
Група: 22, 25, 26 

Урок № 11-12 

Тема уроку:              Складні випадки відмінювання іменників І, ІІ, ІІІ і ІV відміни 

 

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

складні випадки відмінювання іменників, формувати вміння правильно узгоджувати 

іменники І, ІІ, ІІІ і ІV відміни; виявляти й аналізувати порушення морфологічних 

норм; додержувати правил написання відмінкових закінчень іменників; ключові: 

уміння вчитися: організовувати власну діяльність щодо засвоєння морфологічних 

норм української мови; комунікативні: проводити рефлексію власної мовленнєвої 

діяльності з погляду додержання морфологічних норм, за потреби корегувати 

її; інформаційні: користуватися словниками, довідковою літературою й електронними 

ресурсами для перевірки й удосконалення власного рівня засвоєння морфологічної 

норми; загальнокультурні: стимулювання нормативної поведінки. 

 

Матеріали до уроку 

1. Опрацюйте ст. 166-168 у базовому підручнику : Українська мова (рівень 

стандарту): підручник для 10 кл. закл. загальн. серед. освіти / Олександр 

Авраменко. – К.: Грамота, 2018. – 208 с. 

2. Законспектуйте матеріал до уроку в робочому зошиті (ОСНОВНЕ): 

 

 

1. Організаційний момент 

2. Актуалізація опорних знань 

 

 



Бесіда 

 Які граматичні категорії властиві іменнику? 

 Пригадайте, що вам відомо про відміни іменників? 

 За яким принципом іменники поділяються на відміни?  

 Іменники якої відміни поділяють на тверду, м’яку і мішану групи? 

 

3. Опрацювання нового матеріалу 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!!! Щоб правильно визначити відмінок іменника, варто 

ставити обидва відмінкові питання. (наприклад: писати (ким? чим?) ручкою 

(орудний відмінок) 

 

 

 

 

 



 

У сучасній українській літературній мові визначають чотири відміни іменників 

 

 
 

 
 

 



 
 

 

ОТЖЕ: 

 

1. До І відміни належать іменники жіночого, чоловічого та спільного роду, які 

у Називному відмінку однини мають закінчення –А або –Я 

Наприклад: жінка, земля, собака, Ілля, суддя, староста 

 

2. До ІІ відміни належать іменники чоловічого роду, які у називному відмінку 

однини мають закінчення –О або нульове. 

Наприклад: батько, кінь□ 

- іменники середнього роду, які у називному відмінку однини мають 

закінчення –О, -Е, -А, -Я 
наприклад: місто, море, дівча, хлоп’я 

 

3. до ІІІ відміни належать іменники жіночого роду, які у називному відмінку 

однини мають нульове закінчення 
наприклад: любов□, піч□, ніч□,  

до ІІІ відміни належить також іменник МАТИ 
 

4. до IV відміни належать іменники середнього роду, що позначають 

дитинчат тварин 

наприклад: теля, курча, цуценя, слоненя 

до IV відміни належать також іменники середнього роду, у яких при 

відмінюванні з’являється суфікс –ЕН 
наприклад: ім’я – імені, плем’я – племені, вим’я – вимені, тім’я – темені, 

сім’я – семені 



 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!!! до жодної з відмін не належать іменники, які 

вживаються лише в множині (сані, Карпати), іменники прикметникового 

походження (наречена, минуле), незмінювані іменники іншомовного 

походження (какао, бароко), жіночі прізвища, які закінчуються на 

приголосний та О (Ткач Наталя, Карпенко Катерина) 

 

 

Поділ іменників на групи 

І та ІІ відміни іменників поділяються на групи: 

 

І відміна:  

- тверда група – належить іменники І відміни, основа яких у називному 

відмінку однини закінчується на твердий нешиплячий приголосний  

Наприклад: жінк-а, собак-а, старост-а 

 

- м’яка група – належать іменники І відміни, основа яких у називному 

відмінку однини закінчується на м’який нешиплячий приголосний 

Наприклад: земля [земл’а], суддя [суд’:а], Ілля [іл’:а] 

 

- мішана група – належать іменники І відміни, основа яких у називному 

відмінку однини закінчується на шиплячий приголосний  

Наприклад: миш-а 

 

ІІ відміна, поділ іменників чоловічого роду: 

 

- тверда група – іменники чоловічого роду ІІ відміни, основа яких у 

називному відмінку однини закінчується на твердий нешиплячий 

приголосний  

наприклад: батьк-о 

 

- м’яка група – належать іменники ІІ відміни, чоловічого роду, основа яких у 

називному відмінку однини закінчується на м’який нешиплячий приголосний 

Наприклад: кінь  

 

- мішана група – належать іменники ІІ відміни, чоловічого роду, основа яких 

у називному відмінку однини закінчується на шиплячий приголосний  

Наприклад: кущ  

 

ІІ відміна, поділ іменників середнього роду  
 

- тверда група – іменники середнього роду ІІ відміни, які у називному 

відмінку однини мають закінчення -О  

наприклад: місто, весло 

 



- м’яка група – належать іменники ІІ відміни, середнього роду, які у 

називному відмінку однини мають закінчення –Я/А або -Е, якщо при 

закінченні Е основа закінчується не на шиплячий  

Наприклад: обличчя, поле 

 

- мішана група – належать іменники ІІ відміни, середнього роду, які у 

називному відмінку однини мають закінчення Е, яке стоїть після шиплячого 

приголосного  

Наприклад: явище 

 

Поділ на групи іменників ІІ відміни чоловічого роду, 

основа яких закінчується на Р 

 

- тверда група – іменники чоловічого роду  з основою на Р, які мають 

закінчення И у називному відмінку множини 

наприклад: сир - сири 

 

- м’яка група – іменники чоловічого роду  з основою на Р, які мають 

закінчення І у називному відмінку множини 

наприклад: кобзар - кобзарі 

 

- мішана група – іменники чоловічого роду  з основою на Р, які позначають 

рід діяльності або професію людини, ота закінчуються на наголошений 

суфікс ЯР 

наприклад: школяр, каменяр 

 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!!!  
1. іменники хабар, комар, снігур, звір належать до твердої група, незважаючи 

на те що в називному відмінку множини мають закінчення І 

2. іменники Ігор, Лазар, якір, кучер (про волосся) належать до м’якої групи 

 

 

 

Особливості закінчень Орудного відмінка 

 

 у іменниках І відміни жіночого роду твердої групи закінчення в орудному 

відмінку однини буде ОЮ. Наприклад: грозою, вазою, стіною 

 у іменниках І відміни жіночого роду м’якої та мішаної групи закінчення в  

орудному відмінку однини буде ЕЮ / ЄЮ. Наприклад: землею, надією 

 

Особливості закінчень Місцевого відмінка 
У формі Місцевого відмінка множини іменники І відміни мають закінчення АХ 

(ЯХ). Наприклад: по ворот , по полиц , по собак  ах ях ах

 

 

 



 

Особливості закінчень Родового відмінка 

 

1. У формі родового відмінка однини іменники чоловічого роду мають 

закінчення А (Я) і У (Ю). наприклад: Мелітополя, степу, Китаю (вибір  

закінчення залежить від значення слова). 

2. У формі родового відмінка множини іменники ІІ відміни мають нульове 

або  Наприклад: озер, пальт, батьків, грамів, морів. закінчення  ІВ (ЇВ).

Закінчення  у формі Родового відмінка множини мають такі іменники ІІ ЕЙ

відміни: Гостей, грошей, коней, очей, плечей, ушей (краще вух) 

Деякі іменники мають паралельні закінчення: ват – ватів, кіловат – 

кіловатів, тат – татів. 

Нульове закінчення  мають іменники, що втрачають суфікс ИН у множині. 

Наприклад: болгарин – болгар, громадянин – громадян. 

ЗАПАМ’ЯТАЙ!!! 

Грузинів, осетинів 

 

Особливості закінчень Давального відмінка 

 
1. у іменниках ІІ відміни твердої групи в Давальному відмінку однини буде 

закінчення ОВІ  
наприклад: синові 

 

2. у іменниках  ІІ відміни м’якої та мішаної групи в Давальному відмінку 

однини буде закінчення ЕВІ / ЄВІ 

наприклад: сторожеві, добродієві 

 

3. у давальному відмінку однини можливі паралельні закінчення ОВІ, ЕВІ, ЄВІ / 

У, Ю.  У назвах істот перевага надається закінченню ОВІ, ЕВІ, ЄВІ. Якщо 

таких іменників декілька підряд, то спочатку обираємо закінчення ОВІ, ЕВІ, 

ЄВІ, а тоді У, Ю. 
Наприклад: студентові Тарасу, панові професору 

 

Особливості закінчень  відмінка Знахідного

 
 У формі знахідного відмінка однини іменники чоловічого роду, що 

позначають істот, мають такі самі закінчення, що і в родовому: будівника, 

коня, Мороза 

 Усі інші іменники чоловічого роду, а також іменники середнього роду в 

знахідному відмінку мають ту саму форму, що й у називному: олівець, 

будинок, кут 

 Деякі іменники чоловічого роду (переважно назви побутових предметів) 

можуть мати паралельні форми, спільні з формами або родового, або 

називного відмінка: зрізав дуба (дуб), написав листа (лист) 

 

 



Особливості закінчень  відмінка Орудного
 

У формі орудного відмінка множини іменники ІІ відміни мають закінчення АМИ, 

ЯМИ, МИ  берегами, явищами, полями. :

Закінчення  мають (паралельно з формами ) такі іменники: гістьми МИ АМИ, ЯМИ

– гостями, грішми – грошима, кіньми – конями, чобітьми – чоботами, чоботями, 

коліньми – колінами, колісьми – колесами, крильми - крилами 

 

 

Особливості закінчень  відмінка Місцевого

У формі місцевого відмінка однини паралельні закінчення ОВІ, ЕВІ, ЄВІ або У, 
Ю мають:  

 Назви істот чоловічого роду: на батькові – на батьку, на вчителеві – на 

вчителю 

 Назви істот середнього роду із суфіксом К: на теляткові – на телятку, на 

хлоп’яткові – на хлоп’ятку 

 Назви неістот чоловічого та середнього роду із суфіксами : у ИК, АК, ОК, К

будинку – у будинкові, на ліжку – на ліжкові 

Іменники, що позначають істот (але не осіб), мають у місцевому відмінку 

однини поряд із закінченнями закінчення : на коневі – на коні, ОВІ, ЕВІ, ЄВІ І, Ї

на ослові – на ослі. 

Закінчення У, Ю мають іменники чоловічого роду з односкладовою основою,  

якщо наголос у місцевому відмінку переходить на закінчення: у бою, на льоду, у 

соку, на шляху 

 

Закінчення мають назви неістот І, Ї 

 
 Чоловічого роду (переважно безсуфіксні): в акті, на березі, у грунті 

 Середнього роду без суфікса : у місті, на селі, на плечі К

 Деякі безсуфіксні іменники можуть мати паралельні закінчення таІ, Ї  У, 

Ю, що залежать від місця наголосу в слові: у гаї – у гаю, у краї – у краю  

 

З прийменником можуть уживатися паралельні закінчення та по ПО І, Ї  У, Ю: 

Дніпру – по Дніпрі, по місту – по місті, по селу – по селі 

 

Але: для позначення часу – тільки закінчення І: по обіді, по закінчені 
 

 

 
У формі орудного відмінка однини треба писати подвоєні приголосні, якщо основа 

слова закінчується одним приголосним (крім Б, П, В, М, Ф, Р): річ – річчю, розкіш – 

розкішшю. 

Якщо основа закінчується сполученням приголосних або на Б, П, В, М, Ф, Р, то 

подовження приголосних (на письмі – подвоєння літер) не відбувається: честь – 

честю, жовч – жовчю, любов – любов’ю  

 



Виконання практичних завдань 

 

Базовий підручник, ст. 168 - 170 

Впр. 3, 5 

 

Домашнє завдання 

Базовий підручник, ст. 170; впр. 7  
 

Фото виконаних завдань надсилати мені на електронну пошту 
trixy139@gmail.com 

або за номером 0637234778 у Viber, Telegram 

 

У темі листа вкажіть ваше прізвище, номер групи та номер уроку 

 

mailto:trixy139@gmail.com

