
13.04.2022 

Група № 24 

Урок№ 9-10 

Тема уроку: «Число іменника. Іменники, що мають лише форму однини або 

множини»                                                                                                                                                                  

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

іменники, що мають лише форму однини або множини, формувати вміння правильно 

вживати їх у власному мовленні; знаходити й виправляти морфологічні помилки; ключові: 

уміння вчитися: пов'язувати вивчене з теми із практичною діяльністю,   навички засвоєння та 

критичного осмислення здобутої інформації; комунікативні: толерантне ставлення до думок і 

почуттів оточуючих; інформаційні: уміння знаходити  потрібну інформацію та презентувати 

її; загальнокультурні: ініціювання конкретних заходів, участь у моделюванні навчальних 

ситуацій, спрямованих на поліпшення умов засвоєння морфологічних норм. 

Матеріали до уроку: 

1. Опрацюйте § 50-51 (ст.161-162) 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=QroHXs6BXwg&ab_channel 

3. Законспектуйте матеріал до уроку (основне): 

    Здебільшого іменники мають дві форми — однину й множину: килим — килими, 

пелюстка — пелюстки, озеро — озера.                                                                                               

Проте частина іменників уживається тільки в однині (Київ, молоко, цукор) або 

тільки в множині (Суми, штани, парфуми). 

  

Іменники, що вживаються тільки в однині 

абстрактні іменники гордість, освіта, право, рух (не можна казати: 

рухи потягів) 

збірні іменники, що означають 

сукупність осіб або подібних 

предметів 

волосся, листя, молодь, прокуратура, рідня, 

студентство 

речовинні іменники азот, асфальт, борошно, вода, золото, марга- 

рин, масло, нафта, папір, сніг 

власні назви людей, тварин, планет, 

географічні й інші поняття 

 

Анжела, Віктор, кінотеатр «Київ», Пірат, Сірко, 

Дністер, Юпітер, Тернопіль, Чорне море 

 

     Іноді названі іменники утворюють форму множини, але при цьому відбуваються 

зміни в лексичному значенні. Іменники, що вживаються тільки в однині, набувають 

форми множини, коли вони позначають: 

https://www.youtube.com/watch?v=QroHXs6BXwg&ab_channel


• види, сорти, типи речовин, вироби з речовини, велику кількість чогось або є тер- 

мінами: сири вищого сорту, технічні масла, мінеральні води, сухі вина, високоякісні 

сталі; 

• різні прояви абстрактних ознак: швидкість - швидкості;                                                                                

• співвідношення величин за масою, розміром або інтенсивністю вияву: жито -

жита, пісок - піски, біль - болі; 

• узагальнення на основі характерних ознак, пов’язаних із відповідними власними 

назвами: Гей, нові Колумби й Магеллани, напнемо вітрила наших мрій!                                          

(В. Симоненко). 

                                    

Іменники, що вживаються тільки в множині 

назви будівель та їхніх частин ворота, двері, сходи 

назви знарядь праці й предметів 

домашнього вжитку 

ваги, вила, граблі, носилки, ночви 

назви парних предметів і частин 

тіла 

в’язи, груди, ножиці, окуляри, тиски 

назви взуття й одягу бриджі, бутси, панталони, труси, штани 

назви речовини, матеріалу, 

продуктів 

вершки, дрова, консерви, макарони, прянощі 

назви відрізків часу, свят, обрядів, 

дій, що повторюються 

іменини, канікули, обжинки, оглядини, перегово- 

ри, перегони, роковини, сутінки 

назви ігор, дій та процесів відвідини, городки, дебати, жмурки, посиденьки, 

пустощі, хвастощі, шахи 

назви почуттів, емоцій, станів гордощі, жалощі, труднощі, ревнощі 

власні географічні назви Альпи, Карпати, Черкаси,  Дарданелли 

 

     Значення числа в невідмінюваних іменниках виражається тільки синтаксично (за 

до помогою контексту): В одному купе сиділо кілька дітей. З усіх купе повиходили 

пасажири. 

 

4. Прочитайте речення й виконайте завдання. 

    1. Скрізь біля хати пахощі м’яти (А. Камінчук). 2. В армії ширився снайперський 

рух, це гріло солдатів, підносило дух (І. Нехода). 3. Моє чоло побила сивина. Куди 

іти? Земля обітована - вона ж під нами, наша, ось вона! 4. А серце виривається із 

пастки - у нетрі дум, під небо самоти. 5. Затінок, сутінок, день золотий. 6. Світився 

дощ крізь сутінки завіс (Л. Костенко). 

                                                                                                                                                                      

А. Випишіть іменники, які вживаються тільки в однині й тільки в множині.  

 

5. Прочитайте текст і виконайте завдання.                                                                                                                                                                            

.     Іду далі - усе пшениця й пшениця. Коли ж цьому край буде? Біжить за вітром, 

немов табун лисиць, і блищать на сонці хвилясті хребти. А я все йду, самотній на 

землі, як сонце на небі, і так мені добре, що не впаде між нами тінь когось третього. 

Прибій колосистого моря йде через мене кудись у безвість. Урешті стаю. Мене 

спиняє біла піна гречок, запашна, легка, наче збита крилами бджіл. Просто під ноги 

лягла співуча арфа й гуде на всі струни. Стою й слухаю… Вівса, пшениці, ячмені - 

усе забирає в полон. Молода сила тремтить і пориває з кожної жилки стебла; 

клекотить у соках надія й те велике жадання, що його звати плодючість (За М. 

Коцюбинським). 

А. Випишіть іменники, що вживаються тільки в однині, у три колонки: 1) з 



абстрактним значенням; 2) речовинні; 3) збірні.                                                                                                                                                                                     

6. Виберіть з пар іменники, що вживаються тільки в множині або тільки в 

однині. Складіть з ними речення. 
    Зразок: береги (річки) - береги (у блокноті). Учитель позначає типи помилок на 

берегах зошита. 

Дерево (рослина) - дерево (матеріал для будівництва). 

Ресурси (можливості, засоби) - ресурси (запаси чого-небудь). 

Заробітки (праця в наймах) - заробітки (плата за виконану роботу). 

Вершки (верхні частини чогось) - вершки (молочний продукт). 

Камінь (гірська порода) - камінь (окремий шматок гірської породи). 

Братство (товариство людей) - братство (братське почуття). 

Дух (добра або зла, безплотна, надприродна істота) - дух (внутрішній стан, моральна 

 

Домашнє завдання: 

1. Дайте відповіді на запитання тесту.                                                                                                                                     

1. Тільки в однині вживається іменник 

А пампушка                            В молоко 

Б цукерка                                Г кавун 

 

2. Тільки в множині вживається іменник 

А дощі                                     В сутінки 

Б грози                                    Г блискавки 

 

3. Тільки в множині вживаються обидва іменники рядка 

А ножиці, полиці                    В фінанси, нюанси 

Б дріжджі, бриджі                   Г барабани, цимбали 

 

4. Тільки в однині вживаються обидва іменники рядка 

А мушва, корова                      В каміння, проміння 

Б дітвора, авантюра                 Г бурячиння, завдання 

 

5. Тільки в множині вживаються обидва іменники рядка 

А тиски, куски                         В жмурки, шнурки 

Б санчата, дівчата                    Г оглядини, роковини 

 

                                                                                                                                                            

6. Тільки в множині вживаються обидва іменники рядка 

А ваги, ноги                               В ковзани, барани 

Б ревнощі, хрящі                       Г дріжджі, парфуми 

 

7. Тільки в однині вживаються всі іменники рядка 

А кисень, Вавилон, цукорниця           В Луцьк, маргарин, жоржина 

Б Дніпро, асфальт, відпустка              Г освіта, Африка, духовність 

 

8. Тільки в однині вживаються всі іменники рядка 

А кефір, Америка, танець                    В руда, Еверест, дерево 

Б натхнення, Марс, дуб                        Г глина, Біблія, золото 

 

 

9. Тільки в множині вживаються всі іменники рядка 



А окуляри, Черкаси, гирі                       В груди, Суми, портрети 

Б двері, терези, Чернівці                        Г ясна, піщинки, Салоніки 

 

10. Тільки в множині вживаються всі іменники рядка 

А Карпати, жалощі, сходи                     В шахи, цукринки, Канни 

Б ворота, Дарданелли, ліси                    Г пестощі, Анди, спомини 

 

                                                                                                                                            

2. Випишіть іменники, які змінюються за числами. 

    Бровари, броварі, папери, долари, виступи, Прилуки, луки, кокоси, фінанси, 

романси, школи, канікули, дівчата, кущі, лінощі, змагання, озера, ворота, ліки, 

поляки, лапки, пороги, триноги, сценарії, змії, помиї, талони, купони, балони, 

макарони, перегони, кеглі, джунглі, обценьки, витребеньки, скупощі, заручини, 

малюнки, картинки, обжинки, сходинки. 

 

      УВАГА!  Запитання, які виникають у процесі опрацювання матеріалу прошу надсилати на 

електронну пошту annatumanovska@gmail.com або вайбер-0932097260. 

Конспект та  виконане домашнє завдання  надіслати на електронну пошту 

annatumanovska@gmail.com   до 16:00 18.04. 2022 
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