
Група: 22, 25, 26 

Урок № 13-14 

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

                                                         однини чоловічого роду 

Особливості кличного відмінка 

 

Мета: Поглибити знання учнів про іменник як частину мови; з’ясувати правила 

правопису букв –а (-я), -у (-ю) в іменниках II відміни однини в родовому відмінку; 

закріпити знання учнів про відмінки іменників, дати поняття про кличну форму; 

розвивати логічне та абстрактне мислення; формувати загальнопізнавальні вміння 

знаходити іменники II відміни в текстах, визначати їх роль у реченнях; розвивати 

творчі вміння використовувати  іменники чоловічого роду в родовому відмінку у 

власних висловлюваннях, за допомогою мовленнєво – комунікативного дидактичного 

матеріалу; формувати життєві компетентності. 

 

 

Матеріали до уроку 

1. Опрацюйте ст. 171-178 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. Вивчення нового матеріалу 

 

У родовому відмінку однини іменники чоловічого роду ІІ відміни можуть мати 

закінчення А (Я) або У (Ю). Існують певні правила, за якими можна визначити 

правильне написання закінчень 
 

Закінчення    А / Я Закінчення     У  /  Ю 

Назви чітко окреслених предметів 

Наприклад: принтер-а, олівц-я 
Назви абстрактних понять 

Наприклад: суму, голосу, шуму, ремонту 

Назви істот 
Наприклад: професора, інженера, 

Мороза 

Назви природних явищ 
Наприклад: морозу, снігу, холоду 

Назви видових понять, мір, часин від 

цілого, грошових одиниць, місяців, днів 

тижнів, рослин тощо 

Наприклад: грама, сектора, березня, 

вівторка, долара   

Назви збірних понять 
Наприклад: хору, саду, гурту, граніту 

АЛЕ!!! Гуртка, садка 

Назви населених пунктів  
Наприклад: Києва, Яготина 

Назви географічних понять 

Наприклад: Сибіру, Байкалу 



АЛЕ!!! Кривого Рогу, Бабиного Яру 

(оскільки назва складається з іменника та 

прикметника) 

АЛЕ!!! Але назви річок з наголосом на 

закінченні у родовому відмінку однини 

матимуть закінчення А (Дністра, Збруча, 

Дінця) 

Мовознавчі та математичні терміни 
Наприклад: синуса, присудка, відмінка, 

катета 

Фізичні, хімічні та літературознавчі 

терміни 

Наприклад: жанру, кисню, імпульсу 

 Назви спортивних ігор та танців 

Наприклад: вальсу, баскетболу 

АЛЕ!!! Гопака, козачка 

 Назви просторових понять 

Наприклад: степу, майдану, космосу 

 Назви рідини, речовин та матеріалів 

Наприклад: піску, борщу, бетону 

 Назви споруд та їхніх частин 

Наприклад: магазину, інституту, коледжу, 

коридору 

АЛЕ!!! Гаража, млина, хліва (оскільки 

наголос падає на останній склад) 

 

 

 

 

КЛИЧНИЙ ВІДМІНОК 
 

В українській мові кличний відмінок вживається для звертання  

 

І відміна: 

У І відміні кличного відмінка в іменниках можливе закінчення О або Е 

- іменники І відміни твердої групи у кличному відмінку мають закінчення О 

наприклад: дівчино, Микито 

 

- іменники І відміни м’якої та мішаної групи у кличному відмінку мають 

закінчення Е / Є 

наприклад: Надіє, доле 

 

- у пестливих формах іменників І відміни м’якої групи у кличному відмінку 

можливе також закінчення Ю 

наприклад: доню, Галю, бабусю 

АЛЕ!!! Насте, Катре 
 

ІІ відміна: 
У ІІ відміні кличного відмінка в іменниках можливе закінчення У, Ю, Е 

 закінчення У в кличному відмінку пишемо: 
1. у іменниках із суфіксами –К-, -ОК-, -ИК- 

наприклад: братику, лебедику 

 



2. в іншомовних іменах, які у називному відмінку однини закінчуються 

на Г, К, Х 

наприклад: Жаку, Генріху 
 

3. іменники мішаної групи, основа яких закінчується на Ч або Ш 

Наприклад: читачу, товаришу 

ВИНЯТОК!!! Довбуше  
 

 закінчення Ю у кличному відмінку мають іменники ІІ відміни м’якої 

групи 

наприклад: коню, лікарю 

 Закінчення Е в кличному відмінку пишемо: 

1. в безсуфіксних іменниках твердої групи 

наприклад: капітане, брате 

АЛЕ!!! Сину, тату, діду 
 

2. іменники м’якої групи, які у називному відмінку однини закінчуються 

на суфікс ЕЦЬ 

Наприклад: хлопець – хлопче, стрілець – стрільче 

ВИНЯТОК!!! Бійцю, мудрецю, знавцю 
 

3. іменники мішаної групи, основа яких закінчується на Ж або Р 

наприклад: школяре, стороже 

 

Виконання практичних завдань 
 

Базовий підручник, ст. 172 - 175 

Впр. 2, 5 

 

ст. 176-177; впр. 2, 5 

Домашнє завдання 

Базовий підручник, ст. 174; впр. 7 

                                    ст. 178, 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

