
02.04.2021 

Група № 35 

Урок № 48 

Тема уроку: «Стилістичні засоби словотвору» 

Мета уроку: пояснити вплив застосування різних способів словотворення 

на стилістичну маркованість слів, а відтак на вживання слів у різних стилях 

мовлення; формувати увагу до слова, смак до точного і влучного вислову, 

відпрацьовувати вміння співставляти й вибирати виражальні засоби мови 

відповідно до ситуації спілкування та мети висловлювання, обґрунтувати свій 

вибір; удосконалювати логічне й образне мислення, мовлення. 

Матеріали до уроку: 

1. Опрацюйте § 50 у базовому підручнику: Українська мова (рівень 

стандарту): підручник для 11 кл. закл. загальн. середн. освіти/ Олександр 

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

2. Перегляньте відео до уроку на YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=2Hnn0ZFhoW0&ab_channel 

https://www.youtube.com/watch?v=gAzWZ0NMAzc&t=155s&ab_channel 

3. Законспектуйте матеріал до уроку (ОСНОВНЕ): 

Словотвір — розділ науки про мову, що вивчає будову слів та способи їх 

творення. 

Творення похідних (нових) слів — одне з найважливіших джерел 

збагачення словникового складу мови. Словотворчі засоби впливають на 

стилістичну маркованість слів і вживання в тому чи іншому стилі мовлення. 

Найголовніша роль у  стилістичному забарвленні слів належить суфіксам 

і префіксам, які впливають на значення новоутвореного слова, надають слову 

певного стилістично-емоційного оцінного забарвлення. 

Словотвірні норми — це правила утворення слів за словотвірними 

моделями. Порушення словотвірної норми спричиняє словотвірну помилку. 

Використання в  тексті певного стилю слова невластивої стилеві будови 

є стилістичною помилкою. 

У науковому, діловому, публіцистичному стилях уживаються слова, 

утворені за допомогою таких суфіксів: 

-от-, -ість-, -изм-(-ізм-), -ств-, -цтв- та ін. (слова з абстрактним значенням): 

висота, швидкість, патріотизм, організм, громадянство, будівництво; 

https://www.youtube.com/watch?v=2Hnn0ZFhoW0&ab_channel
https://www.youtube.com/watch?v=gAzWZ0NMAzc&t=155s&ab_channel


-нн(я), -тт(я), -анн-, -енн-(-єнн-) (віддієслівні іменники): замовлення, 

буття, демонстрування, залучення, засвоєння; 

-альн-(-яльн-), -арн-(-ярн-), -ичн-(-ічн-, -їчн-), -ист-, -ат-, -уват- (наукові 

терміни): соціальний, молекулярний, історичний, хімічний, ефіристий, пернатий, 

сіркуватий; 

-ник-, -щик-, -чик-, -льник-, -тель-, -ист-(-іст-) (назви осіб): замовник, 

велогонщик, мислитель, цінитель, сценарист, програміст. 

У текстах художнього та розмовного стилів уживаються слова, утворені 

суфіксами: 

-ок-, -очок-, -ечок-, -еньк-, -оньк-, -есеньк-, -ісіньк- (зі значенням 

здрібнілості, пестливості): синок, листочок, пучечок, біленький, ріднесенький, 

тонісінький; 

-ищ-, -иськ-, -ик-, -юк-, -чук-, -юг(а) (зі значенням збільшеності, 

згрубілості): вовчище, ведмедисько, козарлюга; 

-ак-, -як-, -яг-, -юг- (зі значенням зневажливості): писака, коняка, 

скромняга, ледацюга; 

-юх-, -ил-, -ал- (із виявленням оцінки, характеристики): упертюх, бурмило, 

базікало. 

Стилістична виразність префіксів залежить від тих значень, яких набувають 

новоутворені слова. Наприклад, префікс на-, повторюючись у  словах, не тільки 

вказує на завершеність дії, а й підсилює емоційність виразу: Набачився ланів 

зелених, золотих, набачився, надихався, напився (Олександр Олесь). Відтінку 

урочистості надають словам застарілі префікси па-, пра-, уз-: паросток, 

прадавній, узлісся. 

Книжного забарвлення надають словам запозичені префікси анти-, архі-, 

екстра-, контр-, псевдо-, ультра-: Війна — це завжди антикультура, 

антидуховність (А. Жикол). Бачив будівника в житті і псевдобудівника… 

(О. Гончар). У художньому та публіцистичному стилях емоційно-експресивних 

відтінків надають словам іншомовні префікси гіпер-, архі-, ультра-: Застосування 

мультимедійних технологій може зробити урок ультрасучасним (З  газети). У 

текстах офіційно-ділового та наукового стилів ці префікси стилістично 

нейтральні. 



4.  Перепишіть, знімаючи риски та вписуючи пропущені літери. Поясніть 

лексичне значення та з’ясуйте стилістичну роль слів з іншомовними 

префіксами й суфіксами.  

1. Письменник — постать для нашої нації архі/важлива, визначальна, 

харизмат..чна (З журналу). 2. Письменники мусять не лише відтворювати 

життя, а й додавати людям патріот..зму (М. Адаменко). 3. Шевченко, Леся 

Українка, вся наша класична література — це суцільний протест проти 

тоталітар..зму (О. Гончар). 4. Душа хотіла чогось ультра/надзвичайного, 

небуденного (І. Багряний). 5. Якщо нищиться духовність, мова, нищиться 

нація, і відновити її тяжче, ніж зарадити супер/небезпечним економ..чним 

катастрофам (З журналу).   

5. Виконайте в робочому зошиті вправу 5, 7 до § 50 з підручника 

О. Авраменка для 11 кл. 

 

Фото виконаних завдань надсилати мені на електронну пошту 

ledishade@ukr.net 

У темі листа вкажіть ваше прізвище, номер групи та № уроку. 
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02.04.2021 

Група № 35 

Урок № 49 

Тема уроку: «Стилістичні особливості частин мови» 

Мета уроку: з’ясувати зміст понять «стилістична норма», «стилістична 

помилка»; навчитися знаходити в тексті стилістично забарвлені морфологічні 

засоби, варіанти граматичних форм; усвідомити важливість стилістичних умінь. 

Матеріали до уроку: 

1. Опрацюйте § 51 у базовому підручнику: Українська мова (рівень 

стандарту): підручник для 11 кл. закл. загальн. середн. освіти/ Олександр 

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

2. Перегляньте відео до уроку на YouTube: 

Перегляньте відео «Лайфхаки з української мови. Загальна морфологія». 

Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=TwXcLCew35Q&ab_channel 

3. Законспектуйте матеріал до уроку (ОСНОВНЕ): 

Кожна частина мови має певні стилістичні засоби. Вони пов’язані з тим, що: 

- слова різних частин мови вживаються в різних стилях з неоднаковою 

частотою; 

- кожна частина мови має граматичні особливості, синонімічні форми – 

нейтральні та стилістично марковані. 

Морфологічні синоніми – це граматичні форми слова, що розрізняються 

засобами граматичного вираження, відтінками спільного граматичного значення 

й стилістичним уживанням.  

Частина мови Стилістичні особливості Приклади 

Іменники Іменники чоловічого роду ІІ відміни 

мають у давальному відмінку однини 

закінчення –ові після основи на 

твердий приголосний та -еві, -єві – 

після основ  на м’який або шиплячий 

приголосний. 

Та й не дала тому 

козакові ні щастя, ні 

долі. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TwXcLCew35Q&ab_channel


Паралельне закінчення давального 

відмінка -у, -ю, яким варто 

користуватися тоді, коли поряд 

стоять у цьому відмінку два іменники 

чоловічого роду. 

Передай листа 

товаришеві 

Бондаренку. 

 

 

Паралельні форми родової 

належності мають іменники, що 

позначають осіб жіночої статі за 

їхньою професією чи характером 

діяльності. Форми з -к(а) вживають у 

художньому, розмовному та 

публіцистичному стилях. В офіційно-

діловому мовленні перевагу надають 

формам чоловічого роду. 

Учителька Наталія 

Петрівна. 

Кандидат наук Олена 

Славінська. 

Прикметники Повні форми прикметників 

використовуються в усіх стилях, 

вони є стилістично нейтральними. 

Нестягнені форми повних 

прикметників властиві переважно 

фольклору й поезії. 

Вийди, дівчинонько, 

моя вірная. 

 

 

 

 

Проста форма вищого та найвищого 

ступенів порівняння прикметників 

уживається в усіх стилях, складена 

форма прийнятніше для наукового та 

офіційно-ділового стилів. 

Бережімо честь 

народу – 

найкоштовнішу 

перлину. 

Займенники  Використання множинних форм 

займенників ми, ви, вони, нам, вам 

замість я, ти, ви, вона. 

Ми й не таких бачили. 

Дієслова У художньому, розмовному й 

публіцистичному стилях уживають 

теперішній час замість минулого. 

Їду я недавно через 

міст Патона й бачу 

дивну рекламу. 



Дієслова, що довші на один склад, є 

нейтральними, а коротші 

використовують у розмовному та 

художньому мовленні. 

Питає –пита, беремо – 

берем. 

Стилістичною називають помилку в усному або писемному мовленні, що 

полягає у вживанні слів, які не відповідають стилю всього тексту. До 

стилістичних помилок належать:  

- стилістична несумісність слів; 

-  порушення стильової єдності тексту;  

-  різностильове забарвлення тексту;  

- невиправдане вживання мовних кліше;  

- уживання зайвих, беззмістовних слів, одноманітних синтаксичних 

конструкцій. 

Актуалізуйте знання за таблицею. 

 

4. Запитання для самоперевірки: 

- На які дві групи поділяють самостійні частини мови? 

- Яка службова частина мови найчастіше вживається з іменниками, 

числівниками та займенниками? 

- До якої з вивчених частин мови належать слова на добраніч, будь ласка, 

до побачення?  

- Які частини мови є незмінними, тобто не мають закінчень? 

- Яка з форм дієслова має суфікси -учи, -ючи, -ачи, -ячи, -ши, -вши? 



- Назвіть стилістичні особливості частин мови. 

- Що таке стилістична помилка? 

5. Прочитайте текст. Визначте його тему, стильову належність (усно), дайте 

короткі відповіді на питання у форматі «Так» чи «Ні».  

(1) Україна вила  й стогнала від болю.  (2) Вона  захлиналася від крові своїх 

найкращих синів. (3) Це не час Жовтневої революції, не час Другої світової 

війни. (4) Це 2014 рік.  (5) Плаче небо, плачуть матері, дружини, діти,  плаче 

повсюди люд. (6) На очах у всього світу, у центрі Києва – Європейської столиці 

-  цинічно  розстрілювали  беззбройних людей: студентів,  викладачів, 

художників, фермерів, журналістів, робітників… 

У третьому реченні автором використано 2 частки. 

- Слово «від» у першому реченні є прийменником. 

- У шостому реченні одинадцять іменників. 

- Слово  «люд» (6 речення) є іменником ІІ відміни, що  вживається лише 

в множині. 

- Дієслова «вила», «стогнала», «плаче», «розстрілювали» належать до І 

дієвідміни. 

- Прислівники «повсюди» та «цинічно» виконують синтаксичну роль 

обставин. 

6. Виконайте тестові завдання «Загальна морфологія»   

Кожна правильна відповідь – 0,25 б. 

1. З’ясуйте, якою частиною мови є кожне з виділених слів.  

Вітчизна твоя починається з пісні, (1)що мати співа, і з того, на що 

(2)споконвіку ніхто (3)не (4 )відніме права. 

А займенник     

Б дієслово      

В прислівник        

Г сполучник       

Д частка. 

2. З’ясуйте, якою частиною мови є кожне з виділених слів.  

(1)Тепліше стає на серці, коли бачиш: ти не цілком (2)одинокий на світі, 

(3)є добрі люди, (4)що дбають про тебе. 

А прикметник   



Б займенник   

В дієслово    

Г прислівник      

Д сполучник. 

3. З’ясуйте, якою частиною мови є кожне з виділених слів.  

Нема тих грошей, якими (1)можна б заплатити за людський розум і людське 

серце (2)навіть тоді, коли хтось думає, (3)що у світі все купується і 

(4)все продається. 

А іменник      

Б займенник        

В прислівник       

Г сполучник       

Д частка. 

4. З’ясуйте, якою частиною мови є кожне з виділених слів. 

Я хочу, щоб цвіла (1)край шляху квітка, і гула над нею (2)працьовита бджола, 

(3)і жайворон співав у високій (4)блакиті. 

А іменник       

Б прикметник      

В дієприкметник (форма дієслова) 

Г прийменник       

Д сполучник. 

5. З’ясуйте, якою частиною мови є кожне з виділених слів.  

 (1)Чи знаєте ви, (2)що український віночок  –  не просто краса, а й оберіг, бо в 

ньому (3) є (4)така чаклунська сила, що біль знімає. 

А прикметник     

Б займенник      

Б дієслово        

Г сполучник       

Д частка. 

6. З’ясуйте, якою частиною мови є кожне з виділених слів.  

Якщо (1)свою землю ти любитимеш, жар душі (2)віддавши їй (3)сповна, якщо в 

праці (4)щирим серцем грітимеш, то тебе пригріє і вона. 

А прикметник          



Б займенник        

В дієприкметник (форма дієслова) 

Г дієприслівник (форма дієслова)        

Д прислівник. 

7. З’ясуйте, якою частиною мови є кожне з виділених слів. 

Є дуже (1)багато людей, (2)які читають (З)лише для того, (4)щоб не думати. 

А займенник    

Б числівник       

В прислівник      

Г сполучник       

Д частка. 

8. З’ясуйте, якою частиною мови є кожне з виділених слів.  

Тут завжди квітнуть мальви і жоржина, тут (1)серед цвіту золота бджола, 

(2)тут юності (3 )замріяна стежина, (4 )що вабить за околиці села. 

А займенник       

Б дієприкметник (форма дієслова)      

В прислівник 

Г прийменник         

Д сполучник. 

9. З’ясуйте, якою частиною мови є кожне з виділених слів.  

Українці мають усі підстави пишатися тим, що (1)їхня Батьківщина не раз 

переживала дні сили (2)і слави, мала (З)справді легендарних героїв, мужньо 

переносила найважчі випробування, коли гинули не (4)сотні й тисячі, а 

мільйони її дочок і синів. 

А іменник   

Б займенник       

В числівник       

Г прислівник     

Д сполучник. 

10. З’ясуйте, якою частиною мови є кожне з виділених слів.  

 Рано на світанні в полі, (1)десь між (2)рядами високих курганів, на     

(З)вибитому тьмою ніг і копит шляху, почувся (4)глухий шум. 

А іменник     



Б прикметник       

В займенник 

Г дієприкметник (форма дієслова)         

Д прислівник. 

11. З’ясуйте, якою частиною мови є кожне з виділених слів.  

(1)Перепрошую, історія України та (2)її культури (З)більш цензурована, 

(4)як написана. 

А займенник      

Б прислівник        

В сполучник       

Г частка     

Д вигук. 

12. З’ясуйте, якою частиною мови є кожне з виділених слів.  

Робінзон створював з (1)нічого — і створив світ. (2)Манілов бачив ідеал у хмарах 

— і жив, провалюючись у (3)неосяжне свинство. Запитаймо себе: (4)на кого ми 

більше схожі? 

А іменник     

Б прикметник      

В займенник         

Г дієприкметник (форма        дієслова)  

Д прийменник. 

7. Виконайте в робочому  зошиті вправу 7 до § 51 з підручника 

О. Авраменка для 11 кл. 

 

Фото виконаних завдань надсилати мені на електронну пошту 

ledishade@ukr.net 

У темі листа вкажіть ваше прізвище, номер групи та № уроку. 

 

 

 

 

mailto:ledishade@ukr.net

