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Тема уроку. Іменники чоловічого та жіночого роду, що означають назви людей за 

діяльнісю. 

  Підручник https://4book.org/uchebniki-ukraina/10-klass/ukrayinska-mova-10-klas-

avramenko-2018 

  

Пояснення навчального матеріалу 

 Опрацювання відео уроку  

https://uroky.com.ua/imennyky-shho-oznachajut-nazvy-ljudej-za-dijalnistju/ 

Мета: поглибити знання учнів про норми вживання іменників на позначення назв 

людей за діяльністю, іменників спільного і подвійного роду, формувати вміння правильно 

вживати їх у власному мовленні; знаходити й виправляти морфологічні помилки 

 Мотивація навчальної діяльності 

Прочитайте рядки з художніх творів. Пригадайте їхні назви. 

 Поясніть, що об’єднує виділені слова. 

Визначте тему, мету й завдання уроку. 

Тяжко мені сиротою 

На сім світі жити: 

Свої люде — як чужі, 

Ні з ким поговорити... 

Т. Шевченко 

Тараса непереможно тягнула до себе все тая ж обшарпана каліка-школа, яка мала 

над ним якусь магічну силу. Дяка-запорожця вже в школі не було, прислано з города 

другого, Бугорського, молодого, більш ученого, але лютого, гірше звіра, і п’янюгу такого,  

Творчий переклад 

 Перекладіть українською мовою подані слова, визначте їхній рід. Узгодьте ці 

іменники з прикметниками. 

Боль, дробь, корь, накипь, насыпь, посуда, продажа, путь, пыль, Сибирь, степень, 

степь, собака, запись, подпись, тополь, шатер, перепись. 

Бесіда 

· Про які іменники говорили на минулому уроці? Із чим це пов’язано? Наведіть приклади. 

· Які питання, пов’язані з родом іменників, потрібно також розглянути? Що вам про це 

відомо? 

Спостереження над мовним явищем (робота в парах) 

 Визначте рід іменників, доберіть до них відповідні прикметники. 

Чи можливі варіанти? 

Які труднощі у вас виникли? 

 Як називаються такі іменники й чому? 

Сирота, директор, вовчище. 

Опрацювання теоретичного матеріалу 

1) Іменники спільного роду — це слова, які можуть називати осіб як чоловічої, так і 

жіночої статі (вони здебільшого характеризують певні якості особи): нероба, рева, базіка, 
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нікчема, жаднюга, ледащо, потвора тощо (мають закінчення -а, рідше -о). У реченні 

узгоджуються з іншими частинами мови як у жіночому, так і в чоловічому 

роді: нестерпна базіка — нестерпний базіка. 

Творчий диктант 

 Замініть подані вирази одним словом — іменником спільного роду. 

Людина, яка пише лівою рукою —... 

 Людина, яка багато теревенить —... 

Той, хто плаче без причини —... 

Неуважна людина —... 

 Працівник пошти, який розносить газети та журнали —... 

 Людина, у якої немає батьків —... 

Працьовита людина —... 

 Неуважна людина — ... 

 Людина з дефектом мови, що полягає в невмінні правильно й чітко вимовляти 

деякі слова чи звуки —... 

 Той, хто навчився чого-небудь самостійно, без систематичного навчання, без 

керівника —... 

Той, хто мешкає поруч, поблизу кого-небудь —... 

Назви осіб за професією, посадою, званням, видом діяльності належать до 

іменників чоловічого роду, хоча можуть називати осіб різних статей: Молодий інженер 

розробив проект. Досвідчений лікар проконсультувала пацієнта. Від окремих творяться 

назви осіб ж. р., але вони мають стилістичні обмеження (учителька, директорка, 

майстриня, поетеса і поетка тощо). 

Гра «А можна?» 

Від поданих іменників утворіть (де можливо) іменники жіночого роду. 

Секретар, Учитель, Психолог, Бібліотекар, Воротар, Господар. 

Складіть по два речення з кожним словом: один складає речення так, щоб це слово 

виступало іменником чоловічого роду, а другий — жіночого. 

Іменники подвійного роду утворені за допомогою суфіксів -ище, -исько. Зміна 

граматичного роду криється в системі мови і пов'язана з формою слова: закінчення -е, -о є 

виразниками віднесеності до середнього роду: іменники чол. і сер. роду (хлопець — 

хлопчисько, вітер — вітрище, ніж —ножище, дуб — дубище), жін. і сер. роду 

(свекрушища / свекрушисько, ручище, дівчисько, бабище, бородище). Взаємодія форм чол. 

і сер, роду, а також жін. і сер. роду в назвах істот завершується, як правило, перевагою 

форм чол. і жін. родів. У назвах неістот домінує зворотній процес (косище, ямище, 

головище). 

Гра «Перетворення». 

 До поданих іменників доберіть спільнокореневі іменники подвійного роду, 

утворені суфіксальним способом. 

Для якого стилю мовлення характерні такі слова? 

Окремо запишіть іменники, від яких не можна утворити такі відповідники. 

Поміркуйте, чим це пояснюється. 

Баба, режисер, професор, поет, ручка, дід, велосипед, кравець, співак, чоловік, 

хлопець, солдат, заєць, патріот, ведмідь, молодець. 

Творче конструювання  
 Складіть і розіграйте діалог, використовуючи 

1) іменники спільного роду; 

2) іменники на позначення назв осіб за родом діяльності у формі чоловічого та 

жіночого роду; 

3) іменники подвійного роду. 

Підсумок уроку 



Тестування 

► Виконайте тестові завдання. 

1. У якому рядку іменники мають неоднаковий рід? 

А Життя, узбережжя, обличчя, зілля, знання; 

Б сонце, озеро, полотно, село, зерно; 

В біль, цвіль, туш, базіка, директор; 

Г радість, цікавість, розповідь, нехворощ, вість. 

 

2. Спільний рід мають усі іменники варіанта:  

А нероба, забіяка, юрист, бідолаха; 

Б незграба, суддя, тренер, сирота; 

В ледащо, лівша, рева, листоноша; 

Г староста, професор, зануда, базіка. 

 

3. Укажіть іменник подвійного роду: 

А замазура; 

Б плавчиха; 

В кравчиня; 

Г вітрище. 

 

4. Іменники спільного роду називають: 

А малят безвідносно до їхньої статі (немовля, оленя); 

Б осіб за професією, посадою, званням, видом діяльності; 

В предмети, осіб із суфіксами -ище, -исько; 

Г осіб як чоловічої, так і жіночої статі, що характеризуються певними якостями. 

 

5. Знайдіть рядок з іменниками СПІЛЬНОГО роду: 

А груша, лівша; 

Б ледащо, невдаха; 

В нероба, дівча; 

Г директор, слуга. 
 

Домашнє завдання 

Виконати вправи згаданого підручника №7ст. 155. 
Фото виконаних завдань надіслати на ел. пошту. 

 


