
17.11.2020  

Група № 22 

Урок № 13 

Тема уроку: «Закінчення -у (-ю), -а, (-я) в іменниках родового відмінка однини 

чоловічого роду» 

Мета уроку: (формувати компетентності): предметні: поглибити знання здобувачів 

освіти про відмінкові закінчення іменників чоловічого роду ІІ відміни, формувати 

вміння правильно вживати їх в усному і писемному мовленні; знаходити і виправляти 

помилки на вивчені правила; ключові: уміння вчитися: навички пізнавальної 

діяльності та критичного мислення; комунікативні: виявляти й аналізувати порушення 

морфологічних норм; інформаційні: навички роботи з джерелами інформації та вміння 

критично оцінювати дидактичний матеріал; загальнокультурні: прагнення до мовної 

культури. 

Матеріали до уроку: 

1. Опрацюйте § 54 у базовому підручнику: Українська мова (рівень стандарту): 

підручник для 10 кл. закл. загальн. середн. освіти/ Олександр Авраменко. – К.: 

Грамота, 2019. – 208 с. 

2. Перегляньте відео до уроку на YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=C-lxT2Xbx7U&feature=youtu.be&ab_channel 

3. Законспектуйте матеріал до уроку (основне): 

Іменники II відміни чоловічого роду в родовому відмінку однини (кого? чого?) 

можуть мати закінчення -а або -у (на письмі ще -я або -ю): клен — клена, гай — 

гаю. Вживання того чи іншого закінчення залежить від значення іменника. 

За значенням іменники поділяються на назви чітко та назви нечітко окреслених 

предметів і понять. 

Назви чітко окреслених предметів і понять: 

назви істот (син, кінь, голуб), 

охоплювані зором речі (ключ, трактор, дуб, пагорб), 

частин тіла (палець, лоб), 

днів тижня та місяців (понеділок, жовтень), 

назви населених пунктів (Конотоп, Кременчук, Нью-Йорк), 

різних мір (метр, кілограм), 

наукові терміни (атом, суфікс). 

https://www.youtube.com/watch?v=C-lxT2Xbx7U&feature=youtu.be&ab_channel


Назви нечітко окреслених предметів і понять (назви предметів, які не 

охоплюються зором): 

 

не мають певних меж (космос, шлях, ліс, Буг), 

назви великих споруд (завод, стадіон), 

територій (Крим, Казахстан), 

збірні назви (горох, пісок), 

назви речовин (граніт, кисень), 

явищ (грім, вітер), 

дій (біг, розгляд), 

станів (сон, гнів), 

абстрактних понять (прогрес, мир) тощо. 

Родовий відмінок 

Закінчення іменників чоловічого роду в однині 

-а (-я) -у (-ю) 

Назви істот; конкретні, чітко 

окреслені предмети й поняття 

Назви неістот; абстрактні, збірні, 

нечітко окреслені предмети й 

поняття 

1. Назви населених пуктів 

(зокрема міст): Лондона, 

Парижа, Конотопа. АЛЕ: 

Кривого Року, Кам’яного 

Броду, Широкого Яру (друга 

частина співзвучна з 

загальною назвою, що має 

закінчення –у) 

1. Географічна назви, крім 

назв населених пунктів: 

Ірану, Афганістану, Криму, 

Донбасу, Байкалу. АЛЕ: 

Сиваша, Дністра, Дінця – 

наголос на останній склад 

1. Терміни точних наук, а 

також мовознавства: атома, 

вектора, інтеграла, ромба, 

синуса, катода, суфікса, 

займенника 

2. Літературознавчі терміни; 

терміни, що означають 

процеси, явища: сюжету, 

альманаху; аналізу, синтезу, 

ферменту, електролізу 

3. Назви архітектурних 

деталей, слова зі значенням 

місця і простору + форми з –

к-: корзина, еркера, портика; 

будиночка, сарайчика, 

майданчика, ліска, провулка, 

ярка 

3.Назви зі значенням місця і 

простору: поверху, залу, 

універмагу, степу; будинку, 

сараю, майдану. АЛЕ: хліва, 

гаража, млина – наголос на 

останній склад 

4. Назви частин тіла: зуба, 

суглоба, шлунка. АЛЕ: мозку 

4. Почуття та стани 

організму:болю, жаху, сміху, суму 

5. Міри довжини, ваги, часу, 

числові та грошові назви: 

5. Назви речовин і матеріалів: 

граніту, базальту, меду, піску, 

кисню, водню 



метра, гектара, грама, літра, 

понеділка, долара 

6. Назви дерев: горіха, дуба, 

каштана, клена, явора 

6.Назви рослин (крім дерева): 

барвінку, бузку, звіробою, щавлю, 

ячменю 

   7. Назви конкретних предметів: 

рушника, компаса, брелока, 

бюлетеня, мотора 

7. Абстрактні та зірні назви: 

гуманізму, інтелекту, батальйону, 

хору 

! Слів із закінченням –у, -ю 

більше. НЕ ЗАБУВАЙ стежити за 

наголосом і значенням! 

8. Назви ігор і танців: футболу, 

тенісу, вальсу, фокстроту. АЛЕ: 

гопака, квача, козака – наголос на 

останній склад 

9.Назви явищ природи: вітру, 

дощу, грому, туману, снігу, морозу 

Деякі іменники мають різні закінчення залежно від значення: 

акта  (документ) – акт (дії), апарата (прилад) – апарату (установа), блока 

(частина споруди, машини) – блоку (об’єднання), вала(деталь машини) – 

валу (насип; ряд; хвиля; нитки) – клину, поясу (просторове поняття), 

листопада (місяць) – листопаду (опадання листя), рахунка (документа) 

рахунку (дія) й інші. 

Закінчення –а, -я в іменників з кінцевим основи -р 

Тверда, мішана групи: -а (комара, снігура, паспорта, кучера 

(візника);газетяра). 

М’яка група: -я (єгеря, якоря, вівтаря, паламаря, пастиря, Псалтиря, 

гончаря, вівчаря, кучеря(волосся), кухаря). 

 

Правопис закінчень іменників II відміни чоловічого роду в інших відмінках 

Від-

мінки 
Закінчення іменників II відміни чоловічого роду 

Н. — 

Р. 

Іменники II відміни чоловічого роду 

у родовому відмінку множини можуть мати закінчення -ів (-їв) або 

нульове закінчення (див. Відмінкові закінчення іменників). 

Іменники чоловічого роду в родовому відмінку множини мають 

звичайно закінчення -ів: солдат — солдатів, партизан — партизанів, 

ткач — ткачів, батько — батьків, тато — татів, плащ — плащів, 

помідор — помідорів, кілограм — кілограмів. 

Нульове закінчення в родовому відмінку множини (крім кількох 

винятків — див. Відмінкові закінчення іменників) мають лише ті 

іменники чоловічого роду, які в множині втрачають суфікс -ин-: киянин 

— кияни, киян; татарин — татари, татар; громадянин — громадяни, 

громадян. 

Виняток з цього: хазяїн — хазяї, хазяїв (і хазяїни, хазяїнів). 

Д. 

У давальному відмінку однини більшість іменників другої відміни 

чоловічого роду мають паралельно закінчення -ові, -еві (на письмі 

також -єві) і рідше -у (-ю): батько — батькові і батьку, будинок — 

https://webpen.com.ua/pages/Morphology_and_spelling/case_endings_of_nouns.html#endsTwoCase
https://webpen.com.ua/pages/Morphology_and_spelling/case_endings_of_nouns.html#endsTwoCase


Від-

мінки 
Закінчення іменників II відміни чоловічого роду 

будинкові і будинку, пан міністр — панові міністру, рідний край — 

рідному краєві і рідному краю. 

У деяких іменниках чоловічого роду (з кінцевими основи -ів-, -ов-) у 

давальному відмінку однини можливе лише закінчення -у, -ю: острів — 

острову (”островові” було б важко вимовляти), Яків — Якову, Київ — 

Києву, Глібов — Глібову. 

Зн. — 

Ор. 

В орудному відмінку однини треба 

розрізняти прізвища прикметникового походження на -ов (-ев, -єв), -ін, -

ин і однозвучні назви населених пунктів. Прізвища тут мають 

закінчення -им, а однозвучні назви населених пунктів — -ом: Сергієм 

Миколайовичем Че́рниковим, але селом Черни́ковом; поетом 

Пушкіним, але містом Пушкіном. 

Проте прізвища на -ов, -ін, -ин, які не походять від прикметників, мають 

закінчення -ом: Сербин — Сербином, Волошин — Волошином, 

Кармазин — Кармазином, Дарвін — Дарвіном, Чарлі Чаплін — Чарлі 

Чапліном, Пров — Провом. 

М. 

У місцевому відмінку однини можливі три різні закінчення: -і (-ї); -ові, -

еві (-єві); -у (-ю). Вживання їх поки ще остаточно не усталене. 

Найчастіше вживається закінчення -і: стіл — на столі, камінь — на 

камені, поріг — на порозі, бік — на боці, рух — у русі. 

Іменники з основою на к мають, як правило, закінчення -у: будинок — у 

будинку, сік — у соку, візок — на візку, парк — у парку. 

Закінчення -ові, -еві буває переважно в назвах істот: батько — при 

батькові, син — при синові, кінь — на коневі (і на коні, на коню). 

Кл. — 

 

4. Виконайте наступні завдання: 

1. Запишіть іменники у формі родового відмінка однини  

Вокзал, табун, Крим, сад, Лондон, трактор, Париж, рік, тиждень, горох, 

займенник, Пирятин, автомобіль, парк, кінь, текст, трикутники, пісок, Дунай, малюнок, 

Конотоп, Павло, живопис, сік, роман, гвинт, інженер, лікар, телефон, ансамбль, 

десяток, хліб, будинок, вуж, зал, млин, четвер, тин, щавель, мед, кодекс, атом, 

червінець, синтаксис, склад, метрополітен, капітал, мармур, відмінок, дуб, університет, 

час, бузок, товар, Дніпро, стрибок, хор, екзамен, вівторок, дизель, снігопад, сокіл, клас, 

науковець, майданчик, світ, Донбас, туман, берег, курінь, інститут, Харків, погріб, 

Ліван, водень, гектар. 

 

2.Поставте подані іменники у формі родового й орудного відмінків однини. 

Бабуся, дзиґа, площа, сівба, миша, Марія, вулиця, паща, Надія, спекота, кобза, 

Хома, хвоя, пожежа, палац, яблуня, слива, дорожнеча, іронія, роса, ноша, скарга, яєчня, 

пляма, мережа, мелодія, доріжка, вівця, малина, калюжа, гостя, гуща, Іван. 



3.Запишіть іменники у формі родового відмінка однини. 

Цемент, Кривий Ріг, гопак, свинець, присудок, Івано-Франківськ, пасажир, 

сантиметр, усміх, Буг, понеділок, роман, Роман, рукопис, В’єтнам, Мадрид, борщ, 

бідон, капітан, міліметр, котангенс, смартфон, уривок, акордеон. 

4.Виконайте завдання за зразком, утворивши форми родового відмінка 

однини. 

Зразок. Балу (танцювальний вечір), бала (оцінка). 

 

Рахунк_ (дія), рахунк_ (документ); детектив_ (твір), детектив_ (агент); дзвон_ 

(предмет), дзвон_ (звук); Вашингтон_ (місто), Вашингтон_ (штат); папер_ (матеріал), 

папер_ (документ); термін_ (строк), термін_ (наукове слово); камен_ (матеріал), 

камен_ (окремий шматок, брила). 

5. Випишіть слова, які у формі родового відмінка однини мають 

закінчення –у (-ю). 

Амстердам, туман, талісман, інженер, окис, любисток, баян, варіант, океан, 

відсоток, Киргизстан, аул, шлунок, циферблат. 

6. Виконайте тестові завдання. 

1. Закінчення -а (-я) у формі родового відмінка однини має іменник 

А трамвай 

Б будинок 

В Ізраїль 

Г мороз 

2. Закінчення –а (-я)у формі родового відмінка однини має іменник 

А хокей 

Б Китай 

В оркестр 

Г конверт 

3. Закінчення –а (-я) у формі родового відмінка однини має іменник 

А футбол 

Б варіант 

В Байкал 

Г вокзал 

4. Закінчення –у (-ю)у формі родового відмінка однини має іменник 

А кілометр 

Б директор 

В капітал 

Г долар 

5. Закінчення -у (-ю) у формі родового відмінка однини має іменник 

А автобус 

Б кисіль 

В грам 

Г дуб 

6. Закінчення -у (-ю) у формі родового відмінка однини має іменник 

А інфінітив 

Б косинус 



В Мороз 

Г жанр 

7. Закінчення -а ( -я) у формі родового відмінка однини мають обидва іменники рядка 

А граб, відмінок 

Б Лондон, сад 

В метр, теніс 

Г атом, Буг 

8. Закінчення -а (-я) у формі родового відмінка однини мають обидва іменники рядка 

А Олег, ліцей 

Б чайник, храм 

В тролейбус, Крим 

Г диван, Нью-Йорк 

9. Закінчення -а ( -я) у формі родового відмінка однини мають обидва іменники рядка 

А тангенс, сад 

Б Дністер, гопак 

В Мюнхен, нежить 

Г тиждень, Пакистан 

10. Закінчення -у (-ю) у формі родового відмінка однини мають обидва іменники 

рядка 

А Непал, портрет 

Б ліс, малюночок 

В мозок, вітер 

Г суп, Львів 

11. Закінчення -у (-ю) у формі родового відмінка однини мають обидва іменники 

рядка 

А компот, Тибет 

Б твіст, гурток 

В офіс, гараж 

Г сніг, клен 

12. Закінчення -у (-ю) у формі родового відмінка однини мають обидва іменники 

рядка 

А Судан, градус 

Б кисень, лимон 

В степ, добробут 

Г вокзал, Прут 

 

Фото виконаних завдань надсилати мені на електронну пошту 

ledishade@ukr.net . 

У темі листа вкажіть ваше прізвище, предмет, номер групи та № уроку. 

 

 

 

 

 

 

mailto:ledishade@ukr.net


17.11.2020  

Група № 22 

Урок № 14 

Тема уроку: «Особливості кличного відмінка» 

Мета уроку: (формувати компетентності): предметні: поглибити знання учнів про 

особливості кличного відмінка, формувати вміння правильно вживати їх в усному і 

писемному мовленні; знаходити й виправляти помилки на вивчені правила; ключові: 

уміння вчитися: планує і проектує застосування здобутих знань, набутих умінь і 

навичок у позанавчальних комунікативних ситуаціях; комунікативні: толерантне 

ставлення до думок і почуттів оточуючих; інформаційні: навички роботи з різними 

джерелами інформації та вміння критично оцінювати теоретичний 

матеріал; загальнокультурні: прагнення до мовної освіти, світогляд. 

Матеріали до уроку: 

1. Опрацюйте § 55-56 у базовому підручнику: Українська мова (рівень стандарту): 

підручник для 10 кл. закл. загальн. середн. освіти/ Олександр Авраменко. – К.: 

Грамота, 2019. – 208 с. 

2. Перегляньте відео до уроку на YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=Zkfe9J9PhJY&ab_channel 

3. Законспектуйте матеріал до уроку в робочому зошиті (основне): 

Оскільки в мовленні доводиться часто звертатися до осіб, то в українській 

мові при звертанні слід послуговуватися кличним відмінком. Назву “кличний 

відмінок” вперше вжито у Правописі 1990 року, у попередніх правописах це 

поняття називали клична форма. У діловому та науковому стилях кличний 

відмінок властивий тільки іменникам чоловічого і жіночого роду в однині. 

Іменники середнього роду й іменники всіх родів у множині цієї форми не мають 

(виняток – панове). 

Не мають також кличної форми займенники та прикметники. При потребі у 

звертанні використовується називний відмінок однини чи множини:  

Кохано Кохана! Підійди, будь ласка. Мило Мила, ходімо. Дорогі, дякую.  

Якщо звертання складається з двох слів, то прикметники та займенники у 

його складі також мають форму називного відмінка: шановний пане, 

зіронько моя. 

https://www.youtube.com/watch?v=Zkfe9J9PhJY&ab_channel


Як і всі відмінки, кличний відмінок утворюється за допомогою відповідних 

закінчень. Закінчення кличного відмінка здебільшого залежить від часу активного 

побутування, від відміни (I, II, III, IV), групи (тверда, м’яка, мішана), будови та 

наголосу іменника. Типові та поширені приклади вживання кличного відмінка 

подано нижче в таблиці. Та попри це пам’ятайте, що для нього характерна 

варіативність та несистемність форм – перевіряйте написання закінчень іменників 

у кличному відмінку за орфографічним словником. 

Таблиця форм кличного відмінка 

Іменник в 

називному відмінку 

Іменник в кличному відмінку 

Закін- 

чення 
Приклади 

 

Іменники I відміни 

(іменники чоловічого і жіночого роду, які мають закінчення -а, -я) 

тверда група (основа на твердий) 

Власні та загальні 

назви чоловічого та 

жіночого роду, а 

також усі жіночі 

імена по батькові 

-о 

Василино, Дарино, Лоліто, Ярино, Світлано, 

Миколо, Одарко, Інно, Ірино, Вероніко, Микито, 

Варваро, Луко, Мар’яно, Тетяно, Олександро, 

Катерино, Валентино, Людмило, Христино, Олено, 

Галино, Таміло, Кароліно, Саво, Хомо, Яремо; 

Іванівно, Олегівно, Андріївно; 

Україно, вербо, калино, сестро, мамо, зірко, сило, 

повитухо, мальво, бандуро, школо, свахо, дружино, 

мово, голубко, спортсменко, активістко, швачко, 

велосипедистко, машиністко, вчителько, 

батьківщино, весно, блондинко, сербко, старосто, 

співачко, журналістко, лисичко. 

м'яка група (основа на м’який або пом’якшений) 

https://webpen.com.ua/pages/Morphology_and_spelling/separation_nouns-declination.html
https://webpen.com.ua/pages/Morphology_and_spelling/groups_nouns.html


Таблиця форм кличного відмінка 

Іменник в 

називному відмінку 

Іменник в кличному відмінку 

Закін- 

чення 
Приклади 

Власні і загальні 

назви жіночого і 

чоловічого роду на -

я, що пом’якшує 

попередній 

приголосний 

-е 

Катре, Ілле*, Зоре; 

письменнице, праце, воле, робітнице, богине, жрице, 

земле, пісне, гривне, правице, лисице, балетнице, 

нене. 

*Деякі словники рекомендують форму Іллє, але це 

суперечить чинному правопису. 

Власні і загальні 

назви на -я, що 

виступає після 

голосного та 

апострофа 

-є 

Соломіє, Меланіє, Ксеніє, Лідіє, Софіє, 

Юліє (від Юлія), Єфиміє, Агафіє, Віринеє, Лілеє, 

Мироніє, Зоє, Маріє, Агніє, Анастасіє, Лідіє, 

Наталіє, Феофаніє; 

мріє, поезіє, надіє, сім’є. 

Пестливі особові 

імена жіночого і 

чоловічого роду і 

загальні назви 

жіночого роду із 

значенням 

пестливості на -я, що 

пом’якшує 

попередній 

приголосний 

-ю 

Вітю, Олюсю, Галю, Марусю, Галюсю, Лідусю, 

Лінусю, Ваню, Натусю, Костю, Валюсю, Ганнусю, 

Катрусю, Таню, Наталю, Лілю, Христю, Маню, 

Полю, Костю, Федю, Орисю, 

Ле́сю* (від Леся і Лесь); 

бабусю, доню, матусю, тітусю, манюню. 

*Але Лесе, якщо це офіційна (паспортна) форма 

імені. 

мішана група (основа на ж, ч, ш, щ) 

Іменники жіночого 

роду на -а, перед 

-е груше, листоноше, каше, мише, круче, душе, площе. 



Таблиця форм кличного відмінка 

Іменник в 

називному відмінку 

Іменник в кличному відмінку 

Закін- 

чення 
Приклади 

яким виступає 

шиплячий 

Іменники II відміни 

(іменники чоловічого роду, які НЕ мають закінчення -а, -я, та деякі іменники 

середнього роду) 

тверда група (закінчення -о або нульове) 

Більшість 

безсуфіксних 

іменників (для цього 

типу відмінювання 

також характерне 

чергування г, к, х – 

ж, ч, ш) 

-е 

Альберте, Августе, Антоне, Несторе, Артеме, 

Євгене, Максиме, Романе, Трохиме, Ярославе, 

Степане, Богдане, Даниле, Олександре, Назаре, 

Станіславе, Мар’яне, Адаме, Володимире, Іване, 

Мироне, Аврааме, Давиде, Гавриле, Йосифе; 

Боже, Києве, Львове, голубе, орле, пане, 

програмісте, бармене, диригенте, лейтенанте, 

генерале, солдате, студенте, президенте, дубе, 

козаче, юначе, радисте, аматоре, тренере, 

командире, інженере, режисере, бухгалтере, 

голкіпере, соколе, чумаче, агрономе, адвокате, 

акторе, дипломате, клоуне, професоре, доценте, 

архітекторе, бухгалтере, ювеліре, операторе. 

Іменники з суфіксом 

на -к-, зокрема -ик, -

ок, -ко 

-у 

Романчику, Назарчику, Богданчику, Степанчику; 

керівнику, пакувальнику, замовнику, полковнику, 

півнику, хлопчику, песику, слонику, баранчику, 

соловейку, кораблику, котику, солдатику, зайчику, 

розподільнику, посівальнику, будівельнику, грибнику, 



Таблиця форм кличного відмінка 

Іменник в 

називному відмінку 

Іменник в кличному відмінку 

Закін- 

чення 
Приклади 

монтажнику, грабіжнику, винахіднику, мандрівнику, 

чарівнику. 

Але парубок – парубче 

Особові імена 

чоловічого роду на г, 

ґ, к, х 

-у 

Аристарху, Єлимаху, Генріху, Олегу*, Людвігу, 

Фрідріху, Рюрику. 

*Іменник Олег має дві 

форми: Олегу і Олеже. Перший варіант є пізнішим, 

утвореним за аналогією до сину, батьку, 

діду, другий – давня, архаїчна форма. 

Іншомовні іменники 

на г, ґ, к, х 
-у маркетологу, філологу, хірургу, олігарху. 

Деякі іменники 

чоловічого роду, 

переважно 

односкладові 

-у сину, діду, тату, дядьку. 

м'яка група (основа на м’який або пом’якшений) 

Загальні назви та 

особові імена 

чоловічого роду з 

м’яким кінцевим 

приголосним основи 

(зокрема і -й) 

-ю 

Андрію*, Грицю, Геннадію, Юрію*, Івасю, Віталію, 

Олексію, Юлію (від Юлій), Овідію, Матвію, Алфею, 

Василю, Ігорю*, Цезарю; 

короваю, розмаю, водограю, гаю, краю, палію, 

солов’ю, добродію, водію; 

пролетарю, царю, косарю, секретарю, лікарю, 

кобзарю, янтарю, букварю, писарю, календарю, 



Таблиця форм кличного відмінка 

Іменник в 

називному відмінку 

Іменник в кличному відмінку 

Закін- 

чення 
Приклади 

токарю, вівчарю, пекарю, бунтарю, друкарю, 

шахтарю; 

татусю, дідуню, дідусю, красеню, легеню; 

вчителю, водію, виконавцю, охоронцю, покупцю, 

продавцю, іноземцю,спасителю, вихователю, 

скрипалю, ясеню, учню, дурню, бороданю, вуханю, 

здорованю, видавцю, купцю, американцю, бранцю, 

вигнанцю, виборцю, гонцю, горцю, державцю, 

єдиноборцю, єдиновірцю, ревнивцю, самцю, 

стрибунцю, знавцю, очевидцю, самовладцю, 

кавказцю, каїрцю, вдівцю, мудрецю. 

*Утворення на зразок Андріє, Юріє, Ігоре суперечать 

цьому правилу, тому вони помилкові. 

Деякі іменники, що 

закінчуються на -

ець (з характерним 

чергуванням) 

-е 

женче* (від жнець), кравче* (від кравець), шевче* (в

ід швець), хлопче, молодче, ченче. 

*Але як прізвища – Жнецю, Кравцю, Швецю. 

Для іменників середнього 

роду на -е кличний відмінок 

тотожний називному 

поле, море, сонце, серце, віконце. 

мішана група (основа на ж, ч, ш, щ) 

Власні назви з 

основою на 

шиплячий та загальні 

-е 

Тимóше, Дóроше, Лукáше, Довбуше; 

столяре, маляре, дояре, каменяре, гусляре, тесляре, 

вугляре, газетяре, пісняре, скляре, стороже. 



Таблиця форм кличного відмінка 

Іменник в 

називному відмінку 

Іменник в кличному відмінку 

Закін- 

чення 
Приклади 

назви з основою на -

ж, -р 

Іменники з основою 

на шиплячий, крім -

ж, -р 

-у 

викладачу, одержувачу, виконувачу, слухачу, 

керманичу, глядачу, відбивачу, копачу, погоничу, 

читачу, товаришу. 

Усі імена по батькові 

для чоловіків 
-у Максимовичу, Петровичу, Семеновичу. 

Іменники III відміни 

(іменники жіночого роду, які НЕ мають закінчення -а, -я) 

Іменники жіночого 

роду з нульовим 

закінченням 

-е 
Любове (жіноче ім’я), Есфіре, Нінеле; 

любо́ве, віс́те, но́че, ра́досте, сме́рте. 

Іменник мати -и мати (мамо від мама – I відміна). 

Іменники IV відміни 

(іменники середнього роду, в яких при відмінюванні з’являються суфікси -ен-, -

ат-, -ят-) 

Кличний відмінок 

однини збігається з 

називним та 

знахідним 

відмінками. 

-я галчен́я, гус́я, дит́я, ім'́я, козен́я, пл́ем'я. 

-а коліщ́а, курч́а, лош́а. 

4. Виконайте наступні завдання: 



1. Запишіть іменники у формі кличного відмінка однини. 

Ілля, Наталія, Наталка, Ната, Георгій, товариш, Григір, Анатолій, керівник, швець, 

адміністратор, борець, хлопець, кравець, Олесь, Олеся, Іван, Іванна, Валерій, учитель, 

учень, однокласник, ровесник, Сава, Наталя, Валерія, Яся, радник, Жорж, Амалія, 

очільник, син, Настя, лось, Валя, Наталія, Анатолій, Антон, юнак, океан. 

2. Запишіть іменники у формі кличного відмінка. У яких словах при цьому 

спостерігаємо чергування звуків? 

Назар, Назарій, Олексій, Соломія, Світлана, колега Антоніна, Тоня, матуся, батько, 

син, учитель, лікар Сергій, гончар, хлопець, швець, козак, аквалангіст, добродій, 

художник, пан міністр, пані Софія, президент, вітер, Чернігів, місяць, діброва, надія, 

ведмежа. 

3. Виконати вправу 7 § 55-56 у базовому підручнику О. Авраменка для 10 кл. 

Фото виконаних завдань надсилати мені на електронну пошту 

 ledishade@ukr.net .  

У темі листа вкажіть ваше прізвище, предмет, номер групи та № уроку. 

 

mailto:ledishade@ukr.net

