
Інструкційно-методична картка до практичного заняття 

з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» 

Тема: Прізвища, імена, по батькові в українській мові. Іменники на позначення професій, посад, звань у 

професійному мовленні. Фемінітиви. 

Мета: з’ясувати характерні особливості використання професій, посад, звань у професійному 

спілкуванні, вживання прізвищ, імен, по батькові в сучасній українській літературній мові. 
 

Завдання 1. До поданих імен і прізвищ доберіть іменники на позначення професії, посади, 

вченого звання: 

Професор, геолог, актор, музикант, кравець, дипломат, співак, геолог, декан, модельєр, водій, 

учитель. 

Діана Петриненко, Світлана Федорчук, Тетяна Шевченко, Наталя Заводська, Ганна Фоменко, Лідія 

Пилипенко. 
 

Завдання 2. Виправте помилки у наведених реченнях: 

1) Наша директор Ольга Степанівна привчила всіх до порядку. 2) Молода професор Олена 

Вікторівна виголосила змістовну доповідь. 3) Лікаркиня Діана Володимирівна виписала рецепти. 4) Мо-

лода касирша розгублено складала грошові купюри. 
 

Завдання 3. Запишіть імена українською мовою та утворіть імена по батькові: 

Максим, Григорий, Денис, Анатолий, Артур, Тимур, Павел, Семён, Лука, Родион, Валерий, Виктор, 

Тимофей, Степан, Виталий, Геннадий, Николай, Андрей, Алексей, Павел, Лукьян, Фёдор, Владимир, 

Никита, Леонид. 
 

Завдання 4. Запишіть прізвища українською мовою:  

Белинский, Южин, Мечников, Пешковский, Писарев, Грибоедов, Шумский, Тихонов, Литвинов, 

Фадеев, Лермонтов, Калиниченко, Мицкевич, Арсеньев. Дерюгина, Мельников, Водопьянов, Репин, 

Журавлев, Серов, Багиров, Грачёв, Горбачёв, Новиков, Румянцев, Пугачёв. 
 

Завдання 5. Перекладіть українською мовою: 

Восстановление в правах, во время моего нахождения, вынужден обратиться, дополнительные 

сведения, назначить помощь, родственные отношения, командировочное удостоверение, ужесточить 

требования, с вашего разрешения, решающий фактор. 
 

Завдання 6. Виправте помилки у реченнях, правильно записуючи форми дієприкметників:  

Під лежащий камінь вода не тече. Студенти, відвідавші експозиції музею, були у захваті від 

побаченого. Посивівше волосся пасмами спадало на чоло, закривало очі. Змарнівше обличчя було 

вкрите густою сіткою зморшок. Співавший ще довго мене не помічав. Чоловік, наближавшийся до нас, 

зупинився. Кружляв в останньому вальсі падающий лист. Мене вразили її збліднівші вуста, змарнівше 

обличчя, посивівше волосся. На вечорі виступили з читанням своїх творів початкуючі письменники. 
 

Завдання 7. Відредагуйте словосполучення. Запишіть правильний варіант: 

одобрити рішення, піднімати питання, маса цікавих подорожів,  не дивлячись на обставини, нести 

втрати,  це являється прикладом,  визивати подив,  це до мене не відноситься,  розкажу другим разом,  

прошлого разу, заплатити пошлину, відміняти постанову, співробітництво у науковій області, особовий 

приклад, здійснити вплив, без ущербу. 
 

Завдання 8. Наведені російською мовою імена й по батькові перекладіть українською 

мовою: 
Олег Павлович, Елена Николаевна, Анна Прокофьевна, Андрей Никифорович, Антон Петрович, 

Петр Семёнович, Валерий Яковлевич, Илья Саввич, Алла Яковлевна, Фёдор Филиппович, Светлана 

Игнатьевна, Вячеслав Михайлович, Марина Ивановна, Николай Семёнович, Семён Алексеевич, Павел 

Юрьевич. 
 

Завдання 9. Провідміняйте власне прізвище, ім’я, по батькові (сім відмінків). 

 

 


