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Група №24 

Урок № 26-27 

Тема: Троп як засіб мовного вираження 

Мета: закріпити знання і навички з теми, навчити доцільно використовувати синоніми у 

власному мовленні; розвивати гнучкість мислення і мовлення; виховувати шанобливе 

ставлення до слова, до мови. 

Матеріали до уроку: 
 

1.Опрацюйте §4-5(ст.14-16) у базовому підручнику: Українська мова (рівень 

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

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

      

СПОСТЕРЕЖЕННЯ         

1.  Прочитайте діалоги й виконайте завдання. 
І. Мама повчає сина: 

— Не люблю марнотратства! Твій дідусь, Юрчику, змалку мене навчав берегти копійку. 

— Ма, а де лежить та дідусева копійка? Цікаво побачити, якими були монети у твоєму 

дитинстві. 

ІІ. Під час лекції: 

Професор: «Саудівська Аравія посідає друге місце у світі за видобутком чорного золота». 

Студент: «Шановний професоре, кому воно треба — оте чорне золото? Хто ж буде купувати 

коштовний метал земляного кольору? Уявляю чорні прикраси на вишуканих жінках…» 

Професор: «І як Вам тільки вдалося вступити до нашого університету?» 

 

А. Через уживання яких слів син і студент неправильно зрозуміли почуте? 

Б. Що мали на увазі мама й професор? 

В. Прокоментуйте запитання професора. 

 

      



      3. Законспектуйте у робочому зошиті  наступний матеріал:  

    Тропи увиразнюють мовлення, додають йому емоційності, образності, роблять 

виклад більш влучним. Вони можуть як пом’якшити висловлення 

думок,.такі.загострити.його. 

Використати троп — означає вжити слово в переносному значенні на основі:                                     

-подібності (метафора, порівняння); 

             -тотожності (перифраза, евфемізм);  

             -суміжності (метонімія, синекдоха);  

             -протилежності (оксиморон) та ін. 

Троп Визначення Приклад 

Метафора 

(грецьк. μεταφορά -

перенесення) 

уживання слова в 

переносному значенні на 

основі подібності двох 

предметів чи явищ за 

формою, кольором, 

функцією та ін. 

грудка суму, дно 

життя, срібло води 

порівняння Образний 

вислів,побудований на 

зіставленні двох 

предметів або станів, що 

мають спільну ознаку 

 

холодний, як риба; іде, 

наче пава; очі 

блакитні, ніби озера 

Перифраза 

(грецьк. περίφρασις -

описовий вислів) 

заміна слова описовим 

висловом, що 

характеризує якусь 

ознаку 

чорне золото — 

вугілля, нафта; 

четверта влада — 

журналісти 

евфемізм 
(грецьк. εὐφημισμός — 

добре мовлення) 

використання 

пом’якшеного слова чи 

вислову замість 

неприємного,небажаного 

чи вульгарного слова 

незрячий — сліпий; 

навіки спочити — 

померти; нечиста сила 

— чорт 

метонімія 

(грецьк. μετωνυμία — 

перейменування) 

уживання одного слова 

замість іншого на основі 

близькості з ним, 

суміжності 

читати Гоголя (твір, 

написаний Гоголем); 

переміг Львів (спортс- 

мени зі Львова) 

синекдоха заміна назви цілого Може, якусь копійку 



(грецьк. Συνεκδοχή — 

співвіднесення) 

назвою його частини, 

однини — множиною, 

родового поняття — 

видовим або навпаки 

заробиш. Ворог не 

ступить на нашу 

землю. 

оксиморон 

(грецьк. οξύμωρον — 

нісенітниця) 

поєднання 

непоєднуваного, 

протилежних, логічно не 

сумісних понять 

дзвінка тиша, живий 

труп, гіркий мед, 

«вільна неволенька» 

епітет 

(грецьк. ἐπίθετον — 

прикладений) 

художнє означення сивочолий Київ, пиш- 

ний сад 

гіпербола 

(грецьк. ὑπερβολή — 

перебільшення) 

художнє перебільшення море сліз, не бачилися 

сто років 

персоніфікація 

(латин. persona — осо- 

ба та facere — робити) 

наділення неживих 

предметів властивостями 

людини 

поле спить, сонце всмі- 

хається 

      У науковій літературі іноді метафорою називають будь-який троп, тобто 

вживають термін «метафора» у ширшому значенні. 

Стертою називають метафору, що втратила образність: ніжка стола, вушко 

голки,сонце..сідає,..іде..дощ. 

       Тропи вживають здебільшого в художньому, розмовно-побутовому й 

публіцистичному стилях. 

                 4.  Потренуйтеся читати чистомовки, чітко їх артикулюючи. 

***    
Зупинився на зрубі зубр   
Задивився зубр на зруб. 

                                              *** 
Мишка раз прийшла до кішки, 
Уклонилась кішці в ніжки. 
Кішці — смішки,  
Мишці — нітрішки. 

 

Прочитайте текст і виконайте завдання. 

Видатний, для багатьох — незбагненний. Життєлюб та аскет водночас. 

Невисокий, рудовусий та часто надміру емоційний, він не мав лоску 

знаменитості, бо генії завжди є трохи кострубатими. 

Уявляю хоча б десятисерійний фільм про Івана Франка. Про провал з 

5. 



викладанням у Львівському університеті, про трагедію його особистого життя, 

смерть старшого сина, складні стосунки з іншими відомими українцями. 

Також у цьому фільмі було б неможливо оминути 

важкий душевний стан Франка в останнє десятиліття, оту 

моторошну трагедію, з якою він власноруч боровся, як 

Давид з Голіафом… Через увесь фільм — надривний та 

важкий пошук любові, без наповнення якою не міг писати. 

Він допустив на цьому шляху болісні помилки. Але йшов 

попереду власного часу — і дружніх відданих рук 

допомоги від української громадськості було негусто… 

Дехто страждав через лабіринти Франкової душі (плями на 

Сонці видно ліпше, ніж Сонце). Світло від його постаті 

таке велике, що осліплювало чимало його сучасників з 

їхніми недолугими наклепами та неприязню до Майстра. 
А десь за кадром уважно спостерігають за дійством дві жінки — Лі- 

тература й Україна, заради яких Каменяр спалював свій 

творчий геній та своє життя. Мертві залишаються 

молодими (За С. Процюком). 

А. Визначте стиль тексту. 

Б. Випишіть приклади епітета, метафори, 

порівняння, гіперболи, перифрази. 

В. Доберіть заголовок, використавши слова з тексту. 

 

              Домашнє завдання: 
 

 Перепишіть вірш і виконайте завдання. 

                                                            *** 

Ти синім небом дивишся на мене, 

 Щоб я, бува, душею не зачах. 

В моїх ночах — тополь свічки зелені, 

 В моїх ночах, в задуманих очах. 

В моєму щасті — твого щастя зливи, 

 В моїй крові пожар твоїх калин. 

З твоїх давнин на плечах вітер сивий, 

 Гіркий, печальний вітер, мов полин.  

За мною ходять твого горя тіні,  

Лицем до твого сонця я стаю. 

В твоїм сумлінні — і моє сумління 

 По проводі життя передаю. 

З твоїх знамен несу червоне кредо. 

 Впаду, як треба. Тільки ти — іди. 

... Дивлюсь вперед. І бачу попереду, 

 Себе з тобою бачу назавжди.                             Г. Чубай                                                                                  

Г
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6. 



А. Знайдіть і підкресліть тропи. 

Б. Визначте вид кожного тропа й надпишіть його. 

  

2. Напишіть промову (одна сторінка) на тему «Здоровий спосіб 

життя: мрія чи реальність?». Використайте в ній тропи. 

   УВАГА!  Запитання, які виникають у процесі опрацювання 

матеріалу прошу надсилати на електронну пошту 

annatumanovska@gmail.com або вайбер-0932097260. 

    Конспект та  виконане домашнє завдання  надіслати на 

електронну пошту annatumanovska@gmail.com   до 16:00 

30.05. 2022 
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