
Практичне заняття №1  

Тема: Лексико-граматичні категорії іменника. 

План 

1. Лексико-граматичні групи іменників. 

2. Іменники – власні й загальні назви. 

3. Назви істот і неістот. 

4. Іменники з конкретним і абстрактним значенням. 

5. Збірні іменники. 

6. Іменники з речовинним значенням. 

 

Завдання 1. Прочитайте текст. Випишіть окремо іменники власні і загальні 

назви, істот і неістот, охарактеризуйте їх за семантикою. 

Тепер тільки Оришка розібрала своє лихо. Образа, гора тяжкої образи дочки, 

людські поговори та сміхи, - все разом піднялось у голові матері, налягало їй на 

старе серце важким жалем... Вона глянула ще раз на Мотрю, поступилася назад, 

простогнала, сіла мовчки на піл, узявшись холодними руками за крайню дошку, 

щоб не впасти. Старе тіло тремтіло, колихалося, стара голова не здержувалась 

на в'язах - хилилася на груди. Оришка болісно піднімала її і тяжко стогнала... 

Мотря не переставала плакати" Гіркий її плач, стогнання матері зливалися 

вкупу, носилися по хаті, слались по білих стінах. І темніли вони для дочки й 

для матері; здавалась темною хата, й світ що вривався у вікна, чорнів у віччю в 

них... І стояла в темноті тій ще темніша доля їх - чорна, темна, страшна, з 

худим, з'їденим нуждою лицем, з злими од голоду очима... Таке лихо скоїлось 

перед обідом. Страва давно стояла у печі: ще як у волость ішла Мотря, то 

засунула, щоб упрівала. Тепер ніхто й не згадав про неї. Горе без страви 

нагодувало обох. Ніхто з них не кидався до печі. Обидві навіть забули про обід. 

(П. Мирний) 

 

Завдання 2. Прочитайте текст. До якого стилю він належить? Випишіть з тексту 

власні і загальні назви. Прокоментуйте правила написання власних назв. 

Софія Київська 

У центрі Києва, на площі Богдана Хмельницького, понад дев’ять століть 

височить пам’ятка давньоруського мистецтва – славетний Софійський собор. 

Софія Київська - чудове творіння народного генія, свідок високої культури і 

героїчного минулого. Важко уявити, скільки подій відбувалося у цих стінах, 

скільки людей побувало під її склепінням зі своїми радощами, сподіванками і 

горем. Собор був свідком блискучих злетів і поразок, гіркоти міжкнязівських 

уособиць. Його мозаїчну підлогу топтали  копита монгольських коней, а 

жадібні руки загарбників тяглися до блискучих золотих прикрас. Так багато 

могли б розповісти ці давні стіни! Та як змусити їх розкрити свої таємниці? 

Тепер Софія – музей. На її місці, за словами літописця, було колись поле поза 

містом. Ярослав Мудрий звів цей собор на честь перемоги над кочовими 

племенами – печенігами. Тоді місто розширилось, його оточили потужними 

земляними валами. Урочистим в’їздом до нього були Золоті ворота, споруджені 

у вигляді башти з надбрамною церквою Благовіщення. 

Перед тим, як входив до головного храму Стародавньої Русі, відкривалася 

величезна, з золотими переливами мозаїчна композиція головного вівтаря з 



шестиметровою фігурою Марії-Оранти («тієї, що молиться») у центрі. Для 

середньовічного киянина вона була захисницею міста, держави, його 

особистого щастя і майна. 

На південній, північній, західній стінах на ктиторській фресці був 

зображений Ярослав Мудрий із сім’єю, що як засновник підносить модель 

храму Ісусу Христу. Збереглися лише фрагменти фрески. Слава про Софію 

поширилась далеко за межами Русі. 

(За С. Висоцьким.) 

 

Завдання 3. Прочитайте текст. Випишіть іменники, поділивши на на лексико-

семантичні категорії (конкретний/абстрактний, збірний/одиничний, 

істота/неістота). 

По розкішних алеях Братського монастиря, густо обсаджених усяким 

деревом, гуляли студенти з усіх кінців широкого Російського царства. Тут 

можна було побачить типи півночі з жовто-русявим волоссям на голові; можна 

було побачить широкі шиї й сірі очі великорусів, рум'яні лиця українців, навіть 

орлині очі й носи грузинів, греків, сербів і болгар, що приїжджають вчиться до 

Києва. Після екзаменів усі студенти були веселі, всі весело розмовляли, 

знайомились, жартували. Довгі й густі алеї в монастирі аж гули од голосної 

розмови. Студенти з України й Білорусії були цивілізованіші, делікатніші. Вони 

стояли далеко вище од інших, навіть розвиттям розуму, і виглядали 

паничиками й європейцями між грубими великорусами. Всі студенти говорили 

московським язиком, і рідко траплялося почути співучу, м'яку розмову 

українську. Серед самого монастиря стояла велика гарна Богоявленська церква. 

На полуденній стіні церкви була залізна дошка з написом над могилою 

гетьмана Конашевича-Сагайдачного. Самий монастир з академією стояв на 

Мазепиному дворі. І, невважаючи на те, в академії Петра Могили, св. Димитрія 

Туптала й інших не було й духу, й сліду тих давніх діячів України, тих 

Сагайдачних, Могил... В Братськім монастирі, в давній славній академії 

панував чужий великоруський дух, чужа наука, чужий язик, навіть чужі люди... 

Все давнє українське лежало десь глибоко під землею, рядом з могилою 

Сагайдачного, а над землею роєм вилися попід деревом чужі люди з чужої 

далекої сторони, з чужою мовою, з чужим духом, нагнані бог зна звідкіль, щоб 

загнати ще глибше в землю нашу старовину і новину і поховати її навіки. По 

розкішних алеях Братського монастиря, густо обсаджених усяким деревом, 

гуляли студенти з усіх кінців широкого Російського царства. Тут можна було 

побачить типи півночі з жовто-русявим волоссям на голові; можна було 

побачить широкі шиї й сірі очі великорусів, рум'яні лиця українців, навіть 

орлині очі й носи грузинів, греків, сербів і болгар, що приїжджають вчиться до 

Києва. Після екзаменів усі студенти були веселі, всі весело розмовляли, 

знайомились, жартували. Довгі й густі алеї в монастирі аж гули од голосної 

розмови. Студенти з України й Білорусії були цивілізованіші, делікатніші. Вони 

стояли далеко вище од інших, навіть розвиттям розуму, і виглядали 

паничиками й європейцями між грубими великорусами. Всі студенти говорили 

московським язиком, і рідко траплялося почути співучу, м'яку розмову 

українську. Серед самого монастиря стояла велика гарна Богоявленська церква. 

На полуденній стіні церкви була залізна дошка з написом над могилою 



гетьмана Конашевича-Сагайдачного. Самий монастир з академією стояв на 

Мазепиному дворі. І, невважаючи на те, в академії Петра Могили, св. Димитрія 

Туптала й інших не було й духу, й сліду тих давніх діячів України, тих 

Сагайдачних, Могил... В Братськім монастирі, в давній славній академії 

панував чужий великоруський дух, чужа наука, чужий язик, навіть чужі люди... 

Все давнє українське лежало десь глибоко під землею, рядом з могилою 

Сагайдачного, а над землею роєм вилися попід деревом чужі люди з чужої 

далекої сторони, з чужою мовою, з чужим духом, нагнані бог зна звідкіль, щоб 

загнати ще глибше в землю нашу старовину і новину і поховати її навіки. 

( І. Нечуй-Левицький) 

 

Практичне заняття №2 

Тема: Система відмін іменників. Правопис відмінкових закінчень. 

План 

1. Поділ іменників на відміни. 

2. Іменники поза відмінами. 

3. Поділ іменників на групи. 

4. Відмінювання іменників. 

5. Невідмінювані іменники та абревіатури. 

 

Завдання 1. Перепишіть текст, підкресліть іменники, визначте їх відмінкові 

форми. 

От же вони вже й під Хмарищем. А те Хмарище було окрите гаями, справді 

наче хмарами. Кругом обняла його річка з зеленими плавами, лозами й 

очеретами. Через річку йшла до воріт гребелька. А ворота в Череваня не прості, 

а державські. Замість ушул — рублена башта під гонтовим щитом, і під башту 

вже дубові ворота, густо од верху до низу цвяховані. Бувало тоді, у ту 

старовину, таке, що і вдень і вночі сподівайсь лихого гостя — татарина або 

ляха. Так над ворітьми у башті було й віконце, щоб роздивитись перше, чи 

впускати гостя до господи, чи ні. Над щитом — гостроверхий гребінь із 

дубових паль, а округ хутора — годящий вал.Під'їхавши гості під браму, 

почали грюкати шаблею в цвяхи. По гаю пішла луна, а в хуторі не озивавсь 

ніхто; да вже нескоро хтось за ворітьми почав кашляти, і стало чути, як щось 

або старе, або недуже береться в башті по сходах до віконця, лізе да й гуторить 

само з собою. 

— Враг його,— каже,— знає, який тепер люд настав! Приїде казна-що, казна-

звідки та й грюкотить, як воріт не розламле. А якби років п'ятнадцять або 

двадцять назад, так усяке сиділо по Вкраїні тихо та смирно, наче бджола в 

зимовнику. Ге, то-то бо!.. Якби вражі ляхи, собі на лихо, не потривожили 

козацького рою, то й досі б, може, так би сиділи. Погано було за ляхів, та вже ж 

і наші гуляють не в свою голову! Ох, боже правий, боже правий! 

 (П. Куліш) 

 

Завдання 2. Запишіть подані іменники, поділяючи їх на групи відповідно до 

типів відмінювання: іменників 1,2,3,4, множинні іменники, іменники 

прикметникового походження, невідмінювані іменики. Іменники 1,2 відміни 



поділити на тверду, м’яку, мішану групи; назвати ознаки поділу.Обґрунтувати 

виконання. 

Трудівник, трудящий, дитсадок, дрова, зозуля, Валя, біль, селезень, парубійко, 

УПА, сіножать, мито, суцвіття, листя, АТС, побігеньки, сукня, песик, писар, 

обценьки, парубота, ведмежа, ведмежатко, коліща, Сибір, благодать, баштанні, 

марення, видовище, кваша, цитрусові, узвар, пані, пан, Ковальчук 

(Петро,Валентина), каченя, Ведмеденко (Лариса), панянка, суфле, філе, 

прийдешнє, родинність, сито, соло, Гаїті, колосся, лосось, Памір, тюль, леді. 

 

Завдання 3. Прочитайте текст. Напишіть переказ, вживаючи якнайбільше 

іменників. Доповніть переказ власними роздумами про роль слова у стосунках 

між людьми, зокрема між близькими і рідними. Проілюструйте викладені 

думки прикладами із життя. 

Нехай слова будуть добрими 

Нічого так не знищує людину, не ранить її душу, як безжалісне слово. Тим 

часом сьогодні, на вершині цивілізації, люди так і не усвідомили простої істини 

- словом треба вміти користуватися не менш обережно, ніж гострим мечем чи 

атомною зброєю. Інакше рівень згубної негативної словесної радіації навколо 

кожного буде непосильним для подолання. 

Подібні міркування часто заполонюють мої думки, коли в публічних місцях 

на слух потрапляють уривки доволі неделікатних розмов двох закоханих, 

матері з дитиною. Особливе занепокоєння викликає зневажливе ставлення 

молоді до людей похилого віку. Іноді достатньо сприйняти тільки «тон», щоб 

оцінити «войовничий» стиль людських стосунків, а ще гірше - нехтування 

гідністю співрозмовника. Загальновідомо, що людина дуже швидко й чітко 

реагує на найслабший відтінок інтонації звернених до неї звуків: одні й ті самі 

слова можуть стати святом для душі, а можуть завдати їй жорстокої рани. 

Багато хто з нас намагається стерти з пам'яті довгий список забарвлених 

отрутою слів, які колись, може мимохіть, були сказані на нашу адресу. 

Негативні слова, що забарвлюють наш всесвіт, роблять його ворожим до 

кожного, надають йому непривабливих відтінків. Найгірше те, що подібні 

вислови й інтонації нерідко притаманні звичайній, зовсім не конфліктній 

розмові. Найчастіше це просто усталена манера нетактовно спілкуватися в сім'ї, 

але ця звичка формує характер родинних стосунків. Діти, на яких постійно 

гримали дорослі, не спроможні зрозуміти, чому не можна підвищувати голос на 

дідуся чи бабусю, на батьків і сусідів. 

Руйнівною є й звичка багатьох людей «різати правду в очі». Існує багато 

речей, про які краще ніколи не згадувати. Хоча б для того, щоб не псувати 

своїм ближнім настрій. Проте так важко буває втриматися! Є чимало людей, у 

яких різкі, зневажливі слова завжди напоготові. Може, тому що вони вражені 

особливою сліпотою - бачать навколо тільки негатив, а гарне відчути не 

можуть. 

Багато людей переконані в тому, що кожному фізіологічно необхідно 

періодично позбавлятися негативної енергії. Відомо, наприклад, що японці в 

певних місцях великих офісів встановлюють манекен президента фірми, який є 

своєрідним громовідводом. До нього кожен службовець може підійти й сказати 



все, що він думає про президента, а за певних обставин - навіть його 

відлупцювати. Начебто стає легше. 

На жаль, на місце таких манекенів потрапляють близькі нам люди. Для мене 

сама згадка про моменти, коли не вистачило сил утриматися від неприємних 

слів, викликає почуття сорому. Після хвилин конфронтації заспокоює той факт, 

що не все те чорне і гірке, що думалося у хвилини емоційного напруження, 

було озвучено, виплеснуто в обличчя дорогої людини. Багато років по тому 

здається, що якби повернути час, то слова були б зовсім іншими. 

Тож завжди пам'ятаймо мудрий вислів Федора Достоєвсько-го: «Мовчати - 

благородно, безпечно і красиво». А слова наші нехай будуть тільки добрими. 

(За К. Ґудзик) 

 

Завдання 4. Прочитайте текст, випишіть іменники, визначте закінчення кожного 

з них, тип відмінювання, синтаксичну функцію. 

Був він син паволоцького попа, по прізвищу Чепурного, учився в Київській  

братській школі, і вже сай вийшов був на попи. Як же піднялись козаки з гетцу  

маном Остряницею, то і він устряв до козацького війська; бо гарячий був 

чоловік Шрам і не всидів би у своїй парафії, чуючи, як іллється рідна йому кров 

за безбожний глум польських консистентів ,і урядників над українцями, за 

наругу католиків і унітів над греко-руською вірою. Тоді-бо дійшло безладдє в 

Польщі до того, що робив усякий староста, усякий ротмістр, усякий значний 

чоловік, що йому в божевільну голову прийде, а найбільш із народом 

неоружним, з міщанами і хліборобами, которі не мали жодного способу 

супротив його стати. Почали жовніри, консистуючи в городах і селах, 

беззаконні окорми і напитки од людей вимагати, жінок та дівчат козачих, 

міщанських і посполитих безчестити і мордовати, людей серед зими по ломках 

льодових у плуг запрягати, а жидам приказували їх бичовати й поганяти, щоб, 

на один сміх і наругу, лід плугом орали й рисовали. А тим часом католицькі 

пани з нашими перевертнями усиловались унію на Вкраїні прищепити і не в 

одну церкву попом уніта, на огиду людям, поставили; віру благочестиву 

мужицькою вірою називали, а оддаючи жидам у оренду села, не раз із селами й 

церкви їм на одкуп оддавали. І нікому було на такі наруги жаловатись, бо й 

самого короля сенатори, папи да єпископи у руках держали. Городова та ж 

козацька старшина за коронного гетьмана, за старост, за державців і їх 

намісників і орандарів руку тягнула, а між себе ділилась козацькою платою — 

по тридцяти золотих на всякого реєстрового од короля і Речі Посполитої. То й 

реєстровим чи городовим козакам було тісно. Багато з них до підданства 

старостам і державцям приневолено; которі ж остались реєстровими козаками, 

тії робили в своєї старшини всяку роботу по дворах. Шість тисяч тілько їх 

оставлено в реєстрі, да й тії, бувши в великій неволі в старшини, тягли, хотя й 

нехотя, за ляхів руку і тілько вже при Хмельницькому одностайне за Вкраїну 

повстали. Так як би їм земляки у своїй тісноті й нуждах жаловались?.. 

Жаловались миряне і попи благочестивії тілько далеким своїм землякам — 

козакам запорозьким, которі, живучи в диких степах, за порогами, старшину 

свою самі з себе вибирали і гетьману коронному узяти себе за шию не давали. 

От і виходили з Запорожжя один за одним гетьмани козацькії: Тарас Трясило, 

Павлюк, Остряниця — з мечем і пожежею супротив ворогів рідного краю. 



 (П. Куліш) 

 

Завдання 5. Прочитайте текст, випишіть іменники, виконайте їх повний 

морфологічний аналіз. 

Недалеко от Богуслава, коло Росі, в довгому покрученому яру розкинулось 

село Семигори. Яр в'ється гадюкою між крутими горами, між зеленими 

терасами; од яру на всі боки розбіглись, неначе гілки дерева, глибокі рукави й 

поховались десь далеко в густих лісах. На дні довгого яру блищать рядками 

ставочки в очеретах, в осоці, зеленіють левади. Греблі обсаджені столітніми 

вербами. В глибокому яру ніби в'ється оксамитовий зелений пояс, на котрому 

блищать ніби вправлені в зелену оправу прикраси з срібла. Два рядки білих хат 

попід горами біліють, неначе два рядки перлів на зеленому поясі. Коло хат 

зеленіють густі старі садки.  

На високих гривах гір кругом яру зеленіє старий ліс, як зелене море, вкрите 

хвилями. Глянеш з високої гори на той ліс, і здається, ніби на гори впала 

оксамитова зелена тканка, гарно побгалась складками, позападала в вузькі 

долини тисячами оборок та жмутів. В гарячий ясний літній день ліс на горах 

сяє, а в долинах чорніє. Над долинами стоїть сизий легкий туман. Ті долини 

здалека ніби дишуть тобі в лице холодком, лісовою вогкістю, манять до себе в 

тінь густого старого лісу. 

 (І. Нечуй-Левицький) 

 

Морфологічний аналіз іменника: 

1. Словоформа у реченні; 

2. Початкова форма слова; 

3. Лексичне значення (власна/загальна назва, істота/неістота, 

конкретне/абстрактне, збірне, речовинне); 

4. Граматичні ознаки ( рід, число, відмінок, відміна, група); 

5. Спосіб творення; 

6. Особливості правопису; 

7. Синтаксична роль у реченні. 
 


