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Тема. Прикметник. Відмінкові закінчення прикметників 

І. Опрацювання навчального матеріалу 

Перегляньте https://youtu.be/TWbzJR9jZgc  

Відмінювання прикметників 

Прикметники, змінюючись за родами, відмінками й числами, відповідають на 

такі питання: 

1) називний — який? яка? яке? які?; 

2) родовий — якого? якої? якого? яких?; 

3) давальний — якому? якій? якому? яким?; 

4) знахідний — який? або якого? яку? яке? які? або яких?; 

5) орудний — яким? якою? яким? якими? ; 

6) місцевий — (на) якому? якій? якому? яких? 

Усі прикметники відмінюються за одним зразком без винятків. Є лише 

невелика різниця у вживанні букв а, у, е, и та я, ю, є, і в 

закінченнях твердої і м’якої груп. 

До твердої групи належать прикметники з основою на будь-який твердий 

приголосний: гарячий, чужий, короткий, зелений, братів, сестрин. 

До м’якої групи належать прикметники з основою на м’який [нˊ]: синій, 

давній, ранній, пізній. Сюди належать також безкраїй, довговіїй, 

короткошиїй з основою на [й]. 

Нижче в таблиці наведено буквені (не звукові) закінчення прикметників за 

родами, числами і групами. 

У середньому роді прикметники мають такі самі закінчення, як і в 

чоловічому, за винятком лише називного й знахідного відмінків, де в 

середньому роді виступає закінчення -е (-є): зелене, синє. 

Відмінки 

Чоловічий рід Жіночий рід Множина 

Тверда 

група 

(жовтий) 

М’яка 

група 

(синій) 

Тверда 

група 

(жовта) 

М’яка 

група 

(синя) 

Тверда 

група 

(жовті) 

М’яка 

група 

(сині) 

Н. -ий, -ій -а -я -і -і 

Р. -ого -ого -ої -ої -их -іх 

https://youtu.be/TWbzJR9jZgc


Відмінки 

Чоловічий рід Жіночий рід Множина 

Тверда 

група 

(жовтий) 

М’яка 

група 

(синій) 

Тверда 

група 

(жовта) 

М’яка 

група 

(синя) 

Тверда 

група 

(жовті) 

М’яка 

група 

(сині) 

Д. -ому -ому -ій -ій -им -їм 

Зн. Як у називному або 

родовому відмінку 

-у -ю Як у називному або 

родовому відмінку 

Ор. -им -ім -ою -ою -ими -іми 

М. (на) -ому/ -ім -ому/ -

ім 

-ій -ій -их -іх 

ІІ. Виконайте вправи 

1. Дослідження-відновлення 
Відновіть поетичні уривки з творів  Ліни Костенко, утворивши 

прикметники від слів, поданих у дужках. Яким способом утворено 

прикметники? 

Мені хтось душу тихо взяв за плечі —заговорив (Шопен) ноктюрн. Вона 

ледача (баба) дочка. (Калина) сопілка всю правду скаже голосом моїм. ти 

розкажи свою пригоду (вовк). (Вечір) сонце , якую за день! Поезія – це 

завжди неповторність,якийсь (безсмертя) дотик до душі. Тут на одному 

обеліску є навіть пошта (поле). Ти не дивись, що дівчинка (сум) ця. (Страх 

)слова, коли вони мовчать, 

коли вони зненацька причаїлись. Малює хмари (пурпур) якесь веселе 

чортеня. Любіть травинку, і тваринку, і сонце (завтра)дня. 

2. Дослідження-моделювання. 

Від поданих слів змоделюйте прикметники зі значенням здрібнілості. За 

допомогою яких суфіксів можна утворити такі форми? 

Малий, старий, вузький, високий, глибокий, худий. 

3. Вибіркова робота 
Випишіть із уривку роману О.Гончара “Собор” прикметники. Визначте їх 

розряди. 

У жодній енциклопедії світу не знайти нам цієї Зачіплянки. А вона є, існує в 

реальності. Живуть там здебільшого праведні  люди, роботяги, 

металурги.  Ті, чиє життя розбите на  зміни. З одного  краю села сага 

блищить, з  другого – облуплений собор біліє. Старовинний, козацький. 

Повертається з інституту Микола Баглай, студент металургійного, то він, 

ясна річ, зупиниться на майдані і за звичкою послухає собор. Віки 

промовляють до нього. Вночі собор ніби ще  величавіший,  ніж удень. І 

ніколи не набридає студентові  на нього дивитися. 

Для нього, для Баглая-молодшого, тут епіцентр життя. Крім нього є ще 

Баглай-старший, що за свій темперамент та задерикуватість раніше був 

знаний на селищах як Іван-дикий, а з певного часу відомий більше, як «отой 



Баглай, що в Індії», або просто Віруньчин Іван. Зійшлися характерами 

Іван  та Вірунька. Живуть душа в душу. Вірунька – кругловида, 

повноплеча,  розкохалась, розповніла в щасливім заміжжі, хоча на роботі їй 

доводиться нелегко, у тій гуркотняві шахтового двору, де  вона не перший 

рік висиджує зміни  в кабіні свого крана. У цеху її називають ас машиніст. 

Садки стоять безшелесні, крізь них Микола час від часу дослухається до 

подвір’я Ягора  Катратого. Той вийшов на пенсію, знайшов інший промисел 

– влаштувався бакенщиком на Дніпрі. Завелися в діда снасті риболовецькі, 

завелися знайомства з рибінспекторами. Приїхала до Ягора племінниця, 

красуня, Єлькою зветься. Однак нікому поки що  не вдалося познайомитися з 

нею. Сама суворість та неприступність. 

Мовчить собор. Щоразу перед ним Баглай почуває  якийсь дивний смуток і 

щось  навіть тривожне. Собор ніби має в  собі щось від стихії, навіває 

щось  таке ж велике. Невже  знесуть?.. Ох, важко буде встояти йому!.. А 

нащадки ж прийдуть, спитають колись: ану, якими ви були? Що збудували? 

Що зруйнували? Чим ваш дух трепетав? 

ІІІ. Домашнє завдання 
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 Фото конспектів та виконаного домашнього завдання надсилати на 

електронну пошту irinanikolaevna1977@ukr.net   
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