
17.01.2023 

Група №24 

Урок №15-16 

Тема уроку: «Складні випадки відмінювання іменників ІІІ і IV відмін». 

Закінчення -у (-ю), -а, (-я) в іменниках родового відмінка однини чоловічого 

роду.  

Мета уроку: поглибити знання здобувачів освіти про іменник як частину 

мови, повторити особливості відмінювання іменників III- IV відмін; 

розвивати навички правильного вживання іменників у непрямих відмінках; 

закріпити деякі орфографічні правила; а також розвивати пізнавальну 

діяльність здобувачів освіти, їхнє логічне і критичне мислення, творчі вміння 

й навички, за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного 

матеріалу виховувати любов до України, рідного краю, прищеплювати 

інтерес до історії та традицій українського народу 

Матеріали до уроку: 

1. Опрацюйте § 52-53 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=14kTLQzHuAc&ab_channel – ІІІ відміна 

https://www.youtube.com/watch?v=-Cov_x6MZ9I&ab_channel - IV відміна 

3. Законспектуйте матеріал до уроку (основне): 

До ІІІ відміни належать іменники жіночого роду, які в називному відмінку 

однини мають нульове закінчення: ніч, ніжність, а також іменник мати. 

Іменники ІІІ відміни на групи не поділяються. 

До IV відміни належать іменники середнього роду із закінченням –а (-я) в 

називному відмінку однини, у яких під час відмінювання з’являються 

суфікси – 

ат-, -ят-, -ен-: теля – теляти, плем’я – племені. 

Зверніть увагу! 

Слова типу оленя – оленятко належать до різних відмін. У 

слові оленя суфікс –ят- виникає у непрямих відмінках (оленятком). Це 



особливість іменників IV відміни. У слові ж оленятко цей суфікс є у 

називному відмінку однин, крім того наявний суфікс –к-. І це вже іменник ІІ 

відміни. 

До жодної з відмін не належать: 

• іменники, що вживаються тільки у формі множини: ліки, двері, сани; 

• незмінювані іменники: метро, табу, селфі. 

Відмінкові форми іменників третьої відміни 

ВІДМІНОК ОДНИНА МНОЖИНА 

НАЗИВНИЙ тінь- ніч- тін-і ноч-і 

РОДОВИЙ тін-і ноч-і тін-ей ноч-ей 

ДАВАЛЬНИЙ тін-і ноч-і тін-ям ноч-ам 

ЗНАХІДНИЙ тін- ніч- тін-і ноч-і 

ОРУДНИЙ тінн-ю нічч-ю тін-ями ноч-ами 

МІСЦЕВИЙ (у) тін-і (у) ноч-і (у) тін-ях (у) ноч-ах 

КЛИЧНИЙ тін-е ноч-е тін-і ноч-і 

Зверніть увагу! 

В орудному відмінку однини іменники третьої відміни мають закінчення - 

ю, причому: 

1)якщо основа іменника закінчується одним приголосним (крім губного та р), 

то після голосного перед закінченням цей приголосний подовжується (на 

письмі подвоюється): височінн-ю, віссю , в'яззю, міддю; 

2)якщо основа іменника закінчується сполученням приголосних або на 

губний (б, п, в, м, ф), а також на р, щ, то подовження не відбувається: верф'ю, 

вісс-ю, матір’ -ю, радіст-ю; 

3)перед закінченням після губних (“мавпа Буф”) та р ставимо відповідно до 

правил апостроф: любов’ю, Об’ю, Перм’ю, матір’ю. 

До четвертої відміни належать іменники середнього роду на -а(-я), які при 

відмінюванні у непрямих відмінках, крім знахідного і орудного, мають 

суфікси -ат, -ят, -ен: галчен-я, кошен-я, коліщ-а, тім'-я, плем'-я. 



іменники з суфіксами -ат, -ят 

список іменників з суфіксом -ен 

тел-я - телят-и ім'-я - імен-і 

курч-а - курчат-и плем'-я - племен-і 

порос-я - поросят-и сім'-я (насіння) - сімен-і 

цуцен-я - цуценят-и вим'я - вимен-і 

Відмінкові форми іменників четвертої відміни 

ВІДМІНОК             ОДНИНА                                              МНОЖИНА 

НАЗИВНИЙ курч-а               ім'-я                          курч-ат-а                ім-ен-а 

РОДОВИЙ курч-ат-и             ім-ен-і /ім'-я            курч-ат-                 ім-ен 

ДАВАЛЬНИЙ курч-ат-і        ім-ен-і                      курч-ат-ам             ім-ен-ам 

ЗНАХІДНИЙ курч-а              ім'-я                         курч-ат-                  ім-ен-а 

ОРУДНИЙ курч-ам              ім-ен-ем/ім'- ям       курч-ат-ами             ім-ен-ами 

МІСЦЕВИЙ (на) курч-ат-і   (по) ім-ен-і             (на) курч-атах        (по) ім-енах 

КЛИЧНИЙ курч-а                ім'-я                         курч-ат-а                 ім-ен-a 

Особливості відмінкових форм іменників четвертої відміни 

 наявність в усіх відмінках однини і множини, крім орудного та знахідного 

однини, суфіксів -ат,-ят,-ен (ведмежати, теляти, хлоп'яти, тімені); 

 форма знахідного відмінка однини однозвучна із формою називного: 

курча, ягня, порося, вим'я; 

 у знахідному відмінку множини іменники – назви істот мають паралельні 

форми: купити курчат і курчата, доглядати немовлят і немовлята; 

 в орудному відмінку однини іменники втрачають суфікси -ат (-ят), 

закінчення -ам (-ям) приєднується до кореня: курчам, ягням; 

 іменники із суфіксом -ен- мають паралельні форми: ім 'ям і іменем, вим 'ям 

і вименем; 

лош-а - лошат-и тім'-я - тімен-і 

 кличний відмінок аналогічний із називним: маля, лоша, ведмежата. 

4. Виконайте наступні завдання : 



1. Іменники ІІІ відміни поставте в О. в. однини й запишіть у три колонки: 

1) з подвоєнням букв (подвоюються м’які зубні й пом’якшені шиплячі між 

голосними); 2) без подвоєння букв; 3) з апострофом. 

Совість, важливість, кров, твань, вісь, ожеледь, область, любов, єдність, 

роль, ціль, їдкість, емаль, мати, добрість, освіченість, легкість, мазь, 

ідейність. 

Ключ. З перших букв слів перших двох колонок складеться закінчення 

вислову 

Саллюстія: «Будь-яка людина є …» 

2. Виконайте вправу 7 до § 52-53 з підручника О. Авраменка для 10 кл. 

Фото виконаних завдань надсилати мені на електронну пошту 

tanita.yar2018@gmail.com  

У темі листа вкажіть ваше прізвище, номер групи та № уроку 
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