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Пригадаймо!

Число іменників

1.Однина           книга

2.Множина        книги



1. Можна порахувати.

2. Можна поєднати з 

кількісними числівниками.

Будинок – будинки

Вікно – вікна

Бабуся – бабусі.

Телефон – телефони

Жінка – жінки

Рука – руки

Олівець - олівці



Іменники, що мають лише 

форму множини

солодощі 

1. Позначають сукупність предметів

гроші 



Іменники, що мають лише форму 

множини

2. Позначають відрізок часу, повторювану дію, обряд, ігри

шахи                            заручини                      сутінки



Іменники, що мають лише 

форму множини

3. Позначають, речовини, матеріали, продукти, знаряддя праці та 

предмети домашнього вжитку

граблі                                  дрова                                вершки



Іменники, що мають лише 

форму множини

4. Позначають парні предмети, предмети симетричної будови, 

взуття та одяг, частини будівель

окуляри                                бутси                                  сходи



Іменники, що мають лише 

форму множини

5. Позначають почуття та емоції, географічні назви

Гордощі                              Черкаси                           Карпати



Серед запропонованих слів знайдіть ті, 

що мають лише форму множини

Пташки, ворота, вечори, вечорниці, долари, 

фінанси, верби, моря, Афіни, помідори, 

висівки, столи.



Іменники, що мають лише 

форму однини

1. Позначають збірні (сукупність осіб або предметів) та 

абстрактні поняття

молодь                                  коріння                               патріотизм



Іменники, що мають лише 

форму однини

2. Позначають речовини

асфальт                          борошно                            молоко



Іменники, що мають лише 

форму однини

3. Позначають географічні об’єкти, імена людей, клички тварин, 

планет тощо

місто Київ                        собака Сніжко                 планета Земля



Скільки іменників, що мають лише 

форму однини, використано в тексті?

Сміливість – риса сучасних молодих людей. Саме 

вони шукають щастя, не задумуючись про 

наслідки. Юнаки та дівчата проявляють гордість, 

упевненість, незалежність. Вони не 

розчаровуються у долі, щиро вірять у любов і 

свободу, творячи майбутнє.



Як правильно?

У кишені немає                                              У кишені немає  

гроша.                                                                 грошей.



Але…

Не мати гроша за душею… - фразеологізм (нічого 

не мати), вживається у розмовному та художньому 

стилях.



Іменники, що вживаються тільки в однині, 

набувають форми множини, коли…

• Є термінами: мінеральні води, технічні масла;

• Позначають співвідношення величин за масою, розміром, 
інтенсивністю вияву тощо: жито – жита, біль – болі;

• Узагальнення на основі характерних ознак, пов’язаними із 
відповідними власними назвами: «Гей, нові Колумби й 
Магеллани, напнемо вітрила наших мрій!» (В. 
Симоненко) 



Дивись контекст!

1. Ще одне купе облаштували по-новому.

У багатьох купе їхали заробітчани.

2. Одного шасі не вистачило старому літаку.

Усі шасі полагодили.



Вкажіть рядок, де всі іменники мають 

лише форму однини:

1. Нога, обличчя, груди

2. Життя, бензин, студентство

3. Україна, чоло, прапор

4. Граблі, вінчання, дріжджі



Форми однини і множини мають усі 

іменники рядка

1. Лікар, волосина, завод, прикраса

2. Дріжджі, Харків, лист, клей

3. Львів’янин, бетон, картопля, число

4. Консерви, струни, шорти, очі

5. Професура, близнюк, мишеня, авто



Лише форму ОДНИНИ мають усі 

іменники рядка

1. Мідь, картоплина, учнівство, гвинт

2. Золото, насіння, молоко, Дніпро

3. Радість, дзеркало, звір, знання

4. Кава, цукерка, група, зустріч

5. Літера, картон, символ, комашня



Лише форму МНОЖИНИ мають 

іменники рядка

1. Суми, двері, терези, посиденьки

2. Ковзани, легені, уроки, солодощі

3. Ліки, вікна, малята, ваги

4. Дрова, свята, народи, іменини

5. Десятки, окуляри, граблі, прянощі



Фото конспектів уроку присилати 

• на електронну пошту irinanikolaevna1977@ukr.net

mailto:irinanikolaevna1977@ukr.net

