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КОНСПЕКТ УРОКУ 12 

Тема уроку.  Творення прикметників. Перехід прикметників у іменники. 

Мета:повторити і поглибити знання учнів про способи творення слів в 

українській мові, з’ясувати скільки існує способів творення прикметників, 

пояснити явище переходу прикметників у іменники; 

  виробляти уміння правильно утворювати прикметники різними способами  

в усному і писемному мовленні, визначати спосіб творення 

загальновживаних прикметників, орфографічно правильно записувати їх; 

виховувати уважність і орфографічну пильність, високу культуру мовлення, 

самостійність у здобутті знань. 

Тип уроку. Вивчення нового матеріалу. 

Обладнання: підручник, таблиці 

                                                                                   Хід уроку 

І. Організаційний момент 

ІІ. Повідомлення теми та мети уроку 

ІІІ. Актуалізація опорних знань, умінь і навичок 

- Що називається прикметником? ( Прикметник – самостійна частина 

мови, що виражає ознаку предмета й змінюється за родами, числами та 

відмінками.) 

- На які питання відповідає прикметник? ( Прикметник відповідає на 

питанняякий? чий?) 

- З якою частиною мови узгоджуються прикметники? ( Прикметники 

узгоджуються з іменниками у роді, числі і відмінку.) 

- Яким членом речення найчастіше виступає прикметник? ( Найчастіше 

прикметник виступає означенням, рідше – присудком.) 

- На які групи за значенням поділяються прикметники? ( Прикметники 

поділяються на три групи: якісні, відносні, присвійні.) 



- Прикметники якої групи мають ступені порівняння? (Ступені 

порівняння мають тільки якісні прикметники.) 

- На які групи відмінювання поділяються прикметники? ( Прикметники 

поділяються на дві групи відмінювання – тверду та м’яку ) 

- Які способи творення слів ви знаєте? (В  
українській мові існують такі способи творення слів: префіксальний, 
суфіксальний, префіксально-суфіксальний, безафіксний, постфіксальний, 
складання слів, складання основ, перехід із однієї частини мови у іншу.) 
ІV. Вивчення нового матеріалу 
Учитель. Прикметники творяться такими способами: префіксальний, 
суфіксальний, префіксально-суфіксальний, складання слів або основ 
слів. Давайте розглянемо таблицю «Способи творення прикметників», з якої 
можемо побачити, якими способами творяться якісні, відносні та присвійні 
прикметники. 
Способи творення прикметників 

Якісні Відносні 
Присві
йні 

1. 
Префікси: недорогий, безіме
нний, прадавній, завеликий 
  
2. Суфікси, що надають 
прикметникам нових 
відтінків у значенні: білявий, 
чорненький, злющий, 
здоровенний 
  
3. Суфікси, що надають 
прикметникам нового 
значення: жилавий, 
зубастий, язикатий, 
холодний, колючий 
  
  

1.Префікси:беззахисн
ий, праісторичний, т
рансатлантичний 
2. Суфікси –ськ-, -
цьк-, -зьк-, -ан-(-ян-), 
-ов-, -ев-, -н-: 
батьківський, 
паризький, гречаний, 
дубовий, рожевий, 
срібний. 
  
3. Префікси: не-, без-
, над-, до- і суфікси –
н-, -ов-, -альн-, -к-
: невимовний, безмеж
ний, понадстроковий 

1. Суфікси –ин-(-їн-) – 
для утворення 
прикметників від 
іменників І відміни та 
іменника мати: сестрин, 
Миколин, материн, 
Надіїн 
2. Суфікси –ів-(-їв-), -ов-
, -ев-(-єв-) для творення 
прикметників від 
іменників ІІ відміни: 
батьків, Петрове, 
Андріїв, Василева 
3. Суфікси –ин-(-їн-), -н, 
-ач-(-яч-) для творення 
прикметників від назв 
тварин: левиний, 
котячий, солов’їний, а 
також з нульовим 
суфіксом: вовчий, 
заячий, ведмежий. 

Учитель. Незначна частина прикметників належить до непохідних: білий, 
синій, щедрий, буланий, сухий. Похідні прикметники – це присвійні, відносні 
та переважна більшість якісних. 



Прикметники, як і іменники, творяться різними способами. Прикметники 
утворюються  від іменників, дієслів, прислівників, числівників та інших 
прикметників суфіксальним, префіксальним, суфіксально-префіксальним 
способами та складанням основ або слів. 
Прикметники можуть переходити в іменники. При цьому вони втрачають 
власні ознаки і набувають значення назв осіб. У реченні виконують роль 
підмета або додатка. 
Наприклад:  Вони стояли мовчазні,   вдивляючись у далеке минуле своє і 
своїх батьків, і линули думкою у майбутнє (О.Довженко). 
Слова минуле і майбутнєвиступають у реченні додатками і відповідають на 
питання у що? Слово минулемає при собі означення далеке. 
Деякі прикметники постійно виступають у ролі іменників: пальне, 
набережна, днювальний. До них належать і географічні назви: Рівне, Лозова, 
Коцюбинське, Вишневе. 
V.  Закріплення вивченого. Формування умінь і навичок 
Робота в мікрогрупах 
Завдання для 1-ї мікрогрупи 
Від поданих слів утворіть прикметники префіксальним способом. 
Зразок:  добрий – предобрий, недобрий. 
Здоровий, вільний, щільний, потужний, модний, щасливий, міський, 
обласний, гіркий, далекий, давній, шкільний, дорожній. 
Завдання для 2-ї мікрогрупи 
Від поданих слів утворіть якісні прикметники з різними смисловими 
відтінками у значенні, використовуючи суфікси –еньк-, -есеньк-, -ісіньк-, -
усіньк- (-юсіньк-), -уват-, -ущ- (-ющ-), -енн-, -езн-, -елезн-. Складіть 
чотири речення з утвореними прикметниками (на вибір). 
Зразок: старий – стариенький, старесенький, старісінький, старуватий, 
старющий, старезний. 
Білий, синій, радий, молодий, мокрий, круглий, кислий, широкий, короткий, 
сивий, повний, точний. 
Завдання для 3-ї мікрогрупи 
Утворіть відносні прикметники від власних назв за допомогою суфікса –
ськ-. Поясніть орфограми у прикметниках. Підкресліть букви, що 
позначають чергування приголосних. Складіть зв’язний текст на тему 
«Мандруючи стежками України», вживаючи утворені прикметники. 
Зразок: Галич – галицький. 
Рига, Кривий Ріг, Запоріжжя, Буг, Чехія, Львів, Прилуки, Збараж, Гадяч, 
Овруч, Париж, Острог, Золотоноша, Миколаїв, Крим, Перемишль. 
Представлення результатів роботи 3 мікрогруп. 
Робота з підручником. 
Учитель. Відкрийте підручники на сторінці 164 і виконайте вправу 282, 
де вам пропонується від словосполучень утворити прикметники і 
дібрати до них іменники та скласти 3 речення з утвореними 
прикметниками. 



Колективна перевірка виконання вправи. 
Самостійна робота (за картками) 
Картка 1 
Утворіть прикметники від поданих сполук, виділіть способи 
словотворення. 
Поза уроком, поза чергою, при садибі, за морем, при березі, між школами, 
між континентами, за горами, понад план, на скелі, од віку, над хмарою, 
жовтий і зелений, кислий і солодкий, блідий і рожевий. 
  
Картка 2 
Утворіть прикметники від твірних основ іменників, що в дужках. 
Виділіть словотворчі суфікси і визначте спосіб творення. 
(Весна) степ, (голос) жайворонок, (барви) квіти, (дух) аромат, (блакить) небо, 
(шовк) травичка, (сонце) спів, (жарт) струмок, (дзвін) мелодія, (пшениця) 
лани. 
VI.  Підбиття підсумків уроку 
Учитель. Отже ми сьогодні розглянули способи творення прикметників. Ми 
з’ясували, що прикметники утворюються чотирма способами: 
префіксальним, суфіксальним, суфіксально-префіксальним та складанням 
основ або слів.  Також ми знаємо тепер, що прикметники можуть переходити 
в іменники, а також, що є прикметники, які постійно виступають у ролі 
іменників. 
Фронтальне опитування. 
1.      Яким способом утворені прикметники безбілетний, житній, 
стобарвний? ( Префіксальним, суфіксальним, складання слів). 
2.      За допомогою яких суфіксів творяться прикметники з різними 
відтінками в значенні? Наведіть приклади. ( –еньк-, -есеньк-, -енн-, -езн- та 
ін.. старенький, гарнесенький, страшенний, величезний). 
3.      Чим різниться значення прикметників у словосполученнях  лебедина 
пісня і лебедина пара? (У першому словосполученні прикметник вжито у 
переносному значенні, а у другому – у прямому). 
4.      Коли прикметник виступає в ролі іменника? ( Прикметники можуть 
переходити в іменники. При цьому вони втрачають власні ознаки і набувають 
значення назв осіб. У реченні виконують роль підмета або додатка. Деякі 
прикметники постійно виступають у ролі іменників: пальне, набережна, 
днювальний. До них належать і географічні назви: Рівне, Лозова, 
Коцюбинське, Вишневе.) 
VII. Оцінювання навчальних досягнень учнів. 
VІІІ. Домашнє завдання. 
 
 
 


