова у нас красива і багата, мелодійна і щира, як 

душа і пісня нашого народу. Сучасна українська мова має близько 256 тисяч 

слів. 

• За лексичним запасом найбільш близькою до української мови є білоруська – 

84% спільної лексики, далі йдуть польська і сербська (70% і 68% відповідно) і 

лише потім – російська (62%). • В українській мові, на відміну від решти 

східнослов’янських мов, іменник має 7 відмінків, один з яких – кличний. 

• 448 р. візантійський історик Пріск Панійський, перебуваючи в таборі 

гунського володаря Аттіли на території сучасної України, записав слова "мед" і 

"страва". Це була перша згадка українських слів. 

• В українській мові найбільша кількість слів починається на літеру "П". 

Найменш уживаною літерою українського алфавіту є літера "Ф". 

• В українській мові безліч синонімів. Наприклад, слово "горизонт" має 12 

синонімів: обрій, небозвід, небосхил, крайнебо, круговид, кругозір, кругогляд, 

виднокруг, видноколо, виднокрай, небокрай, овид. 

• Назви всіх дитинчат тварин є іменниками середнього роду: теля, котеня, 

жабеня. 



• Українська мова багата на зменшувальні форми. Зменшувальну форму має 

навіть слово "вороги" – "вороженьки". Ще однією особливістю української 

мови є діалекти. Тож пропоную зараз виконати завдання, яка підтверджують 

унікальність нашої мови. 

     5.  Робота з художнім текстом 

З уривку «Тіні забутих предків « М. Коцюбинського виписати діалектні слова. 

Котивсь зеленими царинками, маленький і білий, наче банька кульбаби, 

безстрашно забирався у темний ліс, де гаджуги кивали над ним галузками, як 

ведмідь лабами…Іван знав, що на світі панує нечиста сила, що арідник (злий 

дух) править усім; що в лісах повно лісовиків, які пасуть там 

свою маржинку:оленів, зайців і серн; що там блукає веселий чугайстир, який 

зараз просить стрічного в танець та роздирає нявки; що живе в лісі голос 

сокири. Вище, по безводних далеких недеях нявки розводять свої безконечні 

танки, а по скелях ховається щезник…Кучерява зелень гогозів і афин запустила 

своє коріння у глибінь моху, а зверху сипнула росою червоних та синіх 

ягід… Сонце налляло злотом глибоку долину, зазеленило трави, десь курився 

синій димок од ватри… Вдома, в родині, Іван часто бувс відкомнеспокою і 

горя. За його пам'яті вже двічі коло їх хати трембітала трембіта оповіщаючи 

горам і долам про смерть: раз, коли брата Олексу роздушило дерево в 

лісі…Сідлались коні, і суточками зеленим верхом ішов пишний похід та 

закосичував плай гейби червоним маком… 

Домашнє завдання  

    Диференційоване завдання:1 – виписати 10 слів іншомовного походження та 

пояснити їх значення;2 – написати міні – твір, використовуючи слова 

іншомовного походження. 

 

Фото робочих зошитів надіслати на ел.пошту irinanikolaevna1977@ukr.net 

Питання у Viber, Telegram за номером 0999707381  

Пам’ятаємо !, що в робочих зошитах пишемо охайно, кожне домашнє завдання 

виконуємо. В кінці місяця я вишлю кожному оцінки за написаний дистанційний 

конспект, за виконані домашні завдання і за ведення робочого зошита, тож 

чекаю ваших фото, мої майбутні відмінники! 


