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Група № 24 

Урок № 13 

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

 

   Мета уроку: поглибити й систематизувати знання учнів з правильного вживання закінчень 

іменників чоловічого роду ІІ відміни; формувати компетентного мовця, який усвідомлено 

прагне бути грамотним. 

 

Матеріали до уроку: 

1. Опрацюйте § 54 (ст.171-172) у базовому підручнику: Українська мова (рівень 

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

Авраменко. – К.: Грамота, 2019. – 208 с. 

2. Законспектуйте матеріал до уроку (основне): 

Іменники чоловічого роду ІІ відміни в родовому відмінку однини мають закінчення 

-а (-я) та -у (-ю): чайника, Лондона, заводу, прогресу. У виборі закінчення головну роль 

відіграє лексичне значення слова, а іноді - наголос. 

 

Закінчення -а (-я) на позначення Закінчення -у (-ю) на позначення 

чітко окреслених предметів (істот і 

неістот): хлопця, чоловіка, агронома, вовка, 

ведмедя, дуба, тюльпана, мотора, 

підручника,конверта, ключа, циферблата, 

автомобіля,трамвая, дивана, шлунка.                

АЛЕ: мозку 

нечітко окреслених предметів, понять 

(ігри, танці, дії, абстрактні поняття, яви- 

ща природи, хвороби): боксу, волейболу, 

твісту, вальсу, руху, болю, захвату, вітру, 

морозу, кору, грипу.                                                   

АЛЕ: гопака 

власних імен, прізвищ: Олега, Віталія, Ко- 

вальчука, Кличка, Мороза 

збірних понять: народу, оркестру, тексту, 

лісу, гурту. АЛЕ: ліска, гуртка 

мір довжини, ваги, грошей, чисел, часу: 
метра, грама, долара, мільйона, тижня. 

АЛЕ: року, віку 

матеріалів, речовин, рідин: піску, мармуру, 

кисню, гіпсу, азоту, бурштину, чаю, 

компоту 

населених пунктів: Маріуполя, Парижа, 

Нью-Йорка. АЛЕ: міста Кривого Рогу, села 

Зеленого Гаю (бо два слова) 

країн: Китаю, Ізраїлю, Пакистану, Гонду- 

расу, Єгипту 

географічних об’єктів із наголосом на 

закінченні: Дніпра, Дністра, Збруча 
географічних об’єктів з наголосом на 

основі: Криму, Кавказу, Байкалу, Нілу 

більшості термінів: атома, інфінітива, си- 

нуса, радіуса, трикутника 
фізичних і хімічних процесів, а також 

літературознавчих понять: синтезу, ім- 

пульсу, роману, жанру, міфу 

 закладів, установ, будівель та їхніх час- 

тин: заводу, офісу, університету, будинку, 

вокзалу, даху, поверху. АЛЕ: хліва, монас- 

тиря, гаража (бо наголос на закінченні) 

 місця, простору: району, степу, майдану. 

АЛЕ: хутора, берега 

 

 



     У деяких іменниках закінчення залежить від того:                                                                                                          

1) з яким значенням їх ужито: каменя (шматок гірської породи — чітко окреслений) — 

каменю (матеріал для будівництва); акта (документ — чітко окреслений) — акту (дія); 

2) з яким наголосом їх ужито: столА та стОлу, мостА та мОсту. 

      Закінчення -у (-ю) треба писати:                                                                                                                               

а) у префіксальних іменниках: винятку, затору; 

б) у складних безсуфіксних іменниках: літопису, хороводу. АЛЕ: електровоза, пароплава. 

 

 3. Запишіть іменники у формі родового відмінка однини. 
     Ніл, Миргород, поштовх, Дунай, опік, Уран, бузок, Збруч, Світязь, плащ, суходіл, карниз, 

Урал, тесляр, фільм, кілок, мільйон, Еверест, процент, фітнес, ураган, чисельник, Казахстан, 

бальзам, Памір, грім, крик, грам, Крит, атлас, Кіпр, Копенгаген, кодекс, суходіл, вівторок, 

фейлетон. 

 

  4. Запишіть іменники у формі родового відмінка у дві колонки: 1) із 

закінченням -а (-я); 2) із закінченням -у (-ю). 
    Екзамен, каталог, атом, волейбол, Вітер, альбом, Донбас, ступінь, трамвай, очерет, радіус, 

Іртиш, реалізм, ярок.                                                                                                                                                                                        

З перших букв записаних слів складіть назви країн. 

 

5. Домашнє завдання: 

5.1 Дайте відповіді на запитання тесту. 
  1. Закінчення -а (-я) у формі родового відмінка однини має іменник 

А Еквадор                                    В Мельбурн 

Б Парагвай                                   Г Бангладеш 

    

  2. Закінчення -у (-ю) у формі родового відмінка однини має іменник 

А Каїр                                           В Кабул 

Б Львів                                          Г Судан 

    

  3. Закінчення -а (-я) у формі родового відмінка однини мають обидва іменники рядка 

А кілометр, град                           В кілограм, шлунок 

Б відсоток, Кавказ                        Г долар, університет 

    

  4. Закінчення -у (-ю) у формі родового відмінка однини мають обидва іменники рядка 

А водогін, буревій                        В ліс, Мелітополь 

Б гурт, тролейбус                         Г оркестр, гопак 

    

  5. Закінчення -а (-я) у формі родового відмінка однини мають обидва іменники рядка 

А маяк, Ельбрус                            В інженер, Таїланд 

Б документ, Тибет                        Г двигун, Дрогобич 

    

  6. Закінчення -у (-ю) у формі родового відмінка однини мають обидва іменники рядка 

А баскетбол, Вітер                        В добробут, борщ 

Б магазин, Дністер                        Г Іран, біфштекс 

    

  7. Закінчення -а (-я) у формі родового відмінка однини мають усі іменники рядка 

А займенник, Мороз, натовп        В режисер, диван, супермаркет 

Б лимон, тангенс, Узбекистан      Г міліметр, квадроцикл, гараж 

    

  8. Закінчення -а (-я) у формі родового відмінка однини мають усі іменники рядка 

А окунь, Амстердам, хокей           В Сергій, вівторок, мармур 

Б монітор, орел, Афганістан         Г квадрат, Мадрид, гектар 

    

   



  9. Закінчення -у (-ю) у формі родового відмінка однини мають усі іменники рядка 

А імпорт, текст, диджей                  В менінгіт, ідеал, вокзал 

Б гурт, Ренесанс, варіант                Г народ, циферблат, Кіпр 

    

  10. Закінчення -у (-ю) у формі родового відмінка однини мають усі іменники рядка 

А конфлікт, анекдот, Ірак               В цемент, туман, Марсель     

Б рукопис, усміх, Мюнхен             Г граніт, синтез, Мілан                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

5.2 Запишіть іменники у формі родового відмінка однини.                                                               
Квас, Харків, метрополітен, Амур, букет, караван, Марс, Ганг, піджак, карнавал, портфель, 

Дінець, Рейн, ясен, ґанок, гвинт, Хорол, мільярд, бузок, відсоток, Родос, ліцей, числівник, 

Ельзас, комбінат, Ельбрус, гурт, Сингапур, зал, місяць, холод, Стамбул, землетрус, іній, 

успіх, приклад, четвер, епос, міф. 

 

   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 27.04. 2022 
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