
Тема: Стилістичне забарвлення граматичних форм.  Іменник як частина мови.       

Поняття роду,числа 

Завдання1. Ознайомитися з правилами за підручником §49 (с. 156-157),  

                     §50-51 (с.161-162)  

Практична робота 

Вправа 1. Запишіть іменники в чотири колонки за родами: 1) чоловічий;  

2) жіночий; 3) середній; 4) спільний 

Коломия, Сахара, Микола, матуся, сирота, суддя, дівчина, лоша, сердега, незграба, 

орел, аташе, поні, шосе, колібрі, дитя, нахаба, столяр, фрау, небо, фламінго, Онтаріо, 

пава, забіяка, Батумі, Капрі, Чилі, хмара, Баку, алоє, амплуа, суміш, непосида, тюль, 

Дніпро, ніч, дрова, біль, хлоп’я, кольрабі, живопис, драже, кір, сирота.  

Вправа 2. Означення, що в дужках, узгодьте в роді з іменниками. Словосполучення 

запишіть у три колонки за родами: 1) чоловічий рід; 2) жіночий рід; 3) середній рід. 

(Знебарвлений) сутінь, (пахучий) ваніль, (гнітючий) нежить, (запашний) шампунь, 

(знайомий) Баку, (ошатний) вуаль, (теплий) кашне, (крайній) ступінь, (довгий) путь, 

(могутній) Дніпро, (огороджений) авеню, (змістовний) інтерв’ю, (здоровенний) собака, 

(розсипаний) каніфоль, (тупий) біль, (запізнілий) рандеву. 

                 Ключ. З других букв прикметників повинен скластися кінець вислову М. 

Сосюри: “Без мови рідної, юначе, й…”. 

Вправа 3. Розшифруйте подані абревіатури, визначте граматичний рід кожної з 

них,  обґрунтуйте відповідь. 

ОБСЄ, США, МАГ АТЕ, ТЕЦ, ЧАЕС, АПН України ВР, ПДВУ, ЕОМ, ВАК, АТС, 

інформбюро, спортлото, СНІД, ЗМІ, МВФ, УНІАН. 

Вправа 4. Тести за підручником вправа 5 (с. 158-156) 

Вправа 5. Випишіть іменники, які вживаються: 1) в однині і в множині; 2) тільки в 

однині; 3) тільки в множині.  

Прилуки, Ужгород, ковзани, ковзанка, лід, сніг, терен, горобина, студентство, повість, 

середовище, жнива, косовиця, достатки, доля, сум, овочі, цукор, терези, вечір, 

вечорниці, проводи, весілля, граблі, вила, білизна, сіни, дріжджі, плавання, далеч, 

командувач, кошти, ясен, Суми, колодязь, гілля, посиденьки, прем’єра, пригода, 

гарбузиння, Десна, прикрощі, ворота, здоров’я, рушниця, заручини, Кавказ, 

презентація, цукор, Альпи, скрипаль. 

 

 

https://www.google.ru/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fuk.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2597%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25B0_%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2596%25D0%25BD%25D1%258C_(%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B0_%25D0%259B%25D0%25B5%25D0%25B2%25D1%2596%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B0)&psig=AOvVaw1OHQ_oOJ3Vw23p_quwbDPT&ust=1600531009794000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCNDAoO6I8-sCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.ru/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fuk.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2597%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25B0_%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2596%25D0%25BD%25D1%258C_(%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B0_%25D0%259B%25D0%25B5%25D0%25B2%25D1%2596%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B0)&psig=AOvVaw1OHQ_oOJ3Vw23p_quwbDPT&ust=1600531009794000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCNDAoO6I8-sCFQAAAAAdAAAAABAD


Вправа 6. Виконайте інтерактивне завдання за посиланням: 

https://learningapps.org/16835631 

 

КУЛЬТУРА СЛОВА 
 

А. Перегляньте експрес-урок «Вона — балерина, а він — балерун?» і перекажіть його. 

 
Б. Запам’ятайте правильний варіант слововживання. 

 

 

Домашнє завдання: 

1. Повторити правила §49-51 

2. Вправа 7 (підручник с. 160) 

3. Вправа 5 тести (підручник с.163-164) 

 Режим доступу підручника: https://lib.imzo.gov.ua/wa-

data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/01-ukrainska-mova-10-klas/ukr-

mova10-gramota.pdf 

https://learningapps.org/16835631
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/01-ukrainska-mova-10-klas/ukr-mova10-gramota.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/01-ukrainska-mova-10-klas/ukr-mova10-gramota.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/01-ukrainska-mova-10-klas/ukr-mova10-gramota.pdf
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