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Кличний відмінок.

Перша відміна

У кличному відмінку однини іменники І відміни мають закінчення 

–о, -е, -є, -ю.

1) Закінчення -о властиве іменникам твердої групи (основа 

закінчується на твердий приголосний): донько, Ганно 

Михайлівно, книжко, перемого, сестро;

2) Закінчення –е набувають іменники м’якої та мішаної груп (основа 

закінчується на м’який та шиплячий приголосний), 

-є – іменники м’якої групи після голосного: воле, відміннице, 

гривне, Катре, а також: Ілле, мріє, Соломіє;

3) Закінчення –ю мають деякі пестливі іменники м’якої групи: 

бабусю, Галю, доню, Катрусю, матусю, дідусю.



У кличному відмінку множини іменники І відміни 

мають форму, однакову з називним: баби, жінки, 

гривні, відмінниці.

У звертаннях, що складаються з імен та по 

батькові, обидва слова мають закінчення 

кличного відмінка: Оксано Іванівно, Маріє 

Василівно.



Друга відміна

Іменники ІІ відміни у кличному відмінку закінчуються на 

–у (-ю), -е.

1) Закінчення –у мають іменники твердої групи (зокрема із 

суфіксами –ик-, -ок-, -к(о)), іншомовні імена з основою 

на г, к, х та іменники мішаної групи з основою на 

шиплячий приголосний (крім ж): Петрику, Іванку, 

Олеже (й Олегу), батьку, синку, погоничу, слухачу, 

робітнику (й робітниче), Джеку, Жаку, Людвігу, 

Фрідріху; а також іменники: діду, сину, тату.

2) Закінчення –ю мають іменники м’якої групи: Віталію, 

вчителю, Грицю, краю, лікарю, місяцю, розмаю, 

ясеню.



3) Закінчення –е мають іменники твердої групи, іменники 

м’якої групи із суфіксом –ець, власні назви з основою на ж, ч, 

ш, дж і загальні назви з основою на р, ж: Богдане, голубе, 

друже, Степане, хлопче (переважно бійцю, українцю, 

умільцю); стороже, школяре. В окремих випадках можливі 

варіанти: повстанц-ю і повстанч-е, умільц-ю і умільч-е.

Географічні назви, до складу яких входять суфікси –ів, 

-ов, -ев, -ин, -ін, мають у кличному відмінку закінчення 

–е: Києве, Львове.

У кличному відмінку множини іменники ІІ відміни мають 

форму називного: брати, працівники, діячі, учителі, лікарі, 

моря, поля, села.



У звертаннях, що складаються з двох власних назв – імені та 

по батькові, обидва слова мають закінчення кличного 

відмінка: Володимире Андрійовичу, Ярославе Федоровичу.

Іменники сер, сір, гер мають форму називного відмінка.

Іменник Господь у кличному відмінку має форму Господи; 

іменник Христос може мати варіантні форми кличного 

відмінка: Христе, рідко Христосе.



Третя і четверта відміни

У кличному відмінку іменники ІІІ відміни мають 
закінчення –е: любове, ноче, радосте, смерте.

Іменник мати у кличному відмінку має такі 
форми: мати (одн) і матері (мн).

У кличному відмінку деякі іменники ІV відміни 
мають закінчення –е: імене, племене.



Завдання 

Поставте іменники у формі кличного відмінка. Не забудьте про 

розділові знаки після звертання.

1. (Художник) ти пілігрим віків. Йдеш по святих місцях людського 

духу.

2. (Учитель) Навчайте нас життю – своїх дітей своєї батьківщини.

3. (Мій синок) нема такого зілля на землі, щоб серце лікувати.

4. Співай (ненька) тихенько, як давно співала, коли мене (моя 

неня) до сну колисала.

5. Неси мене (кінь) за бистрий Дунай!

6. (Друг мій) У цім жорстокім світі є іще оаза доброти, є у цьому 

світі я і ти, є родина, друзі, наші діти.



Домашнє завдання!

 Утворіть форми кличного відмінка від поданих слів або 
сполучень слів:

Оксана Володимирівна, Сергій Петрович, Галя, пан
директор, добродій Микола, пані Юля, панна Юлія, друг
Іванко, подруга Іванка, добродійка Настя, шановний
суддя, товариш Ілля, Валя, дід Панас, Жак, пан артист,
парубок, боєць.

Фото конспектів уроку та виконаного домашнього 
завдання надіслати на електронну пошту 

irinanikolaevna1977@ukr.net


