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Тема: Творення й відмінювання чоловічих та жіночих  імен по батькові. Творення кличного 

відмінку. 

Тип уроку: урок узагальнення та систематизації  знань. 

Вид уроку: комплексно – узагальнюючий. 

Мета (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. 

Очікувані результати: учні правильно утворюють і пишуть чоловічі й жіночі імена по 

батькові, знаходять і виправляють орфографічні помилки на вивчені правила, 

правильно вживають їх в усному і писемному мовленні. 

Міжпредметні зв′язки: українська література, технології приготування їжі, біологія. 

 

ПЕРЕБІГ УРОКУ 

І. Організаційний момент   

 

ІІ. Повiдомлення теми, мети, завдань уроку. Мотивація навчальної діяльності. 

    Викладач: Ім′я, яке людина отримує відразу після народження,  з яким людина не 

розлучається ніколи. Воно має бути дзвінким та красивим.  

                                       Ти знаєш, про що твоє ім’я? 

                                                   Магічні літери велику силу мають. 

                                          Це твоя суть, це є душа твоя, 

                                                  Щодня тебе ним люди всі вітають. 
 

             І тому на уроці ми будемо говорити про ім’я, ім’я по батькові, а тема нашого уроку 

звучить так: «Творення й відмінювання чоловічих та жіночих  імен по батькові».  



Отже, сьогодні на уроці ми  повторимо особливості написання й відмінювання 

чоловічих і жіночих імен по батькові; будемо знаходити такі іменники в текстах, визначати 

їх морфологічні ознаки.  

 ІІІ. Перевірка теоретичних відомостей і первинних умінь та навичок з теми, 

застосування яких буде потрібним на уроці 

1. Перегляд відеоролика (експрес – урок Авраменка) «ІгорОвич чи ІгорЕвич» на каналі 

YouTube (https:www.yotube.com/watch?v=7RbhGNXkjzy  

2. Бесіда                                                                                                                                        

Пригадаємо: 

◙Яким способом утворюються чоловічі і жіночі імена по батькові?  

(Суфіксальним способом.) 

◙ За допомогою яких суфіксів утворюються чоловічі та жіночі імена по батькові? 

(Чоловічі імена по батькові утворюються за допомогою суфікса – ович; Жіночі 

імена по батькові утворюються за допомогою суфікса –івн(а),  -ївн(а). Наприклад: 

дмитро – Дмитрович, Микола - Миколайович )  

       ◙     А як творяться імена по батькові з імен Лука, Ілля, Яків, Кузьма, Сава, Хома? 

( Імена по батькові творимо за допогою суфікса -ич, -іч, їх потрібно запам′ятати. 

В імені Григорій при творенні імені по батькові випадає ій – Григорович, Григорівна, 

а до основи імені Микола додається ай – Миколайович, Миколаївна.) 

 

3. Ідентифікація  

Визначте автора, назву твору та утворіть чоловічі та жіночі імена по батькові. 

 



ІV.Пояснення матеріалу 

Творення та відмінювання імен по батькові 

1. Чоловічі імена по батькові творяться за допомогою тільки суфікса -ович, а 

жіночі - за допомогою суфіксів -івн(а) та -ївн(а)(від імен на -й): 

Ім'я -ович -івн-а, -ївн-а 

Богдан- Богдан-ович- Богдан-івн-а 

Василь- Василь-ович- Васил-івн-а 

Михайл-о Михайл-ович- Михайл-івн-а 

Юрій- Юрій-ович- Юрі-ївн-а 

2. Відповідні імена по батькові будуть від таких імен: 

Григорій- - Григор-ович-, Григор-івн-а; 

Ілл-я - Ілл-іч-, Ілл-івн-а; 

Кузьм-а - Кузьм-ич- (і Кузьм-ович-), Кузьм-івн-а; 

Сав-а - Сав-ич- (і Сав-ович-), Сав-івна; 

Хом-а - Хом-ич- (і Хом-ович-), Хом-івн-а; 

Яків- - Яков-ич-, Яків-н-а. 

3. Чоловічі імена по батькові відмінюються як іменники ІІ відміни мішаної 

групи, а жіночі - як іменники І відміни твердої групи. 

Примітка. У звертаннях, що складаються з двох власних назв - імені та по 

батькові, обидва слова мають закінчення кличного 

відмінка: Володимире Яковичу, Галино Іллівно, Михайле Кузьмичу, Андрію 

Сергійовичу. 

ВІДМІНОК ІМ'Я ПО БАТЬКОВІ 

НАЗИВНИЙ Олегович- Сергіївн-а 

РОДОВИЙ Олегович-а Сергіївн-и 

ДАВАЛЬНИЙ Олегович-у Сергіївн-і 

ЗНАХІДНИЙ Олегович-а Сергіївн-у 

ОРУДНИЙ Олегович-ем Сергіївн-ою 

МІСЦЕВИЙ Олегович-у Сергіївн-і 

КЛИЧНИЙ Олегович-у Сергіївн-о 

 



Відмінювання прізвищ 
1. Українські та інші слов'янські прізвища, що мають закінчення І відміни, 

відмінюються як відповідні іменники І відміни, а прізвища із закінченнями 

ІІ відміни - за зразком відмінювання іменників ІІ відміни. 

Примітка. Жіночі прізвища на приголосний та -о не відмінюються. 

ВІДМІНОК ОДНИНА МНОЖИНА 

НАЗИВНИЙ Калин-а Гнатюк- Петренк-о Калин-и Гнатюк-и Петренк-и 

РОДОВИЙ Калин-и Гнатюк-а Петренк-а 
Калин-

 
Гнатюк-ів 

Петренк-

ів 

ДАВАЛЬНИЙ Калин-і 
Гнатюк-

ові(-у) 

Петренк-

ові(-у) 

Калин-

ам 
Гнатюк-ам 

Петренк-

ам 

ЗНАХІДНИЙ Калин-у Гнаюк-ів Петренк-ів 
Калин-

 
Гнатюк-ів 

Петренк-

ів 

ОРУДНИЙ 
Калин-

ою 
Гнатюк-ом Петренк-ом 

Калин-

ами 

Гнатюк-

ами 

Петренк-

ами 

МІСЦЕВИЙ 
(на) 

Калин-і 

(на) 

Петренк-

ові(-у) 

(на) 

Гнатюк-

ові(-у) 

(на) 

Калин-

ах 

(на) 

Петренк-

ах 

(на) 

Гнатюк-ах 

КЛИЧНИЙ 
Калин-

о(-а) 
Гнатюк- Петренк-у Калин-и Гнатюк-и Петренк-и 

2. Прізвища прикметникового типу на -ий, -ій відмінюються як відповідні 

прикметники чоловічого та жіночого родів твердої чи м'якої групи. 

ВІДМІНОК ОДНИНА МНОЖИНА 

НАЗИВНИЙ Василевськ-ий Кобилянськ-а Василевськ-і Кобилянськ-і 

РОДОВИЙ Василевськ-ого Кобилянськ-ої Василевськ-их Кобилянськ-их 

ДАВАЛЬНИЙ Василевськ-ому Кобилянськ-ій Василевськ-им Кобилянськ-им 

ЗНАХІДНИЙ Василевськ-ого Кобилянськ-у Василевськ-их Кобилянськ-их 

ОРУДНИЙ Василевськ-им Кобилянськ-ою 
Василевськ-

ими 

Кобилянськ-

ими 

МІСЦЕВИЙ 
(на) Василевськ-

ому(-ім) 

(на) 

Кобилянськ-ій 

(на) 

Василевськ-их 

(на) 

Кобилянськ-их 

КЛИЧНИЙ Василевськ-ий Кобилянськ-а Василевськ-і Кобилянськ-і 

3. Чоловічі прізвища пикметникового типу на -ов, -ев (-єв), -ів (-їв), -ин, -ін 

(-їн) відмінюються за таким зразком: 



ВІДМІНОК ОДНИНА МНОЖИНА 

НАЗИВНИЙ 
Ковалів-

 

Прокопів-

 

Волошин-

 

Ковалев-

и(-лів-и) 

Прокопов-

и(-пів-и) 

Волошин-

и 

РОДОВИЙ 
Ковалев-

а(-лів-а) 

Прокопов-

а(-пів-а) 

Волошин-

а 

Ковалев-

их(-лів-

их) 

Прокопов-

их(-пів-их) 

Волошин-

и 

ДАВАЛЬНИЙ 
Ковалев-

у(-лів-у) 

Прокопов-

у(-пів-у) 

Волошин-

ові(-у) 

Ковалев-

им(-лів-

им) 

Прокопов-

им(-пів-

им) 

Волошин-

им 

ЗНАХІДНИЙ 
Ковалев-

а(-лів-а) 

Прокопов-

а(-пів-а) 

Волошин-

а 

Ковалев-

их(-лів-

их) 

Прокопов-

их(-пів-их) 

Волошин-

их 

ОРУДНИЙ 

Ковалев-

им(-лів-

им) 

Прокопов-

им(-пів-

им) 

Волошин-

им 

Ковалев-

ими(-лів-

ими) 

Прокопов-

ими(-пів-

ими) 

Волошин-

ими 

МІСЦЕВИЙ 

(на) 

Ковалев-

і,-у(-лів-

і,-у) 

(на) 

Прокопов-

і,-у(-пів-і,-

у) 

(на) 

Волошин-

і,-у 

(на) 

Ковалев-

их(-лів-

их) 

(на) 

Прокопов-

их(-пів-их) 

(на) 

Волошин-

их 

КЛИЧНИЙ 

Ковалев-

е(-лів-е) 

або Н.в. 

Прокопов-

е(-пів-е) 

або Н.в. 

Волошин-

е або Н.в. 

Ковалев-

и(-лів-и) 

Прокопов-

и(-пів-и) 

Волошин-

и 

 

Примітка. У звертаннях, що складаються з загальної назви та прізвища, 

форму кличного відмінка має лише загальна назва, а прізвище завжди 

виступає у формі називного відмінка: друже Максименко, колего Савчук, 

добродійко Середа, пане Гончар, пані Семенова. 

VІ. Дайте відповіді на питання  

Метод «Доповнення» (Доповніть відповіді) 

- Чоловічі імена по батькові утворюються за допомогою…. 

- Жіночі імена по батькові утворюються за допомгою… 

- Чоловічі  імена по батькові вдімнюються як іменники… 

- Жіночі імена по батькові вдімнюються як іменники… 

 

      Оцінювання учнів. 

VІІ. Домашнє завдання  

1. Скласти розповідь на тему «Ця людина є для мене прикладом», використовуючи прізвища, 

імена та імена по батькові, які мають відношення до вашої професії 

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

Питання у Viber, Telegram за номером 0999707381  
 

mailto:irinanikolaevna1977@ukr.net

