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Тема: Фразеологізми. Стилістичні можливості використання 

фразеологізмів.  

Мета:  удосконалювати знання про фразеологізми, види фразеологізмів за 

ступенем зв’язку слів, що до них входять, види фразеологізмів за 

функціонально-стилістичними ознаками; розкрити функціонально стилістичні 

можливості фразеологічних одиниць у різних стилях мовлення; розвивати 

мислення,  культуру мовлення та спілкування студентів; виховувати любов та 

повагу до рідного слова, історії й культури нації. 

Обладнання: опорний конспект, підручник, комп’ютер. 

Матеріали до уроку: 

Викладач: Серед численних перлин української мови – синонімів, 

антонімів, метафор, – що роблять мову красивою, образною, гнучкою та 

експресивною, передають найменші порухи нашого серця, виділяють стійкі 

сполуки — фразеологізми, що виражають думку й сподівання людей, їх побут, 

культуру, історію, єднають різні покоління.  

Записуємо визначення!  

Словникова робота. Фразеологізми – це єдність двох і більше слів, яка 

має цілісне значення і відтворюється у мовленні як готова словесна формула.  

У реченні фразеологізм завжди є одним членом речення.   

Викладач: За функціонально-стилістичними ознаками фразеологізми 

можна поділити на такі групи:  

 ФО розмовного стилю (як кіт наплакав, клювати носом)  

 ФО книжного стилю (ахіллесова п’ята, яблуко незгоди, прокрустове 

ложе)    

 ФО стилістично нейтральні (перша ластівка, спинитися напівдорозі)  

Довідка 1.  

Золоті руки – про людину, яка все вміє. 

На руках носити – виявляти велику увагу. 

Опустити руки – бути бездіяльним. 



 Руки вгору піднімати – визнати себе переможеним, відмовлятися від 

боротьби. 

Руки сверблять (1) – поривання до якоїсь роботи. 

Руки сверблять (2) – бажання ударити, побити когось. 

Рукою подати – близько, поруч. 

Руку мати – мати підтримку, мати покровителя. 

Руку набити – набути досвіду в якійсь справі. 

Узяти себе в руки – оволодіти собою. 

Права рука – найближчий помічник. 

Як без рук – почувати себе безпорадним. 

Руки короткі – немає достатньої влади, можливості зробити що-небудь. 

Руки не стоять – не мати бажання до якого-небудь виду діяльності. 

Під руками – поруч, близько. 

З легкої руки – вдале починання. 

Довідка 2. 

Ніс задирати – зазнаватися. 

Сунути свого носа в чужі горшки (в чужий город) – втручатися в чужі 

справи. 

Ніс утерти – показати свою перевагу, перевершити когось. 

Закрутити носом – відмовитись від чогось, завередувати. 

 Заорати носом – впасти на що-небудь. 

Зарубати на носі – добре запам’ятати. 

Мугикати під ніс – дуже тихо наспівувати щось. 

Муркнути собі під ніс – сказати щось невиразно. 

Аж в носі закрутило – неприємно вразило. 

Вище ніс – не журитися. 

Водити за ніс – обіцяти, але не виконувати. 

Не сунь носа до чужого проса – не втручайся в чужі справи. 

І носом не поведе – не звертає уваги. 

Комар носа не підточить – бездоганно. 

Залишитися з носом – ні з чим. 

Не бачити далі свого носа – недалекоглядність, не бачити очевидного. 

Тримати ніс за вітром – бути в курсі справи. 

Клювати носом – дрімати. 

Викладач: за ступенем зв’язку слів, що входять до складу 

фразеологізмів, їх поділяють на такі групи:    

 Фразеологічні зрощення (бити байдики, зарубати на носі) 

 Фразеологічні єдності (води в рот набрати, заливатися слізьми) 

 Фразеологічні сполучення (взяти слово, відвести очі)  

Робота з підручником. Виконання вправ.   

1) Джерело [11], письмове виконання впр.140, впр. 141 (СЛАЙД 8) 



А зараз я пропоную вам підібрати пари синонімів та антонімів до 

поданих ФО, де це можливо.  

Точити ляси, ні в тин ні в ворота, море по коліно, сала за шкуру залити, 

згустити фарби, підвести під монастир, вилами по воді писано, на широку 

ногу, наступити на горло, влипнути як муха в мед, пекти раків, крутитися як 

білка в колесі, не покладати рук, дісталося на горіхи, бігати як курка з яйцем, 

на ладан дихати.  

 

Фото виконаних завдань надсилати мені на електронну пошту  

y.levchuk2976@gmail.com 

У темі листа вкажіть ваше прізвище, предмет, номер групи та № 

уроку. 
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