
02. 06.2022 

Група №24 

Урок № 31 

Тема: Прикметник. Відмінкові закінчення прикметників 

 Мета: повторити й поглибити знання шестикласників про прикметник як частину 

мови; узагальнити та систематизувати знання учнів про тверду і м’яку групи 

прикметників, сприяти зміцненню навичок відмінювання прикметників та позначати 

орфограми у відмінкових закінченнях, пояснювати їх за допомогою відповідних 

орфографічних правил; формувати загально-пізнавальні вміння відмінювати 

прикметники твердої і м’якої груп, правильно писати прикметники в непрямих 

відмінках; розвивати творчі вміння відтворювати деформоване висловлювання, що 

містить прикметники; 

Матеріали до уроку: 

1.Опрацюйте §8(ст.24-25) 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 оголошення й виконайте завдання. 

    

  

 Увага! 

Зник непородний дворовий собака. Відгукується на ім’я Барсик. Невисокий, 

пухнастий, білого кольору. Якщо знайшли, будь ласка, зателефонуйте: (067) 767-

76-76 (Андрій). 

Оголошення 

Допоможіть знайти собаку. Кличка — Бім. Зник у мікрорайоні Теремки. На 

тих,   хто знайде нашого улюбленця, чекає винагорода. Тел.: (050) 767-76-76 

(Ольга). 

          А.  За яким оголошенням легше знайти собаку? 

             Б. Завдяки чому власник першого оголошення має більше шансів знайти тварину? 

       



             2. Законспектуйте у робочому зошиті  наступний матеріал:  

      Кожна самостійна частина мови має свої граматичні категорії та ознаки: рід, 

число, відмінок, особу та ін. Усталені правила вживання роду, числа й відмінка 

та.ін..є.морфологічними.нормами. 

     Прикметник — самостійна частина мови, що виражає ознаку предмета 

(колір, розмір, запах, матеріал, належність його комусь та ін.) і відповідає на 

питання..який?.чий? 

     Наприклад: бадьорий, нижній, сестрин, Сергіїв. У реченні прикметник є 

означенням або частиною складеного іменного присудка: Ольжина думка 

слушна. Прикметник змінюється за родами, числами й відмінками. Ці форми 

залежать..від..іменника,.з.яким.він.пов’язаний: 

 

Розряди прикметників за значенням 

якісні відносні присвійні 

ознака предмета, що виявляється 

більшою чи меншою мірою 

 

 

ознака предмета за його 

відношенням до інших 

предметів, дій чи обставин 

належність предмета кому- 

небудь 

який? який? чий? 

смачний — смачніший учорашній, морський батьків, Маріїн, вовчий 

   

       Присвійні..прикметники..утворюються..так: 

1) іменник чоловічого чи жіночого роду на -а (-я) (І відміна) + суфікс -ин (-їн): 

сестра — сестрин, Микола — Миколин, Марія — Маріїн (АЛЕ: суддя — суддів, 

Ілля—Іллів); 

2) іменники чоловічого роду на приголосний та -о + суфікс -ів (-їв): син-синів, 

синова;Сергій-Сергіїв,Сергієва;коваль-ковалів,ковалева; 

3) назва тварини (птаха) + суфікси -ів, -ин (-їн), -ач (-яч): лев — левів, левова; 

ластівка — ластівчиний, ластівчина; лис — лисячий, лисяча.  

     Деякі присвійні прикметники утворюються від назв тварин за допомогою 

прикметникового закінчення: ведмідь — ведмежий, ведмежа. 

                                          

                                

 

 



                              Відмінкові..закінчення..прикметників 

До твердої групи належать прикметники на твердий приголосний основи (рудий, 

Олегів), а до м’якої групи — на м’який приголосний (синій, безкра[йі]й).     

Відм. Чоловічий рід Жіночий рід Множина 

тв.гр. м’як.гр. тв.гр. м’як.гр. тв. гр. м’як.гр. 

Н. білий синій біла синя,  білі сині 

Р. білого синього білої синьої, білих синіх 

Д. білому синьому білій синій білими синіми 

Зн. Як у Н. або Р.відм. білу синю Як у Н. або Р.відм. 

Ор. білим синім білою,  синьою білими синіми 

М. (на) білому,      

-ім 

(на) 

синьому,-ім 

(на білій)  (на синій) (на білих) (на синіх) 

      Прикметники середнього роду мають ті самі закінчення, як і в чоловічому, за 

винятком лише називного й знахідного відмінків, де в середньому роді мають 

закінчення -е (-є): біле, синє. 

       Прикметники чоловічого й середнього роду однини на -лиций в окремих непрямих 

віінках мають м’який кінцевий приголосний основи: білолицього, білолицьому, (на) біло 

лицьому. 

        У формі місцевого відмінка однини чоловічого та середнього роду треба надавати 

перевагу закінченню -ому в науковому та діловому стилях: на новому протоколі (не на 

новім протоколі), у складнопідрядному реченні (не в складнопідряднім реченні). В 

інших стилях ці закінчення вживають паралельно: Я сьогодні в доброму (в добрім) 

гуморі. 

        

  ЗАУВАЖТЕ! 

       Дружний — пов’язаний взаємною прихильністю, злагоджений (дружний колектив, 

дружна сім’я), а дружній — який ґрунтується на дружбі, доброзичливий, прихильний 

(дружній потиск руки, дружній погляд, дружній візит). 

       Слів природній та зворотній в українських словниках немає. Отже, уживайте 

прикметники твердої групи природний та зворотний:           

  3.  Утворіть від іменників присвійні прикметники й запишіть їх у дві 

колонки: 1) із суфіксом -ин(-їн); 2) із суфіксом -ів (-їв). 

Микола, Амалія, Римма, Ілля, Валерій, Ірина, Андрій, читачка, Клара, начальник, 

артистка. 

         • З перших букв утворених прикметників складіть імена літературних героїв. 

 

 

     



   4.     Перепишіть прикметники, знявши риску. 

Сіро/зелений, жовто/гарячий, кримсько/татарський, лимонно/кислий, 

зло/ворожий,вагоно/ремонтний, південно/східний, західно/європейський, 

давньо/римський, п’яти/зірковий, червоно/гарячий, блідо/рожевий, м’ясо/молочний, 

електронно/обчислювальний, народно/поетичний, крохмале/патоковий, 

мовно/літературний, історико/філологічний, шести/тонний, усесвітньо/історичний, 

соціально/економічний, івано/франківський, фран-цузько/німецький, кисло/солоний. 

                                                             

                                         

                     Домашнє завдання: 

Прочитайте вірш і виконайте завдання. 

                       Мужчинам 

Не зірвуться слова, гартовані, як криця, 

І у руці перо не зміниться на спис. 

Бо ми лише жінки. У нас душа — криниця, 

З якої ви п’єте: змагайся і кріпись! 

І ми їх даємо не у залізнім гімні, 

У сріблі ніжних слів, у вірі в вашу міць. 

Бо швидко прийде день, і у завісі димній 

Ви зникнете від нас, мов зграя вільних птиць. 

Ще сальви не було, не заревли гармати, 

Та ви вже на ногах. І ми в останній раз 

Все, що дає життя іскристе і багате, 

Мов медоносний сік, збираємо для вас. 

Гойдайте ж кличний дзвін! 

Крешіть вогонь із кремнів! 

Ми ж, радістю життя вас напоївши вщерть, — 

Без металевих слів і без зітхань даремних 

По ваших же слідах підемо хоч на смерть! 

                                                               О. Теліга 

 

А. Випишіть прикметники з іменниками, від яких вони залежать. 

Б. Визначте розряд за значенням, рід, число й відмінок виписаних прикметників за 

зразком. 

Зразок. (У) залізнім гімні — відносний, чол. р., одн., місц. відм. 

Криця, і, жін. — те саме, що сталь. 

Кремінь, меню, чол. — дуже твердий мінерал — кварц чорного, бурого або жовтого 

кольору, який у давнину використовували для добування вогню. 

Сальва, и, жін., заст. — залп, салют. 

     УВАГА!      Конспект та  виконане домашнє завдання  надіслати на електронну пошту 

annatumanovska@gmail.com   до 16:00 06.06. 2022  
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