
 

09.02.2021 

Група № 24 

Урок № 15 

Тема уроку: «Творення й відмінювання імен по батькові» 

Мета уроку (формувати компетентності): предметні: узагальнити та 

систематизувати знання учнів про творення й відмінювання чоловічих та жіночих 

імен по батькові, формувати вміння правильно вживати їх в усному і писемному 

мовленні; знаходити й виправляти помилки на вивчені правила; ключові: уміння 

вчитися: застосування здобутих знань у позанавчальних комунікативних 

ситуаціях; комунікативні: словниковий запас учнів; уміння бачити помилку у 

власних відповідях; толерантне ставлення до думок оточуючих; інформаційні: 

навички роботи з різними джерелами інформації та вміння критично оцінювати 

теоретичний матеріал; загальнокультурні: емоційно-ціннісне ставлення до мови; 

розуміння цінності мови; повага до людей праці. 

Матеріали до уроку: 

1. Опрацюйте § 57-58 у базовому підручнику: Українська мова (рівень 

стандарту): підручник для 10 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=ayfstaqoFzc&ab_channel 

3. Законспектуйте матеріал до уроку (основне): 

Особливості творення та відмінювання форм по батькові 

Чоловічі імена по батькові творяться за допомогою суфікса -ович. 

–від імен на твердий приголосний -ович (Ігор – Ігорович); 

–від імен на м’який приголосний – й – йович (Сергій – Сергійович); 

–від імен на м’який знак -ь – -ьович (Василь – Васильович).  

Жіночі імена по батькові творяться за допомогою суфікса -івн- (-ївн-): 

Ігорівна, Василівна, Сергіївна. 

(Сергій+івна+ Сергійівна (йі=ї), отже Сергіївна). 

Інколи для творення імен по батькові використовуються старі форми імен: 

Микола – Миколайович, Миколаївна, і навпаки: Григорій – Григорович, Григорівна 

під впливом форми Григір. 

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


Деякі імена по батькові мають інші форми: на -іч (Ілліч), -ич (Савич, Лукич , 

Хомич). 

Винятки: 

Григорій: Григорович, Григорівна 

Ілля: Ілліч, Іллівна 

Кузьма: Кузьмич (Кузьмович), Кузьмівна 

Лев: Левович (Львович), Левівна (Львівна) 

Лука: Лукич (Лукович), Луківна 

Микола: Миколайович, Миколаївна 

Сава: Савич (Савович), Савівна 

Хома: Хомич (Хомович), Хомівна 

Яків: Якович, Яківна 

Жіночі імена по батькові є іменниками І відміни (Іванівна, Іванівни, 

Іванівні...), чоловічі імена по батькові — іменниками II відміни (Петрович, 

Петровича, Петровичу...). 

У чоловічих іменах по батькові пишеться суфікс -ович, якщо ім’я 

відмінюється за твердою чи мішаною групою або закінчується на -р, і суфікс -ьович 

(-йович), якщо ім’я відмінюється за м’якою групою: Петрович, Семенович, 

Карпович, Дорошович, Васильович, Олесійович, Сергійович. 

У жіночих іменах по батькові перед суфіксом -н(а) завжди пишеться -ів (-

їв): Петрівна, Михайлівна, Василівна, Сергіївна. 

Паралельні форми по батькові утворюються від імен Яків – Якович, Яківна і 

рідше Яковлевич, Яковлівна. 

Деякі особливості у творенні форм по батькові мають чоловічі імена, що в 

називному відмінку закінчуються на -а, -я, яким властиві граматичні 

ознаки іменників жіночого роду. Від більшості з них форми по батькові 

утворюються за допомогою суфіксів -ович, -івна: Йона – Йонович, Йонівна; 

Микита – Микотович, Микитівна; Мина – Минович, Минівна; Сила – Силович, 

Силівна. Деякі імена цього типу мають паралельні форми по батькові: Кузьма – 

Кузьмич, Кузьмівна і Кузьмович, Кузьмівна; Лука – Лукич, Луківна і Лукович, 

Луківна; Хома – Хомович, Хомівна і Хомич, Хомівна. 

Від імені Ілля форми по батькові – Ілліч, Іллівна, від Микола – 

Миколайович, Миколаївна і (рідше) – Миколович, Миколівна. 

http://moodle.mdu.in.ua/mod/page/view.php?id=8558


Форми по батькові від офіційних подвійних імен на зразок Богдан-

Юрій утворюються звичайно від першого імені (Олексій Богданович, Ірина 

Богданівна), але за бажанням рідних під час реєстрації новонароджених може бути 

зареєстрована форма по батькові й від другого імені (Олексій Юрійович, Ірина 

Юріївна). Зрідка трапляються давні записи, де форма по батькові складається з обох 

імен: Олексій Богдан-Юрійович, Ірина Богдан-Юріївна. У цьому випадку перше ім’я 

не відмінюється (книжка Олексія Богдан-Юрійовича, стаття Ірини Богдан-

Юріївни). 

Форми по батькові відмінюються за таким зразком: 

При чоловічих іменах 

Н. Іван Петрович (Васильович, Олексійович, Ілліч)     

Р.  Івана Петровича (Васильовича, Олексійовича, Ілліча)        

Д.  Івану Петровичу (Васильовичу, Олексійовичу, Іллічу)      

З.   Івана Петровича (Васильовича, Олексійовича, Ілліча)                   

О.  Іваном Петровичем (Васильовичем, Олексійовичем, Іллічем)      

М.  при Іванові Петровичу (Васильовичу, Олексійовичу, Іллічу)       

Кл. Іване Петровичу (Васильовичу, Олексійовичу, Іллічу)      

При  жіночих іменах 

Н. Ганна Петрівна (Василівна, Олексіївна, Іллівна)      

Р.  Ганни Петрівни (Василівни, Олексіївни, Іллівни)   

Д.  Ганні Петрівні (Василівні, Олексіївні, Іллівні)                     

З.   Ганну Петрівну (Василівну, Олексіївну, Іллівну)                            

О.  Ганною Петрівною (Василівною, Олексіївною, Іллівною) 

М.  при Ганні Петрівні (Василівні, Олексіївні, Іллівні) 

Кл. Ганно Петрівно (Василівно, Олексіївно, Іллівно)               

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! У звертаннях, що складаються з двох власних назв – 

імені та по батькові, - обидва слова вживаються у кличному відмінку: Сергію 

Петровичу, Назаре Андрійовичу. Коли в тексті трапляються поряд загальна назва, 

прізвище, ім’я та по батькові чоловічого роду, слід уникати одноманітних 

відмінкових закінчень і вживати паралельно закінчення -ові, -еві (-єві) та   -у, -

ю: директорові Тарасу Самійловичу Бондаренкові; учитилеві Семену Яковичу 

Півторакові тощо. 

 

http://moodle.mdu.in.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=16786&displayformat=dictionary


4. Виконайте наступні завдання в робочому зошиті: 

1.  Виправте помилки, допущені в реченнях та запишіть речення без помилок . 

1. Найвидатнішим українцем усіх часів вважається Тарас Григорійович 

Шевченко. 2. Руслані Степанівній Лижичко вдалося вибороти перше місце на 

міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення». 3. До Києва завітала Софія 

Михайловна Ротару. 4. Сьогодні Василю Саничу виповнилося п’ятдесят років. 

5. Директор коледжу Любов Миколівна привітала студентів з початком навчального 

року. 

2. Від поданих імен утворіть і запишіть жіночі та чоловічі імена по батькові. 

Василь, Геннадій, Ілля, Святослав, Хома, Григорій, Ігор, Яків, Назарій, Валерій, 

Леонід, Лука, Іраклій, Олексій, Кузьма, Борис, Нестір, Семен, Федір, Осип. 

Готуємося до ЗНО 

Тестування 

► Виконайте тестові завдання. 

1. Помилку в утворенні імені по батькові допущено в рядку: 

А Анатоліївна; 

Б Євгенівна; 

В Спиридонівна; 

Г Аркадієвна; 

Д Григорівна. 

2. Помилку в утворенні імені по батькові допущено в рядку: 

А Олексіївна, Лукович; 

Б Віталіївна, Павлович; 

В Львівна, Григорович; 

Г Адамівна, Аркадійович; 

Д Хомівна, Андрієвич. 

3. Правильно утворене ім′я по батькові від усіх імен, окрім: 

А Романівна, Лукич; 

Б Савівна, В’ячеславович; 

В Олексіївна, Олегович; 

Г Іллінічна, Тарасович; 

Д Василівна, Свиридович. 

4. Помилку в утворенні імені по батькові допущено в рядку: 



А Юр’ївна, Остапович; 

Б Валеріївна, Савович; 

В Миколівна, Назарович; 

Г Ярославівна, Кузьмич; 

Д Іванівна, Антонович. 

5. Помилку в утворенні імені по батькові допущено в рядку: 

А Федорівна, Зиновійович; 

Б Дмитрівна, Григорійович; 

В Ільківна, Валер’янович; 

Г Миколаївна, Богданович; 

Д Геннадїївна, Семенович. 

6. Помилку в утворенні імені по батькові допущено в рядку: 

А Аркадієвна, Аркадійович; 

Б Володимирівна, Володимирович; 

В Захарівна, Захарович; 

Г Олексіївна, Олексійович; 

Д Матвіївна, Матвійович. 

7. Помилку в утворенні імені по батькові допущено в рядку: 

А Григорійович, Петрович; 

Б Назарівна, Кузьмівна; 

В Миколайович, Петрівна; 

Г Андрійович, Савівна; 

Д Павлівна, Степанович. 

8. Правильно утворене ім′я по батькові від усіх імен, окрім: 

А Юрій - Юріївна; 

Б Лука - Луківна; 

В Хома - Хомівна; 

Г Олексій - Олексівна; 

Д Микола - Миколайович. 

9. Правильно утворене ім′я по батькові від усіх імен, окрім: 

А Анатолій – Анатолійович; 

Б Олекса –Олексович; 

В Валерій –Валерйович; 

Г Анатоль – Анатольович. 



Д Вельмишановний добродію Андріє! 

10. Помилку в утворенні імені по батькові допущено в рядку: 

А Іллівна, Дмитрівна; 

Б Хомівна, Петровна; 

В Яківна, Григорівна; 

Г Євгеніївна, Юліанівна; 

Д Євгенівна, Луківна. 

 

Фото виконаних завдань надсилати мені на електронну пошту  

ledishade@ukr.net .  

У темі листа вкажіть ваше прізвище, предмет, номер групи та № уроку. 
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09.02.2021 

Група № 24 

Урок № 16 

Тема уроку: «Усний переказ тексту» 

Мета уроку: удосконалювати вміння усвідомлювати тему й основну думку; 

визначати тип і стиль мовлення, логічно і послідовно викладати текст, завершувати  

висловлювання відповідно до одержаного завдання; розвивати вміння здійснювати 

змістовно-композиційний і мовний аналіз художнього тексту. 

Матеріали до уроку: 

1. Прочитайте текст для переказу. 

Пам’ятник матері 

Ніщо так легко не зводить, зближаючи і єднаючи нас, як дорога. Міжміська 

електричка шуміла через поля. Не було нічого дивного й незвичайного, коли, 

зустрівшись в електричці, я відразу заприязнився зі скульптором Іваном Будним. 

Мені імпонувало його відкрите, розумне обличчя. Різкий злам брів, стулені губи і, 

як вмерзлі обіч невеликого рота, складки свідчили не лише про вольовитість, а й про 

те, що цей чоловік уміє стримувати задушевність, не виставляючи її напоказ, як 

сентиментальну нікчемність. 

Менш ніж через чверть години я довідався, що він їде на день народження 

своєї матері в рідне село Чорний Дунаєць. Коли електричка зупинилась, Іван Будний 

ніяково, аж якось знічено запропонував: 

— А то ходімо… Побачите мою роботу, одну з моїх робіт. 

Ми висіли з електрички. Перед нами, кілометрів півтора від полустанка, 

відкривалося село, островуючи серед хлібів. За роздумами я й нестямився, як 

заасфальтованою доріжкою підійшли до пам’ятника. 

— От! — тільки й мовив скульптор, і я здогадався: одна з його робіт. 

Пам’ятник жінці — Мотрі Будній, як свідчив напис — стояв на низькому 

постаменті. 

— Кілька слів про себе. Дозволите? Бачите, я народився в евакуаційному обозі 

— на шляху, на початку війни. Обоз зупинився в цьому селі. Налетіли літаки, 

посипалися бомби. Я так і не знаю, хто була моя мати. Мотря Будна знайшла мене, 

немовля, серед місива людських тіл і крові. Знайшла, принесла і прийняла до своїх 



шести. Її чоловік не повернувся з війни. Ми росли чередою. Я завжди хотів їсти. 

Найбільше — деруни. Гарячі, зі сковороди. Перші були мої. Сусідки дорікали й 

шпетили маму: «Та він тобі голову об’їсть. Хіба мало, що ти вдова-солдатка? Хіба 

ти його народила?» А мама відповідали: «А таки так, я народила його з народної 

біди…» Мати тяжко робили. Буряки, буряки — ланище, а на ньому і мати і ми, діти, 

з ними. Перепочивши, мати підіймали свої руки й казали: «Пальці, діти-пальці — 

сини, дочки мої…» Ми мовчки стояли перед пам’ятником. Обличчя Мотрі Будної 

було повне великої муки і великого болю, але не виражало приреченості. Різець 

скульптора вловив безперервний, безконечний рух мислі на її задуманому чолі — 

робити діло, бо воно спільне. Хіба ми всі не коріння одного дерева? Цей різець 

вловив і сам висвіт материнської душі, який не згасає у зморшках під очима. 

— Іване! Іване! До нас, власне, до скульптора хтось гукав. 

Він відгукнувсь: 

— А я вже тут! — Казав мені: — Мої брати і сестри — наша гал айстра. Ми 

кожного року збираємось на мамині іменини. До нас наближалися громадкою жінки 

і чоловіки, ведучи дітей. Ішли, пропахлі сонцем,— народ серця, народ розуму, народ 

рук — до своєї матері. 

(400 сл.) (За Б. Харчуком) 

2. Словникова робота в робочому зошиті. 

Доберіть синоніми до слів заприязнився, знічено, дорікати, висвіт. 

3. Визначення теми, головної думки, стилю тексту. 

4. Складіть план тексту в робочому зошиті. 

5. Виконайте творче завдання. 

Замініть першу особу у тексті третьою. Завершіть переказ роздумами про 

витоки непереможного народного духу, його незнищенність. 

 

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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