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Тема: ТВОРЕННЯ ТА ВІДМІНЮВАННЯ ЧОЛОВІЧИХ ТА ЖІНОЧИХ ІМЕН 
ПО БАТЬКОВІ 

Мета: формування компетентного мовця, який усвідомлено прагне поглибити 
знання про граматичні категорії іменника; удосконалювати орфографічні 
навички. 

Очікувані результати навчально- пізнавальної діяльності учнів: 

• знаннєва складова: знає норми творення та відмінювання чоловічих і жіночих 
імен по батькові, коментує їх, правильно вживає в усному і писемному 
мовленні; виявляє й аналізує анормативи у вживанні цих форм;  

• діяльнісна складова: організовує власну комунікативну діяльність; демонструє 
вміння користування засвоєними знаннями в процесі роботи з текстами; 
користується словниками, довідковою літературою й електронними ресурсами 
для перевірки й удосконалення рівня засвоєння морфологічних норм; аналізує 
тексти, створює власні висловлювання з дотриманням морфологічних норм; 

• ціннісна складова: виявляє прагнення дотримання морфологічних норм. 

ПЕРЕБІГ УРОКУ 

I. ОРГАНІЗАЦІЯ уроку 

Інтелектуальна зарядка 

- Які вимоги ставляться до іменників, що утворюють імена по батькові? 

- Які суфікси уживаємо в чоловічих, а які — в жіночих іменах по батькові? 

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК 

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ Й ЗАВДАНЬ УРОКУ 

МОТИВАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ 

Теоретичний матеріал 

Особливості творення імен по батькові 

Творення чоловічих імен по батькові 
Творення жіночих імен по 

батькові 
Чоловічі імена по батькові творяться 
додаванням до основ власних імен суфікса -
ович: Михайло — Михайлович, Василь —

Жіночі імена по батькові 
творяться додаванням до основ 



Васильович, Юрій — Юрійович, Ігор —
Ігорович 

власних імен суфікса -івн (а): 

Михайло — Михайлівна, Юрій — 
Юріівна (Юрій+івна), Георгій — 
Георгіївна, Ілля — Іллівна, Кузьма 
— Кузьмівна 

Кілька чоловічих імен по батькові творяться 
за допомогою суфікса -ич: Лука —
Лукич (і Лукович), Сава —
 Савич (і Савович), Кузьма —
Кузьмич (і Кузьмович), Хома —
Хомич (і Хомович), Яків — Якович, Ілля —
Ілліч 
Як виняток, в імені Григорій при творенні 
імені по батькові відпадає ій — Григорович, а 
до основи імені Микола додаємо ай —
 Миколайович (і рідко — Миколович) 

З відхиленням від цього правила 
творяться лише такі імена по 
батькові: Яків — Яківна, Григорій 
— Григорівна, Микола — 
Миколаївна (і рідко —
 Миколівна) 

Завдання. Утворіть по батькові чоловіків і жінок від таких імен: Василь, Ілля, 
Гурій, Сава, В’ячеслав, Лука, Матвій, Олег, Яків, Корній, Тимур, Кузьма, 
Анатолій, Хома. 

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ 

Завдання.  Перепишіть словосполучення, виправляючи помилки, де треба, у 
суфіксах і закінченнях імен по батькові. 

Розмовляю з Андрійом Петровичам. Звернися до Степана Микитовієвича. 
Запитайте Софію Олексіївну. Поїдьте до Свирида Анатолієвича. Скажіть 
богдану Хомичеві. Віднесіть Марії Петрівні. Зошит Людмили Григоріївни. 
Відвідайте Ганну Іллівна. Під до Олени Михайлівної. Прийшов Олег Костевич. 
Скажіть нам, Надіє Аркадіївно. 

V. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ МАТЕРІАЛУ 

VI. ПІДСУМОК УРОКУ 

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.  

Творча робота 

Напишіть листівку рідним, звертаючись до них на ім’я по батькові. 

 

 


