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УМОВÍІ ПОÇÍÀ×ÅÍÍß:
завдання підвищеної складності
завдання з елементами дослідження
завдання з розвитку мовлення
завдання конкурсного характеру
завдання для роботи зі словником

Äîðîãi øåñòèêëàñíèêè
òà øåñòèêëàñíèöi !
Раді зустрічі з вами на сторінках підручника «Українська
ìîâà». Цього навчального року ми помандруємо до чарівних
країв Морфології та Орфографії, зазирнемо в найпотаємніші
схованки українського слова, пізнаємо багато нового й корисного. Ваші зусилля обов’язково увінчаються успіхом, ви отримуватимете задоволення від уміння грамотно писати та красномовно
висловлюватися.
«Підкорення» кожного параграфа радимо розпочинати зі
вступної вправи – невеликого дослідження. Потім варто уважно
прочитати правило, намагаючись осмислити його. Відкривши для
себе суть мовного явища, можна розпочинати виконання різноманітних тренувальних вправ. Вони допоможуть закріпити отримані знання, а також розкажуть про навколишній світ, стосунки
між людьми, історію та культуру.
Конкурсні завдання, цікаві історії, усмішки, різноманітні
мовленнєві ситуації та опорні малюнки зроблять нашу подорож
стежками української мови жвавою і захоплюючою. Крім того,
на вас чекають спеціальні рубрики «Культура мовлення» та
«Моя сторінка».
І не забувайте користуватися словниками. У цих скарбницях
добірних зерен-слів є відповіді на різноманітні запитання: що
означає слово, як його треба писати, наголошувати тощо. Без
цього неможливо досконало опанувати мову.
Отож, друзі, вирушаймо назустріч новим відкриттям!
Íåõàé âàì ùàñòèòü!

3

Вступ

Вступ

***

Êðàñà i áàãàòñòâî óêðà¿íñüêî¿ ìîâè

Íадзвичайна мова наша є таємницею. У ній усі тони й відтінки, усі переходи звуків від твердих до найніжніших... Äивуєшся дорогоцінності мови нашої: у ній що не звук, то подарунок,
усе крупне, зернисте, як самі перли (Â. Ñóõîìëèíñüêèé).
***
Ой яка чудова українська мова!
Äе береться все це, звідкіля і як?..
Є в ній ëіñ-ëіñîê-ëіñî÷îê, ïóùà, ãàé, äіáðîâà,
Áіð, ïåðåëіñîê, ÷îðíîëіñ. Є іще й áàéðàê.
І така ж розкішна і гнучка, як мрія.
Можна «çâіäêіëÿ» і «çâіäêè», можна і «çâіäêіëü».
Є в ній õóðäåëèöÿ, âіõîëà, çàâіÿ,
Çàâіðþõà, õóðòîâèíà, õóãà, çàìåòіëü.

Ìîâà òâîÿ, Óêðàїíî, ç ìîâè òâîїõ ñîëîâ’їâ.
Ä. Кремінь
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Прочитайте тексти й поміркуйте над поданими після них запитаннями.

Мово вкраїнська, звідки прилетіла, як тут виросла, розцвіла
й зарясніла? ×и пила ти воду з Äніпра? ×и купалася в його
ласкавих водах? ×и злітала з його мільйоннокрилим птаством?
Мово! Òечеш вічно й вільно, як Ріка. «Òече вода в синє море, та
не витікає...» À на ній човни золотії звуків, слів, мови – із сивої
давнини причалюють човни золотії (Ï. Çàãðåáåëüíèé).

Î. Ïіäñóõà

ПОМІРКУЙМО

***
Õочеш мови пізнати скарбницю,
Приїзди у Прилуки мої,
Òут вона, як вода-срібляниця,
ßк прозорі дзвінкі ручаї.
І виходить Íаталка із хати,
І виносить вам кухоль води,
І така в неї мова багата,
Õоч в словник її, чисту, введи.

• Чому українську мову називають милозвучною?
• Які слова можна назвати мелодійними, ніжними, сердечними? Чи багато, на
вашу думку, таких слів в українській мові?
• Яку роль у мові відіграють синоніми? Чи можна їх назвати багатством, окрасою мови?

Ë. Çàáàøòà

3 Намалюйте на дошці дві-три великі ромашки, у кожній з яких – сім пелюсток.
Об’єднайтеся в групи. Пригадайте найпоетичніші та наймелодійніші, на вашу думку, українські слова. Упишіть ці слова в пелюстки вашої квітки.

ПОМІРКУЙМО

• Чому мову називають багатою скарбницею?
• Чому українську мову називають солов’їною?
• Чому українську мову порівнюють із дзвінкими струмками, рікою, водою?
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Вимовте повільно слова й спробуйте відчути їх мелодійність, красу.

Æуравка, Марічка, веселка, перлина, черемшина, серпанок,
смерічка, світлиця, обрій, височінь, волошковий, довкілля, зорецвіт, плесо, розмай, чорнобривці, щедрувати, ясночолий.

***
ß дуже люблю вашу народну українську мову, гнучку, цвітисту й таку м’яку. У вашій мові стільки ніжних, сердечних, пестливих слів: ÿñî÷êî, çіðîíüêî, êâіòîíüêî, ñåðäåíüêî (Ë. Òîëñòîé).
***
Çапашна, співуча, гнучка, милозвучна, сповнена музики і
квіткових пахощів... Òакими епітетами супроводиться визначення української мови (Î. Ãîí÷àð).
4

5

Вступ
Краса мови

Багатство
мови

Повторення вивченого

Українська мова – проста, легка, милозвучна, музикальна, співуча, дзвінка, повноголоса, безмежна,
живописна, барвиста.
Вона не любить збігу приголосних звуків, у ній
виразні чисті голосні. Милозвучність досягається
послідовним чергуванням голосних і приголосних,
відсутністю нагромаджень приголосних, переважанням голосних і дзвінких звуків над глухими.
Багатство української мови виявляється в багатстві словникового складу, величезній кількості
фраçåологіçìіâ, крèлаòèõ âèслоâіâ, сèноніìіâ, у
різноманітності сóфіксіâ і ïрåфіксіâ, у стрункості
та гнучкості граматики. Íеоціненним скарбом є
клè÷нèé âіäìінок.
Українська мова здатна задовольняти найвибагливіші потреби спілкування, нею можна виражати
найскладніші наукові поняття й найтонші людські почуття.

П

Уявіть, що ви вирушили в навколосвітРОЕКТ
нє плавання. Вас із нетерпінням чекають
у найбільших містах планети, гостинно приймають, організовують зустрічі у великих залах. Усім цікаво дізнатися про вашу подорож! Із зали звучать різні запитання,
але одне з них обов’язково стосуватиметься країни, яку
ви представляєте, її історії, культури, мови... Ùо ви розповіли б представникам інших країн про Україну чи красу та багатство української мови?
Îá’єäíàéòåñÿ â ãðóïè é ïіäãîòóéòå íåâåëèêèé âèñòóï
(1–2 õâèëèíè) íà îäíó ç òåì:
• «Барви українського слова»,
• «Україна – держава в центрі Європи».
Ðîçïîäіëіòü îáîâ’ÿçêè ìіæ ó÷àñíèêàìè ãðóïè; ìîæíà
ïіäãîòóâàòè іëþñòðàöії, ìóçè÷íèé ñóïðîâіä.
Çà ïîòðåáè ñêîðèñòàéòåñÿ ìàòåðіàëîì ïіäðó÷íèêà.

Ïîâòîðåííÿ òà óçàãàëüíåííÿ
âèâ÷åíîãî â ï’ÿòîìó êëàñi
§ 1. ÑËОÂОÑÏОËУ×ÅÍÍß І ÐÅ×ÅÍÍß
ПРИГАДАЙМО. 1. Чим словосполучення відрізняється від речення? 2. Які є головні й другорядні члени речення?

4 І. Прочитайте виразно вірш уголос. Яка картина постає у вашій уяві? Які
почуття викликали у вас слова поета?

ÄÆÅÐÅËÎ
Вечірній птах здійметься на крило,
Рясний* туман впаде на дно долини,
І зацвіте цілюще джерело
Під золотим густим кущем ліщини.
Воно цвіте сталево в пору дня,
Воно цвіте мідяно в пору ночі.
В його воді відбилась тінь коня,
І тінь зорі, і материні очі.
Òак хочу знов, щоб щастя привело
Мене туди, де в тихих тінях гаю
Çодвіку б’є цілюще джерело –
Íевтомне серце батьківського краю.
Вечірній ïòаõ çäіéìåòьсÿ на крило,
Рясний туман впаде на äно долини.
Òам б’є і б’є невтомне джерело –
Æèâå і âі÷нå серце батьківщини.
Á. Ñòåëüìàõ
*Ðÿñíèé – рос. густîй, обèльнûй.
ІІ. Доведіть, що виділені сполучення не є словосполученнями.
ІІІ. Випишіть із тексту по одному словосполученню «прикметник + іменник»,
«дієслово + іменник», «дієслово + прислівник», «дієслово + займенник». Виконайте синтаксичний розбір їх.

який?
ЗРАЗОК.

5
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Ðÿñíèé òóìàí

ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. З чого починається любов до Вітчизни?

7

Повторення вивченого

Повторення вивченого

6 ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Доберіть по черзі до поданих словосполучень синонімічні (усно).

§ 2. ÏÐОÑÒÅ І ÑÊËÀÄÍÅ ÐÅ×ÅÍÍß,
ÐОÇÄІËОÂІ ÇÍÀÊÈ Â ÍÈÕ

Вітер з моря, пісні Äніпра, хатинка лісника, матусина пісня, криниця дідуся, ліси ×ернігівщини, квіти осені, подвір’я
школи.

ПРИГАДАЙМО. 1. Чим просте речення відрізняється від складного? 2. Яка роль
звертань і вставних слів у мові? 3. Які члени речення називають однорідними?

7

Прочитайте вголос речення, дотримуючись відповідної інтонації.

1. Íу й день! (Іç çàõîïëåííÿì). 2. Íу й день! (Ç îñóäîì).
3. Оце так новина! (Іç çàõîïëåííÿì). 4. Оце так новина! (Іç ðîç÷àðóâàííÿì). 5. ßка красуня! (Іç çàìèëóâàííÿì). 6. ßка красуня! (Çі çíåâàãîþ).
Змагалися з бігу спортивні команди двох
шкіл. Найкращий бігун школи № 1 захворів.
Команда відчувала наближення поразки. Раптом із натовпу вийшов якийсь хлопець.
– Куди тобі? – запитав його один з учнів.
– Куди тобі! – сказав інший.
Поясніть, який зміст було вкладено в ці дві однакові за лексичним складом репліки та з якою інтонацією їх було вимовлено.

8 І. Спишіть речення. Підкресліть головні й другорядні члени речення. Які з
речень – односкладні?

1. Äитинства теплий âіòåр з очей моїх сльозинку
витер (Î. Äîâãîï’ÿò). 2. Íап’юся ще солоäкого настою тих молодих вишневих âå÷оріâ (Ë. Êîñòåíêî).
3. Ïрèäороæнÿ береза гойдала на своїх плакучих гілках зелений димок (Ì. Ñòåëüìàõ). 4. Æóраâлèнèì êëþ÷åì відмикаю осінь (Þ. Âàâðèíþê).
5. Ëіниво верби коси заплітали (Þ. Âàâðèíþê).
ІІ. Визначте види речень за метою висловлювання та інтонацією.
ІІІ. Обґрунтуйте написання виділених слів. Запишіть фонетичною
транскрипцією слова солодкий і вітер.

9

І. Перекладіть словосполучення українською мовою. Скористайтеся поданою нижче рубрикою «Культура мовлення».

Благодарю вас, упрекать сестру, извините меня, присущий
другу, овладевать* знаниями.
*Îâëàäåâàòü – укр. оволодівàти, опанîвувати.
ІІ. З одним перекладеним словосполученням складіть і запишіть речення.
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10 І. Прочитайте текст. Визначте його тип і стиль мовлення. Поміркуйте, що
треба для того, щоб творити красу.

ÔËÅÉÒÀ І ВІÒÅР
У саду на лавці сидів Музикант. Він грав на флейті. Äо його
÷óäоâої пісні прислухалися і пташки, і дерева, і квіти. Íавіть
Вітер приліг під кущем і з ïоäèâоì слухав гру на флейті. Ãрав
Музикант про сонце, про хмаринку в небі, про жайворонка й про
дитячі очі.
Çамовкла пісня, поклав Музикант флейту на лаву й пішов до
хати. Ïіäâіâсÿ Вітер з-під куща, прилетів до флейти. Він подув
з усієї сили, а флейта не грає. І подумав Вітер: «×ому ж це так?
Àдже я можу вирвати дуба з корінням, скинути дах з хатини.
×ому ж флейта не підкоряється* мені, не грає?» (Çа Â. Ñóõîìëèíñüêèì).
*Ïіäêîðÿòèñÿ – ðîñ. подчинÿться.
ІІ. Виконайте завдання до тексту.
1. Доведіть, що текст містить не лише прості, а й складні речення. Яким зв’язком
з’єднано частини складних речень (сполучниковим чи безсполучниковим)?
2. Знайдіть однорідні члени речення. Визначте їхню синтаксичну роль та як вони
з’єднані між собою. Поясніть уживання розділових знаків.
3. Доберіть синоніми до виділених слів, скориставшись словником синонімів.

11 СИТУАЦІЯ. ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Уявіть, що ваш однокласник (ваша однокласниця) мають нову електронну гру. Ви вирішили поцікавитися особливостями
цієї гри. Складіть усно і розіграйте за особами діалог, можливий у цій ситуації
(6–8 реплік). Використайте щонайменше три з поданих сполучень слів.











надзвичайно цікаво
розвиває логіку
тренує пам’ять
спробую пояснити
псується зір
біль у суглобах
дякую тобі
будь ласка
раджу не зловживати грою

9

Повторення вивченого
12 І. Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки та розкриваючи
дужки. Поясніть уживання розділових знаків. Прочитайте речення вголос, правильно інтонуючи їх.

Повторення вивченого
17 І. Розгляньте комікс. Про що розповів художник? Опишіть відчуття, емоції
хлопчика в кожному епізоді.

1. І сміявся і вигравав і дихав до запаморочення п’янко і
лоскотно çåлåнèé день (Є. Øìîðãóí). 2. Ñтаренька груша дихає
на пальці їй певно снÿòьсÿ повні жмені груш (Ë. Êîñòåíêî).
3. Çашуми весною зелен луже òåïлèé вітре шелести в гіллі
(À. Ìàëèøêî). 4. І все навколо витанцьовує і білі лілії і зелений
очерет і кучеряві верби і човен (Ë. Âèøíåâåöüêèé). 5. Ãаснув
вечір і море внизу килими розгортало барвисті (Â. Ñîñþðà).
ІІ. Перекладіть виділені слова російською мовою. Порівняйте їх вимову й написання в обох мовах.

13 ЧОМУ ТАК? Поміркуйте, чому в першому реченні кожної пари виділені слова
відокремлено комами, а в другому – ні.

1. ×ерез кілька днів, ïо-ìоєìó, буде сонячна погода. – ß буду
наполягати, щоб меблі розставили ïо-ìоєìó.
2. Çустріч, на ùасòÿ, пройшла успішно. – Àмулет подарували
на ùасòÿ.
14 Складіть і запишіть по одному простому реченню: а) з однорідними членами речення; б) зі звертанням; в) зі вставним словом (сполученням). Підкресліть
граматичні основи.
15 І. Перебудуйте прості речення на складні й запишіть. Розставте потрібні
розділові знаки.

1. У саду росли гарні троянди і радували серце маленької
господині. 2. Із-за гір виглянуло сонце і швидко висушило росу
на траві.
ІІ. Перебудуйте подані речення на речення з прямою мовою і запишіть. Розставте
потрібні розділові знаки.

1. У давнину говорили, що лелека на хаті – це на щастя.
2. Батько урочисто сповіщає, що вже почався Ñвятий вечір.

ІІ. Складіть і запишіть за коміксом текст-розповідь (5–8 речень) у художньому
стилі, використавши вставне слово, складне речення та речення з прямою мовою. Попередньо сформулюйте тему й основну думку майбутнього висловлювання, обміркуйте структуру (зачин, основну частину, кінцівку).

16 Перекладіть і запишіть речення українською мовою. Підкресліть члени речення.

1. Ëес дремал в утренней тишине. 2. Утром шли бодро, бûстро,
легко: ветер дул сбоку. 3. Ëасково светит весеннее сонце. 4. Ñаша
и ßна возвращались из школû* домой. 5. В саду бегали синицû
и искали еду. 6. Çолотûе лучи солнца щедро льются на землю.
*Èç øêîëû – óêð. зі школи.
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ПРАВИЛЬНО
одужати
узбіччя
протяг
кожного разу

НЕПРАВИЛЬНО
виздоровити
обочина
сквозняк
всякий раз
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Повторення вивченого

§ 3. ÑÊËÀÄÍІ ÂÈÏÀÄÊÈ
ÏÐÀÂОÏÈÑУ
18 Відгадайте загадки. Знайдіть слова з вивченими орфограмами. Поясніть

написання цих слів.

1. Ñтоїть верба серед села, розпустила гілля в кожне подвір’я.
2. Маленька, червоненька, із хвостиком тоненьким. Íа городі мене
рвуть і до столу подають. 3. Äах легкий несу із собою, мить –
і він над головою. 4. Íа татарському полі попутані коні, вузлики
знать, та не можна розв’язать. 5. Ñидить баба на грядках, уся
закутана в хустках.
19 ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Спишіть слова, уставляючи пропущену букву е або и:
один з вас виписує слова з пропущеною буквою е, а другий – з буквою и.

Ä..легація, ет..кет, нет..рплячий, ст..скати, к..шеня, ім..нини, зд..рати, ст..лити, т..хнічний, л..пневий, хв..лястий,
ен..ргетичний, р..петувати, кр..чати.
КЛЮЧ. Підкресліть першу букву в словах, у яких вставили букву е. Якщо ви правильно виконали завдання, то з підкреслених букв прочитаєте назву річки.

20 Виберіть слова, у яких на місці пропуску треба писати знак м’якшення.
Запишіть ці слова правильно.

Пул..с, ніч.., Ол..чин, сторін..ці, листуют..ся, літ..ній, тіт..чин, тополен..ці, Àлінон..ка, барабан..щик, вишен..ці, вікон..ця, англійс..кий, чемодан..чик.
КЛЮЧ. Підкресліть першу букву у виписаних словах. Якщо ви правильно виконали
завдання, то з підкреслених букв прочитаєте назву міста.

21 Виберіть слова, у яких на місці пропуску треба писати апостроф. Запишіть
ці слова правильно.

Повторення вивченого

камін..е серце, як осін..я ніч, ран..ій птах, лебедин..а пісня, корон..ий номер, ден..о і нічно.
ІІ. Хто пригадає інші фразеологізми, у яких є слова з подвоєними буквами?

23 Спишіть слова, розкриваючи дужки. Виділіть префікси. Поясніть написання.

Бе(з,с)платний,
ро(з,с)казати,
(з,с)хвалити,
(з,с)нести,
(з,с)кривдити, (з,с)фальсифікувати, (з,с)творити, пр(е,и)землитися, пр(е,и)погано, пр(е,и)в’ялий, пр(е,и)старий.
24 Перекладіть слова українською мовою і запишіть. При творенні яких українських слів відбулося чергування приголосних?

Õарьковский, крûмский, запорожский, южнобужский (від
Þæíûé Áóã), острожский (від Îñòðîã), казацкий, карпатский,
винницкий, Ëьвовщина.
25 ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Які міста України ви порадили б відвідати іноземним
туристам? Чому саме?
26 Перекладіть речення українською мовою і запишіть, розкриваючи дужки.
Знайдіть складні слова, зіставте їхнє написання в обох мовах.

1. Полетели на (юго)запад зяблики, певчие дроздû, жаворонки (Ë. Ñåìàãî). 2. Цунами – результат (земле)трясений и извержений* подводнûх вулканов (Èз ýнциклопедии). 3. Он переболел
всеми мальчишескими увлечениями**: коллекционировал спичечнûе коробки, занимался (авиа)моделизмом (Â. Ïîïîâ).
*Èçâåðæåíèå – óêð. вèверження. **Óâëå÷åíèå – óêð. захîплення.

27 Відредагуйте усно речення, користуючись рубрикою «Культура мовлення».

1. Íаталці подарували сиреньову хустинку. 2. Мені невдобно
у тебе просити. 3. Çдрастє, шановна Ірино Äмитрівно! 4. Õто
сьогодні діжурний? 5. Канєшно, я допоможу тобі.

Кам..яний, р..яска, ім..я, цв..ях, розм..якнути, олов..яний,
присв..ята, верб..я, гр..юкати, об..єднувати, моркв..яний, голуб..ятня, роз..їзд, св..ященик, духм..яний, арф..ярка.
КЛЮЧ. Підкресліть першу букву в словах, у яких вставили апостроф. Якщо ви правильно виконали завдання, то з підкреслених букв прочитаєте назву міста.

22 І. Спишіть фразеологізми, на місці крапок уставляючи, де потрібно, пропу-

щені букви. Поясніть значення двох висловів (на вибір).

Об..ивати пороги, під..авати жару, сон..е царство, на пташин..их правах, об..ігти десятою дорогою, від..авати руку і серце,
12

ПРАВИЛЬНО

НЕПРАВИЛЬНО

черговèй
незручно
звичайно
бузковий

діжурний
невдобно
канєшно
сиреньовий
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Áàãàòî є òàєìíèöü ó ñâіòі,
і îäíà ç íàéáіëüøèõ ç-ïîìіæ íèõ – ìîâà.
І. Âèõîâàíåöü

МОЯ СТОРІНКА
СЛОВА-ПОМИЛКИ
Чи знаєте ви, що в нашій мові є слова, які
утворилися внаслідок помилки? Наприклад, слово індик. Так називають свійського птаха, завезеного до нас із далеких країн ще в ХVІ столітті. Зважаючи на назву, птах
мав би «завітати» до нас із Індії. Але ж ні, його завезено з... Америки, яку
Христофор Колумб свого часу помилково назвав Індією. З помилковою назвою Америки пов’язане й слово індіанці – назва корінних жителів Америки
(З посібника).

ÌÎÐÔÎËÎÃІÿ. ÎÐÔÎÃÐÀÔІÿ.
ÅËÅÌÅÍÒÈ ÑÒÈËІÑÒÈÊÈ

ІÌÅÍÍÈÊ

ТУРОК
Збирається мій знайомий
В далеку мандрівку.
Придбав собі в Туреччину
На тиждень путівку.
Костюм купив елегантний,
Вчить турецьку мову.
Уже знає, як звуть турки
Свиню і корову,
Як спитати по-турецьки,
Почім у них шуби,
Де купити мило й пасту,

НА ДОЗВІЛЛІ

Яка чистить зуби.
Голова тріщить у нього
Від отих уроків...
Він, до речі, в Україні
Живе тридцять років.
Ходить всюди, як хазяїн,
Аж дверима гурка,
Хоча мову українську
Знає гірше турка.
П. Глазовий

Âè çíàòèìåòå:

ВЕСЕЛА ВІКТОРИНА

Дайте відповіді на запитання-жарти, використовуючи складні слова.
1. Яка лікарська рослина може вбити звіра? 2. У якого співочого птаха
горить хвіст? 3. Яка рослина живе сто літ? 4. У якої рослини горить цвіт?
5. У назві якої тварини «заховалися» мурахи? 6. Який птах і яка рослина
ловлять мух? 7. У назві якої лікарської рослини «заховано» золото? 8. Яка
африканська тварина має на переніссі ріг?

УСМІХНІМОСЯ

– Миколо, виходь на вулицю!
– Не можу. У мене дуже суворий батько. Коли він робить мені домашнє
завдання з української мови, я мушу стояти поруч.

14

• морфологічні ознаки іменника, його синтаксичну роль;
• особливості відмінювання іменників.

•
•
•
•
•

Âè âìіòèìåòå:

визначати форму іменника в реченні;
відмінювати іменники;
утворювати іменники різними способами;
правильно писати іменники з вивченими орфограмами;
використовувати іменники в мовленні.

15

Іменник

Іменник

Морфологіÿ (від грец. morphe – форма, logos – слово, вчення) – це розділ мовознавства, що вивчає слова як частини мови.

§ 4. ІМÅÍÍÈÊ ßÊ ×ÀÑÒÈÍÀ МОÂÈ
Ïðî îçíàêè іìåííèêіâ, ïðî íàçâè іñòîò і íåіñòîò,
âëàñíі é çàãàëüíі, à òàêîæ ïðî çáіðíі іìåííèêè

плачуть (Ì. Áîðîâêî). 4. Çатèсла груша в жовтих кулачках
смачного сонця лагіäні жовточки (Ì. Âіíãðàíîâñüêèé).
ІІ. Доберіть усно антоніми до виділених слів.

Назви
істот

НАПРИКЛАД:

Ісòоòè

ПРИГАДАЙМО. Які ви знаєте самостійні та службові частини мови?

êіíü, õóäîæíèê, ëіñîâèê

28 А. Порівняйте слова в колонках. Визначте, що означають іменники, на які

питання відповідають.

Іìåííèêè
радість
десятка
дихання

Іíøі ÷àñòèíè ìîâè

Власні
назви

радісний
десять
дихати

Б. Чи змінюються за відмінками й числами? А за родами?
В. Зробіть висновок про особливості іменників.

Загальне
значення

Морфологічні
ознаки
Синтаксична
роль

Іìåннèк (ðîñ. имя существительное) – öå саìосòіéна ÷асòèна ìоâè, ùо оçна÷ає ïрåäìåò і âіäïоâіäає
на ïèòаннÿ õòî? ùî? НАПРИКЛАД: ïàðòà, ñîêіë,
âіäâàãà, ïðîõàííÿ, õîäüáà.
Іменники змінюються за âіäìінкаìè й ÷èслаìè,
належать до певного роäó.
У реченні іменник може бути будь-яким членом
речення. НАПРИКЛАД:
1. Õëіá – óñüîìó ãîëîâà. 2. Їëè âàðåííÿ ç ÿáëóê.
3. Ïðîïëèâàþòü õìàðè â íåáі.

Предметом у граматиці вважають усе те, до чого можна поставити
питання хто? що?
29 І. Спишіть речення, підкресліть іменники як члени речення. Випишіть іменники з першого речення та скорочено запишіть після кожного з них рід, число,
відмінок.

1. Величезні дерева казковими велетами заступали путь
(ß. Ñòåëüìàõ). 2. Âå÷ір стелить над морем õолоäні тумани
(Ì. Ëóêіâ). 3. À під вікнами ходять но÷і і дощами гóсòèìè
16

Іменники поділяють на назви ісòоò і нåісòоò (ðîñ. одушевлённûе и неодушевлённûе).

Збірні
іменники

Íåісòоòè
ñîïіëêà, äåðåâî, àðìіÿ, ìіêðîá

Розрізняють çагальні й âласні назви.
НАПРИКЛАД:

Çагальні
(рос. нарицательнûе)

Âласні
(рос. собственнûе)

ñòіë, êðàїíà, ñâÿòî, õâèëþâàííÿ, îçåðî, çіðêà

Çåâñ, Äіä Ìîðîç, ×åðíіãіâ, Ñâіòÿçü (îçåðî), Þïіòåð, Ðіçäâî,
«Ôàðáîâàíèé Ëèñ» (êàçêà),
Ñëîáîæàíùèíà, Êèїâñüêà Ðóñü

ðі÷êà
(загальна назва)

Äíіïðî
(власна назва)

Çáірнèìè (ðîñ. собирательнûми) називають іменники, які означають сукупність однакових чи подібних
предметів, що сприймається як одне ціле. НАПРИКЛАД:
ìîëîäü, íàñіííÿ, êîçàöòâî, ëèñòÿ, ãàðáóçèííÿ.

Збірні іменники мають тільки форму однини.
30 Випишіть послідовно спочатку назви неістот, а потім – назви істот.

Àкація, колода, курка, клас, доброта, Ñварог, щука, квітка,
оса, журба*, кішка, В’ячеслав, сховище, бактерія, азот, артист,
загін**, імператор, мавка, світ, вірус, група, Орел (прізвище),
пюре, східці, добряк, Оксана, палац, натовп.
*Æóðáà – ðîñ. печàль, грóсть.
**Çàã í – ðîñ. отрÿä.
КЛЮЧ. У виписаних словах підкресліть другу від початку букву. Якщо ви правильно
виконали завдання, то з підкреслених букв прочитаєте загадку, відгадкою до якої
є слово «бджола».
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Іменник

Іменник

§ 5. ÂÅËÈÊÀ ÁУÊÂÀ É ËÀÏÊÈ
У ÂËÀÑÍÈÕ ÍÀÇÂÀÕ

31 Прочитайте діалог. Поясніть, чому виникло непорозуміння між співрозмовниками. Які з виділених іменників є власними назвами, а які – загальними?
З’ясуйте різницю в лексичному значенні цих слів.

– Ãей, дядьку, куди йдете?
– Íа ярмарок...
– À звідки ви? – Ç Ковалів.
– Òа я не питаю, якого ви роду.
Ñело ваше як зветься?
– Òа й кажу – Ковалі.
– À самі ви хто будете?
– Коваль.
– Õе-хе... Ùось ви, дядьку,
маленький та плохенький, як на коваля.
– Òа я не коâаль, а Êоâаль.
У нас у Êоâалÿõ усі Êоâалі, а коâаліâ тільки троє.

Ïðî òå, ÿê íà ïèñüìі âèäіëÿþòü âëàñíі íàçâè
ç-ïîìіæ çàãàëüíèõ
36 А. Прочитайте речення.

1. Çемля обертається навколо Ñонця. 2. Працівників школи
привітали з Äнем учителя. 3. Äіти побували в Успенському соборі. 4. Øколярі відвідали заповідник «Çапорізька Ñіч». 5. Мама
купила торт «Çолотий ключик».
Б. Знайдіть власні назви та простежте, як виділено їх з-поміж загальних.
В. Зробіть висновок про особливості написання власних назв.

Велика
буква

32 До поданих слів доберіть і запишіть спільнокореневі збірні іменники. З одним
дібраним словом складіть усно речення.

Òîâàðèø – òîâàðèñòâî.
Птах, козак, учень, юнак, комаха, ворон, віти, малюк, діти.
ЗРАЗОК.

33 Схарактеризуйте усно вжиті в реченні іменники за такими критеріями: а) назва істоти чи неістоти; б) назва загальна чи власна; в) конкретний чи абстрактний.

Íа вечірній зорі сірим клином журавлі пролітали у вирій*
(Ì. Òêà÷).
*Âèðіé – ðîñ. тёплûе края.

34 Розкрийте значення та особливості вживання поданих парами слів. Складіть і запишіть словосполучення з кожним іменником. За потреби скористайтеся
тлумачним словником.

1. Власник – володар.
2. Рибалка – риболовля.
35 Напишіть невелике висловлювання (6–8 речень) на одну з поданих тем.
Використайте назви істот. Підкресліть іменники як члени речення.

ТЕМИ. 1. «Ëюбить людей мене навчила мати...» (Â. Ñèìîíåíêî). 2. Ëюди, з яких я беру приклад.
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Âласні наçâè ïèøåìо ç âåлèкої áóкâè. НАПРИКЛАД: ìàéäàí Íåçàëåæíîñòі, îçåðî Ñâіòÿçü, Ïіâíі÷íèé ïîëþñ.
Причому коли власна назва склаäаєòьсÿ ç кількоõ сліâ, то з великої букви пишемо ïåрøå слоâо.
НАПРИКЛАД: Íîâèé ðіê, Ìóçåé іñòîðії çàïîðіçüêîãî êîçàöòâà, Äåíü ó÷èòåëÿ.
Ç великої букви пишемо âсі слоâа у власних назвах:
• держав: Ôðàíöóçüêà Ðåñïóáëіêà;
• населених пунктів: Áіëà Öåðêâà (місто);
• найвищих державних установ України і міжнародних організацій: Âñåñâіòíÿ Ðàäà Ìèðó;
• астрономічних і географічних об’єктів: ×óìàöüêèé
Øëÿõ (галактика), Ïіâäåííå Ïîëіññÿ, Íîâà Ãâіíåÿ;
• дійових осіб у казках, байках: ×åðâîíà Øàïî÷êà.
У складних прізвищах, псевдонімах та іменах, які
пишемо через дефіс, кожну складову частину починаємо великою буквою. НАПРИКЛАД: Íå÷óé-Ëåâèöüêèé, Çèíîâіé-Áîãäàí.

Назви посад, народів, осіб за національністю або місцем проживання пишемо з малої букви: українці, киянин. Проте назви найвищих державних посад пишемо з великої букви: Президент України.
Лапки

Íазви книжок, газет, кінофільмів, заводів, кораблів,
аеропортів, санаторіїв, магазинів тощо áåрåìо â лаïкè. НАПРИКЛАД: æóðíàë „Ñòåæêà”, öóêåðêè „×åðâîíèé
ìàê”, çàâîä „Àðñåíàë”, ëіòàê „Ìðіÿ”, ãîòåëü „Òóðèñò”.
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З великої букви, але без лапок пишемо назви
культових книг: Біблія, Євангеліє, Псалтир, а також
назви таких релігійних понять, як Бог, Божа Матір,
Син Божий, Святий Дух (але бог Перун і т. ін.).

Іменник
ОРФОГРАМА

Велика буква і
лапки у власних
назвах

37 ЧОМУ ТАК? Поміркуйте, чому подані парами слова (сполучення) написано
по-різному. Чи однакове значення вони мають? Які з поданих іменників є власними назвами, а які – загальними?
• великий віз – Великий Віз (ñóçіð’ÿ);
• червона шапочка – ×ервона Øапочка;
• сніжинка – Ñніжинка (êіøêà).

38 І. Прочитайте текст. Визначте його тему й основну думку. Як ви вважаєте,
чому «Щедрику» вдалося стати одним із кращих колективів у світі?

ÙÅÄРÈК
Київський дитячий хор «Ùедрик»
належить до п’ятірки кращих у світі. Íещодавно він переміг у Міжнародному конкурсі «Äуховна музика в
Римі». Папа Римський запросив хористів до літньої резиденції.
– Äякую, що у своїй творчості ви
завжди бездоганні*, – сказав чистою
українською мовою.
Упродовж 40 років існування «Ùедрик» дав понад 500 концертів в Україні, Íімеччині, ÑØÀ, Канаді, Італії та інших країнах. У репертуарі юних співаків близько 1000 пісень.
Ùороку хор набирає підготовчу групу. Прослуховування відбуваються в Палаці дітей та юнацтва в місті Києві (Ç ãàçåòè).
* Áåçäîãàííèé – ðîñ. безупрåчнûй.
ІІ. Знайдіть власні назви та поясніть їхнє написання.

39 ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Уявіть, що вам запропонували обрати українську народну
пісню, яку міг би виконати хор на міжнародному конкурсі. Яку пісню ви запропонували б? Чим ця пісня вам подобається?
40 Прочитайте, звертаючи увагу на вживання великої букви. З одним сполученням (на вибір) складіть і запишіть речення.

Річка Південний Буг, Ñофійський собор, Києво-Печерська
лавра, cвятий Миколай, Богоматір, Біблія, Різдво Õристове,
Äень української писемності та мови, Полтавська битва, заповідник «Àсканія-Íова», ×орне море, Äень Перемоги, Äонеччина,
Конституція України, Президент України.
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41 Спишіть сполучення, замінюючи, де треба, малу букву на велику. Які назви
треба взяти в лапки?

Острів (х)ортиця, (д)ень (п)рав людини, (в)еликдень, (с)узір’я
(к)озеріг, (п)івнічний (п)олюс, (в)інницька (о)бласть, (г)ора
(г)оверла, (т)абір (л)ісова пісня, (т)ихий (о)кеан, (а)еропорт
(б)ориспіль, (с)тудія танцю (в)олошка, (п)очаївська (л)авра,
(п)ечиво (ж)уравлик, (к)інотеатр (с)яйво, (м)ультфільм (р)усалонька, (с)упермаркет (к)ишеня, сайт (о)стрів (з)нань.
42 Запишіть правильно власні назви групами: 1) усі слова в назві треба писати
з великої букви; 2) з великої букви треба писати лише перше слово.

Ñіверський (д)онець (ðі÷êà), (к)ривий (р)іг (ìіñòî), (д)ень
(з)нань (ñâÿòî), (в)елика (в)едмедиця (ñóçіð’ÿ), (с)получені (ш)тати
(а)мерики, (м)іністерство (о)хорони (з)доров’я, (п)івденний (б)уг
(ðі÷êà), (к)иївська (р)усь, (з)апорізька (с)іч, (в)ерховна (р)ада.
43 ЖИТТЄВА СИТУАЦІЯ. Уявіть, що вам треба привітати когось зі святом листівкою або за допомогою смс-повідомлення. Запишіть подані назви свят українською
мовою, розкриваючи дужки.

Поздравляю с (н)овûм (г)одом; с (в)осьмûм (м)арта; с (д)нём
(н)езависимости (у)краинû; с (д)нём (у)чителя.
44 І. Спишіть сполучення, замінюючи, де треба, малу букву на велику. З однією
власною назвою складіть і запишіть речення.

Урочище (ж)овті (в)оди, (п)івденне (п)олісся, (г)алицько-волинська (д)ержава, (о)стромирове (є)âангåліє, (о)строзька (а)кадемія, (л)юблінська (у)нія, (к)орсóнська (б)итва, (п)апа (р)имський,
(р)имська імперія, (в)елике (к)нязівство (л)итовське.
ІІ. Виділені слова запишіть фонетичною транскрипцією.

45 Доберіть власні назви до запропонованих загальних і запишіть. З однією
дібраною назвою складіть і запишіть речення.

Äержава, сузір’я (або галактика), материк, собор, свято, телевізійна програма, кінофільм, картина.
46 Хто зможе дібрати 4 фразеологізми, у яких є власні назви? А хто зможе
дібрати ще більше таких висловів? Скористайтеся додатковою літературою та
допомогою рідних, друзів. На виконання завдання дається три дні.
47 Випишіть з підручників історії та географії по два речення з іменниками –
власними назвами. Поясніть написання цих іменників.
48 Виконайте завдання одного з варіантів.
ВАРІАНТ А. Напишіть невеликий текст (6–8 речень) на одну з тем: «Природне
диво України», «Собори України», «Зоряне небо», «Космос», «Сім чудес світу».
Використайте в тексті власні назви.
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ВАРІАНТ Б. Складіть і запишіть невелику розповідь (6–8 речень) про одну
з історичних подій. Використайте в розповіді власні назви.
ВАРІАНТ В. Складіть і запишіть невелику розповідь (6–8 речень) про святкування однієї з видатних дат у житті українського народу. Використайте в розповіді
власні назви.

Для вас, допитливі
Як ви думаєте, чому пишемо по-різному такі слова, як Ампер і ампер,
Герц і герц? Річ у тому, що з великої букви пишемо прізвища. А ті слова, які
починаємо з малої літери, перестали бути прізвищами.
Про це та багато іншого можна дізнатися з книжки Івана Вихованця
«Таїна слова». Розкажіть однокласникам, що вам найбільше сподобалося
в цій книжці.

§ 6. ÐІÄ ІМÅÍÍÈÊІÂ
Ïðî òðè ðîäè іìåííèêіâ, іìåííèêè ñïіëüíîãî ðîäó
òà âçàãàëі ïðî êóëüòóðó ìîâëåííÿ
ПРИГАДАЙМО. Які є роди іменників?

49 А. Прочитайте слова.
Äунай
радість
озеро

непосида
замазура
бідолаха

двері
ножиці
дрова

Б. Визначте рід іменників першої колонки. Чи можуть слова другої колонки виступати як іменники то чоловічого роду, то жіночого? А чи вдасться вам визначити
рід іменників третьої колонки?
В. Зробіть висновок про особливості категорії роду іменників.

Рід іменників в українській і російській мовах, як
правило, збігається. Проте є певні відмінності, які
слід запам’ятати. НАПРИКЛАД:
РОСІЙСЬКОЮ
старûй òоïоль (м. р.)
светлûй ïóòь (м. р.)
острая áоль (ж. р.)
бескрайняя сòåïь (ж. р.)
горькая ïолûнь (ж. р.)
вûсокая насûïь (ж. р.)
неразборчивая ïоäïèсь (ж. р.)
древняя лåòоïèсь (ж. р.)
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УКРАЇНСЬКОЮ
стара òоïолÿ (ж. р.)
світла ïóòь (ж. р.)
гострий áіль (ч. р.)
безкрайній сòåï (ч. р.)
гіркий ïолèн (ч. р.)
високий насèï (ч. р.)
нерозбірливий ïіäïèс (ч. р.)
давній ліòоïèс (ч. р.)

50 Перекладіть усно словосполучення українською мовою. Порівняйте родову
характеристику поданих іменників у російській та українській мовах.

Ñчастливая жизнь, далёкая Ñибирь, насûщеннûй пар, сильная
боль, густая пûль, настенная живопись, сильная накипь, почтовûй
адрес, горькая полûнь, фальшивая подпись, украинская степь.
51 І. До поданих іменників доберіть потрібні за
змістом прикметники. Утворіть з кожною парою
слів словосполучення і запишіть. У дужках зазначте рід іменників.

Ñòåï – øèðîêèé ñòåï (ч. р.).
Íасип, ïóòь, зал, полин, рукопис,
рояль, áіль, нежить, доповідь, магістраль, степінь, тюль.
ЗРАЗОК.

ІІ. З виділеними іменниками складіть і запишіть
речення.

52 Відредагуйте речення й запишіть.

Æіно÷èé ріä:
ïóòü, òîïîëÿ
×олоâі÷èé ріä:
ñòåï, áіëü
(ñòðàæäàííÿ), íàñèï,
ïîëèí, äðіá, ðîÿëü,
íåæèòü, òþëü, Ñèáіð,
ðóêîïèñ, øàìïóíü,
ñòåïіíü, ñòóïіíü

1. У далекий путь проводжала мати своїх дітей. 2. Íавколо
розкинулася широка степ. 3. Ëист надійшов з далекої Ñибірі.
4. По її очах можна було зрозуміти всю біль. 5. Äоносилася барабанна дріб. 6. Марійка підхопила сильну нежить.
53 СИТУАЦІЯ. Уявіть, що вам треба викликати лікаря для знайомого, який застудився. Ви телефонуєте
до лікарні.
Складіть усно 2–3 речення, щоб звернутися до працівника лікарні в цій ситуації. Використайте подані
словосполучення.

 ãîëîâíèé áіëü
 ñèëüíèé íåæèòü
 âèñîêà òåìïåðàòóðà
Чоловічий
рід

Є іменники ÷олоâі÷ого роду, що можуть позначати
осіб і жіночої статі. НАПРИКЛАД: ñóääÿ, äèðåêòîð,
ïðîôåñîð. Ç такими іменниками ïрèкìåòнèкè й
çаéìåннèкè узгоджуємо тільки в ÷олоâі÷оìó роді.
ПОРІВНЯЙМО:

ч.р.

ч.р.

1. Ìîëîäèé ëіêàð Òàðíàâñüêà ïіøëà ó âіäïóñòêó.
ч.р.

ч.р.

2. Ìîëîäèé ëіêàð Òàðíàâñüêèé ïіøîâ ó âіäïóñòêó.
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Äеякі іменники можуть мати то чоловічий, то жіночий рід. Òакі слова називають іменниками
сïільного роду. НАПРИКЛАД: ñòàðîñòà, ëèñòîíîøà, ñèðîòà, çàìàçóðà, áіäîëàõà, áіëîðó÷êà, áàçіêà.
Ç іменниками спільного роду ïрèкìåòнèкè, çаéìåннèкè й äієслоâа узгоджуємо залежно від того,
особу якої статі означає іменник. ПОРІВНЯЙМО:
ч. р.

На перерві Тарас запропонував своїм друзям таку цікаву задачку: «В агронома є брат
Антон, але в Антона брата немає. Ким же тоді
Антонові доводиться агроном?»
– Такого не може бути, – мовив один із друзів.
– Ні, може, – заперечив Сергій, – адже іменник агроном...
Як ви думаєте, що сказав Сергій?

ч. р.

§ 7. ×ÈÑËО ІМÅÍÍÈÊІÂ

1. Öåé õëîïåöü âåëèêèé çàìàçóðà.
ж. р.

ж. р.

2. Öÿ äіâ÷èíà âåëèêà çàìàçóðà.
Паралельні Äеякі іменники мають паралельні форми роду. НАформи ПРИКЛАД: çàë – çàëà; ñóñіä – ñóñіäà; æèðàô – æèðàôà.
Не мають В іменниках, що мають форму òількè ìноæèнè, рід
роду нå роçріçнÿþòь. НАПРИКЛАД: íîæèöі, äâåðі, ñàíè.
Іменники не змінюються за родами, а належать до одного з родів.
54 Випишіть слова у дві колонки: 1) іменники спільного роду; 2) іменники,

у яких рід не розрізняємо. Які слова ви не будете виписувати? Чому?

Радість, канікули, білоручка, директор, чипси, сирота, щастя.
55 Спишіть речення, розкриваючи дужки. Визначте рід виділених іменників.

1. Òи так(ий,а) нåïосèäа, Äенисе! 2. Ãоре з так(им,ою) áаçікоþ, Ñеменом. 3. Íаш(а) сòаросòа Олена підготувала графік
чергування. 4. Молод(ий,а) äèрåкòор Çадорожна провела збори.
5. Äосвідчен(ий,а) інæåнåр Богданова викона(в,ла) роботу вчасно.
56 ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Складіть по два речення з кожним словом: один із

вас складає речення так, щоб це слово виступало іменником чоловічого роду, а
другий – жіночого. Перевірте один в одного виконання.

Ñтароста, нероба, бідолаха.
57 І. Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки. Надпишіть

скорочено над іменниками їх рід. Які з іменників є назвами істот?

1. Ñині вечорові сутінки огортають і Äніпро і кручі... (І. Öþïà). 2. À в степ широкий, за обрій, тікає насип залізничний
(Ë. Ïåðâîìàéñüêèé). 3. Вітер-пустун ніби áаâèòьсÿ з посивілими
деревами налітає трåпетно й порèвно, гойдає трусить осокîри і
від того на землю сòåлèòьсÿ пухнаста заметіль (І. Öþïà).
ІІ. Виділені слова запишіть фонетичною транскрипцією.
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Ïðî іìåííèêè, ùî ìàþòü ôîðìè òіëüêè îäíèíè ÷è òіëüêè
ìíîæèíè, à òàêîæ ïðî ñòèëіñòè÷íó ðîëü ÷èñëà іìåííèêіâ
58 А. Прочитайте слова. Визначте число іменників у колонках.
ноутбук
Äніпро
ворота
трактор
золото
ножиці
Б. Спробуйте поставити іменники другої колонки у формі множини, а третьої – у
формі однини. Чи вдалося вам це?
В. Зробіть висновок про особливості категорії числа іменників.

Форми
числа

Іменники змінюються за числами (оäнèна і ìноæèна). НАПРИКЛАД: òåëåôîí – òåëåôîíè, âå÷іð – âå÷îðè.
Äеякі іменники мають форми тільки однини або тільки множини. ПОРІВНЯЙМО:

Маþòь форìè òількè оäнèнè
áîðîøíî, ëþäñòâî, äіòâîðà,
ðàäіñòü, Ëüâіâ, Іíòåðíåò

Маþòь форìè òількè ìноæèнè
îêóëÿðè, äâåðі, øàõè, ëіíîùі, îïëåñêè,
Êàðïàòè, Ñóìè

В іменниках, які мають форми тільки множини, рід не розрізняють.
59 І. Прочитайте текст. Визначте його стиль і тип мовлення. У якому аквапарку
зі згаданих у тексті, ви хотіли б побувати?

ÀКВÀПÀРК
Перші у сâіòі аквапарки з’явились у 50-х роках минулого сòоліòòÿ на тропічних кóрорòаõ Àмерики. Íайчастіше тут представлені такі аòракöіонè: різноманітні водні гіркè, поливалки, закриті труби, фонтани, басейни з âèøкоþ й без неї, «ледача річка».
Ñучасніші аквапарки можуть бути оснащені ïрèсòосóâаннÿìè
для штучного нагнітання хвиль у басейні й заняття сåрфінгоì.
Íайбільшим у світі ïаркоì водяних атракціонів вважають
«Ocean Dome», який розташований у японському ìісòі Ñігайе.
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В Україні перший аквапарк з’явився у
2001 році в Ñімеїзі. Çараз центри розваг на
âоäі є в багатьох містах нашої країни, а
деякі із цих закладів б’ють європейські
рåкорäè. Òак, один із наймасштабніших
аквапарків Ñхідної Єâроïè і найбільший в
Україні – це «Острів скарáіâ» у Кирилівці
Çапорізької області. À один з найбільших
критих аквапарків в Європі – це київський
«Dream Island». Цікавим є центр ðîçâàã
«Äæóнглі» в Õаркові, стилізований під òроïікè Південної Àмерики, «Мèс Äоброї Íадії» в Áåрäÿнськó, задуманий як старовинний
замок з екзотичними рослинами, та інші.
У світі вже давно аквапарки вважаються невід’ємними атрибутами здорового способу життя.
ІІ. Визначте рід і число виділених іменників. Випишіть ті з них, які мають обидві форми числа (однину й множину). Доведіть це, змінивши форму іменників (письмово).

60 І. Перекладіть словосполучення українською мовою й запишіть. Чи відбулися зміни в числі іменників?

Çолотûе часû, узкая дверь, классное собрание,
большие хлопотû, полнûе сутки,
РОСІЙСЬКОЮ
ранняя жатва, белûе перья.
дверь (îäí.)
ІІ. З двома перекладеними словосполученжатва (îäí.)
нями (на вибір) складіть усно речення.
сутки (ìí.)

новая мебель,
УКРАЇНСЬКОЮ
двері (ìí.)
жнива (ìí.)
доба (îäí.)

61 Відгадайте загадки. Визначте число іменників-відгадок. Які з цих слів мають
форми тільки однини, а які – тільки множини?

1. Бігли два пси, позадирали носи. 2. По стежині, по дорозі
бігти я у них не в змозі, по снігу не йдуть як слід: до вподоби
тільки лід. 3. Ñама холодна, а інших припікає. 4. Висить сито, не
руками звито. 5. Влітку відпочивають, а взимку дітей катають.
62 І. Запишіть іменники в три колонки: 1) ті, що мають форми однини і множини; 2) ті, що мають форми тільки однини; 3) ті, що мають форми тільки множини.
Чи розрізняємо рід в іменниках третьої колонки?

Ñпагеті, птаство, долина, штани, молоко, вітер, ворота, Полтава, совість, книга, малювання, ×ернівці, канікули, банкомат.
ІІ. З одним словом другої колонки та одним словом третьої
(на вибір) складіть речення з однорідними членами.
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У науковому стилі іменники в однині вживаємо в значенні множини,
якщо ці іменники називають предмет або тварину як представника
цілого класу чи виду. НАПРИКЛАД: Береза – листяне дерево.
63 Прочитайте речення. До якого стилю мовлення вони належать? Визначте
число виділених іменників. Чи можна сказати, що ці слова називають не одну
рослину чи тварину, а всіх представників певного класу або виду?

1. Âоâк – це хижа тварина, яка водиться в лісах. 2. Êаâóн росте в південних регіонах України, бо потребує багато тепла і світла.
3. У відкритий ґрунт áóрÿк і ìоркâó висівають у квітні–травні.
64 Доведіть, що іменник змагання має обидві форми числа: однину і множину.
Складіть і запишіть із цим словом два речення так, щоб у першому воно було вжите
у формі родового відмінка однини, а в другому – у формі родового відмінка множини.
65 І. Спишіть речення. Над іменниками скорочено надпишіть відмінок і число (де
можливо). Підкресліть іменники, що мають форми тільки однини або тільки множини.

1. Æоржини квітнуть жовтим цвітом, кружляють бджоли
біля них (Í. Çàáіëà). 2. Минає літо, шелестить пожовкле листя
(Ò. Øåâ÷åíêî). 3. У полі спить зоря під колоском і сонно слуха
думу колоскову, і сонна тиша сонним язиком шепоче саду сиву
колискову (Ì. Âіíãðàíîâñüêèé). 4. Ми юними тоді були, дороги
кликали нас в мандри* (Ä. Ëóöåíêî). 5. Æиття найдужче вирувало на Подолі (Î. Іâàíåíêî).
*Ìàíäðè – ðîñ. стрàнствования.
ІІ. Обведіть номери складних речень. Обґрунтуйте вживання в цих реченнях розділових знаків.

66 Відредагуйте усно речення. Скористайтеся поданою нижче рубрикою «Культура мовлення».

1. У мою кімнату купили нову мебель. 2. Ми з друзями часто
граємо в шахмати і шашки. 3. ß дуже люблю кататися на коньках. 4. Результат буде відомий через двоє суток.

ПРАВИЛЬНО

синє чорнило
старі меблі
електронний годинник
грали в шахи
нові ковзани
три доби

НЕПРАВИЛЬНО

сині чорнила
стара мебель
електронні часи
грали в шахмати
нові коньки
троє суток
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§ 8. ÂІÄМІÍÊÈ ІМÅÍÍÈÊІÂ
Ïðî çìіíþâàííÿ іìåííèêіâ çà âіäìіíêàìè, ïðî êëè÷íèé âіäìіíîê,
à òàêîæ ïðî óòâîðåííÿ ôîðì íàçèâíîãî âіäìіíêà ìíîæèíè
ПРИГАДАЙМО. Що таке звертання?

Àндрійко похилив чоло:
– Àякже... Все, як наказали!
– І що батьки тобі сказали?
– Íа жаль, їх вдома не було!
Ì. Áіëåöüêèé
ІІ. Знайдіть іменники, визначте їх рід, число, відмінок. Поставте усно іменники в початковій формі (називний відмінок однини).

67 А. Прочитайте речення.

1. Після обіду Валя з’їла ÿáлóко.
2. Ç дерева впало велике ÿáлóко.
Б. У якому реченні слово яблуко вжито в називному відмінку, а в якому – у знахідному?
В. Зробіть висновок про значення називного та знахідного відмінків.

69 ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Чи завжди, на вашу думку, потрібно розповідати батькам (друзям) про
свої оцінки в школі? Чому?

Відмінки Іменники çìінþєìо çа âіäìінкаìè (ðîñ. падежами).
ПОРІВНЯЙМО:

РОСІЙСЬКА МОВА

УКРАЇНСЬКА МОВА

Èменительнûй (êòî? ÷òî?)
Родительнûй (êîãî? ÷åãî?)
Äательнûй (êîìó? ÷åìó?)
Винительнûй (êîãî? ÷òî?)
Òворительнûй (êåì? ÷åì?)
Предложнûй (î êîì? î ÷ёì?)

Íазивний (õòî? ùî?)
Родовий (êîãî? ÷îãî?)
Äавальний (êîìó? ÷îìó?)
Çнахідний (êîãî? ùî?)
Орудний (êèì? ÷èì?)
Місцевий (íà/â êîìó? íà/â ÷îìó?)
Кличний –

Прямий Íазивний відмінок називають ïрÿìèì, інші – нåïрÿвідмінок ìèìè.
Кличний В українській мові, на відміну від російської, є клè÷нèé
відмінок відмінок. Він існує для вираження форми çâåрòаннÿ

Іменник у формі називного відмінка означає того, хто виконує дію, і в
реченні виступає підметом. Іменник у формі знахідного відмінка
означає предмет, на який спрямована дія, і в реченні виступає додатком. ПОРІВНЯЙМО:
Н. в.

Зн. в.

1. Їде автомобіль. 2. Ремонтують автомобіль.
70 І. Спишіть речення, підкресліть іменники як члени речення та надпишіть
над ними відмінок. Яке значення мають ці відмінки?

1. Íазар перезавантажив свій комп’ютер. 2. Àліна довго роздивлялася малюнок. 3. ×асто згадую рідне місто.
ІІ. Складіть і запишіть два речення з іменником телефон так, щоб у першому
реченні це слово було вжито у формі називного відмінка, а в другому – знахідного.

(ðîñ. звательной формû, обращения). ПОРІВНЯЙМО:
РОСІЙСЬКОЮ

УКРАЇНСЬКОЮ

• Ëþáëþ òåáÿ, çåìëÿ ìîÿ!
• Ñåðãåé, ïîäîéäè êî ìíå.

• Ëþáëþ òåáå, çåìëå ìîÿ!
• Ñåðãіþ, ïіäіéäè äî ìåíå.

Іменник у кличному відмінку не буває членом речення.
68 І. Прочитайте за особами гумореску. Доберіть свій варіант заголовка.

ÍÅ БУËО ВÄОМÀ
Учитель запитав Àндрійка:
– Òи вдома розповів про двійку?
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Знахідний відмінок виражає повне охоплення предмета дією, а родовий – часткове. ПОРІВНЯЙМО:
Знахідний
купи сіль (усю)

Родовий
купи солі (частину)

71 Спишіть сполучення, розкриваючи дужки. Обґрунтуйте вибір однієї з форм.
Як ви розрізняєте родовий і знахідний відмінки?

1. Коні попили (воду, води). 2. Äіти поїли (кашу, каші). 3. Íе
забудь купити (хліб, хліба).
72 ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Провідміняйте усно словосполучення цілющий дощ:
один з вас відмінює це словосполучення в однині, а другий – у множині. Перевірте один в одного виконання.
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Іменники чоловічого роду множини в називному відмінку в українській мові мають закінчення -и, -і, а в російській – -и, -ы, а також
-а, -я. ПОРІВНЯЙМО:
РОСІЙСЬКОЮ

УКРАЇНСЬКОЮ

офицер – офицéры
директор – директорá
сторож – сторожá

офіцер – офіцéри
директор – директорè‘
сторож – стóрожі

І відміна

ІІ відміна

Профессор – профессорà; фельдшер – фельдшерà, инспектор –
инспекторà; редактор – редакторû.

74 Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки. Підкресліть

ІІІ відміна

Äо ІІІ âіäìінè належать іменники æіно÷ого роду,
які в називному відмінку однини мають нóльоâå
çакін÷åннÿ, а також іменник ìàòè. НАПРИКЛАД:
ðàäіñòü , íі÷ .

ІV відміна

Äо IV âіäìінè належать іменники сåрåäнього роду
із закінченням -à(-ÿ) в називному відмінку однини,
у яких при відмінюванні з’являється сóфікс -àò(-ÿò-) або -åí-. НАПРИКЛАД: ëîø à – ëîøàòè, іì’ÿ –
іìåíі.

іменники як члени речення. Чи потрібно підкреслювати іменники у формі кличного відмінка? Скорочено надпишіть відмінки іменників.

1. ×ого ти журишся ромашко чого ти гнешся до землі
(Î. Äîí÷åíêî). 2. Милуйся Улянко свічками-берізками і прозорим воском кленів і шапками лісових груш (Î. Äîí÷åíêî).
3. Моє село земний уклін тобі за молодість і світло отчих стін
(Ã. Òàðàñþê).
75 Напишіть оголошення в художньому стилі на одну з поданих тем. Підкресліть використані в тексті іменники та визначте їх відмінок.

1. Про футбольний матч, який має відбутися між командами
планет Çемля і Марс.
2. Про початок навчання в школі чаклунів.
3. Про збір коштів для створення машини часу.

§ 9. ÒÈÏÈ ÂІÄМІÍ ІМÅÍÍÈÊІÂ
Ïðî ïîäіë іìåííèêіâ íà ÷îòèðè âіäìіíè, à òàêîæ
ïðî іìåííèêè òâåðäîї, ì’ÿêîї òà ìіøàíîї ãðóï

77 Розгляньте опорні таблиці поділу іменників на відміни в українській і російській мовах. Що спільного й що відмінного ви помітили?

РОСІЙСЬКА МОВА
Ñклонение
І
ІІ

ПРИГАДАЙМО. 1. Що таке закінчення та основа слова? 2. Які є шиплячі приголосні?

76 А. Провідміняйте усно подані іменники.

Висота, човен, гордість.
Б. Чи однакові відмінкові закінчення поданих іменників?
В. Зробіть висновок, як відмінюються іменники – усі однаково чи по-різному.
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Äо ІІ âіäìінè належать:
іменники ÷олоâі÷ого роду, які в називному відмінку
однини мають нóльоâå çакін÷åннÿ або закінчення -î.
НАПРИКЛАД: Êèїâ , äÿäüê î ;
• іменники сåрåäнього роду, які в називному відмінку однини мають закінчення -î, -å, -à(-ÿ). НАПРИКЛАД: ñåë î , ìîð å .
•

73 І. Перекладіть подані парами слова українською мовою і запишіть.

ІІ. З одним перекладеним іменником у формі називного відмінка множини складіть і запишіть речення.

Çа особливостями відмінювання іменники поділяють
на чотири âіäìінè (ðîñ. склонения).
Äо І âіäìінè належать іменники æіно÷ого й ÷олоâі÷îãî роду, які в називному відмінку однини мають
закінчення -à(-ÿ). НАПРИКЛАД: ðîáîò à , ïіñí ÿ , Ìèêîë à.

ІІІ

Род

Окончание
в È. п. ед.ч.

Æ., М. -à(-ÿ)
М.

нулевое

Ñ.

-î, -å,

Æ.

нулевое

УКРАЇНСЬКА МОВА
Відміна
І

Рід

Çакінчення
в Í. в. одн.

Æ., ×. -à(-ÿ)
×.

нульове, -î

Ñ.

-î, -å, -à(-ÿ)

ІІІ

Æ.

нульове

ІV

Ñ.

-à(-ÿ) (суф.
-ÿò-, -åí-)

ІІ

-àò-,
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78 І. Прочитайте іменники в колонках і доведіть, що їх відміни визначено правильно. Доберіть усно до кожної групи по два власних приклади.
І âіäìіíà

ІІ âіäìіíà

ІІІ âіäìіíà

ІV âіäìіíà

вода
Ілля

завод
вікно

ніч
любов

курча*
лоша**

ІІ. Перекладіть усно слова російською мовою. Поміркуйте, чи «збережуть» вони
свою відміну в російській мові.

*Êóð÷à – ðîñ. цûплёнок.
**Ëîøà – ðîñ. жеребёнок.

79 Запишіть іменники в чотири колонки: 1) І відміна; 2) ІІ відміна; 3) ІІІ відміна;
4) ІV відміна.

82 Випишіть послідовно спочатку іменники твердої групи, а потім – м’якої. Які
три іменники не треба виписувати? Чому?

Оздоба, олія, пісня, виставка, смуток, столиця, товариш, Павло, носій, асфальт, інститут, ідилія, доля, сітка, ноша, ущільнення, ожина, коваль, Ñвітязь, плече, келія, Àнтон, газета.
КЛЮЧ. У кожному виписаному слові підкресліть другу букву. Якщо ви правильно
виконали завдання, то з підкреслених букв прочитаєте народну прикмету передбачення погоди.

Іменники
на -ар,
-ир, -яр

Ñтанція, сайт, курча, листоноша, маестро, море, порося, мати,
тінь, ожина, щирість, каченя.
80 ЧОМУ ТАК? І. Поміркуйте, чому не можна віднести до жодної з відмін такі
іменники: а) журі, кіно, кенгуру; б) ворота, Суми, жнива, дрова.
ІІ. Поміркуйте, чому іменник дівчина належить до І відміни, дівчатко – до ІІ,
а дівча – до ІV.

81 Хто зможе за одну хвилину дібрати й записати чотири іменники ІV відміни?
А хто добере п’ять таких слів? А хто ще більше?
Групи

Çалежно від того, на який приголосний закінчується основа слова, іменники ïåрøої і äрóгої відмін поділяємо на групи.
ÃРУПÈ ІМÅÍÍÈКІВ

Ãрóïа

Ïрèголоснèé, на ÿкèé
çакін÷óєòьсÿ осноâа

Ïрèклаäè

òâåрäа

твердий, крім шиплячого

âåñíà

ì’ÿка

м’який

ìіñÿöü

ìіøана

шиплячий

äîù

Звук [й] – м’який, тому іменники з основою на [й] належать до м’якої
групи. НАПРИКЛАД: подія [под′ійа].
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Іìåннèкè ІІ âіäìінè на -àð, -èð, у яких наголос
постійно падає на -àð, -èð, належать до твердої групи
(êóõîâàð, ìóíäèð); інші – до м’якої (áîãàòèð – áîãàòèðÿ).
Äо твердої групи також належать іменники êîìàð,
äîëàð, ïëàñòèð.
Іìåннèкè ІІ âіäìінè на -ÿð, у яких при відмінюванні наголос переходить з -ÿð на закінчення, належать
до мішаної групи (øêîëÿð – школярà, ãàçåòÿð –
газетярà); інші – до твердої (ìóëÿð – мóляра).

83

Спишіть іменники, позначте наголоси. У дужках біля кожного слова зазначте відміну.

Бригадир, базар, муляр, комар, друкар, лікар, каменяр, ювіляр, бібліотекар.
Ðоçáір іìåннèка ÿк ÷асòèнè ìоâè
Ïîñëіäîâíіñòü ðîçáîðó
1. ×астина мови.
2. Початкова форма (називний відмінок однини).
3. Íазва істоти чи неістоти.
4. Власна чи загальна назва.
5. Рід (якщо є), число, відмінок.
6. Відміна, група (для І і ІІ відмін).
7. Ñинтаксична роль.
Çðàçîê óñíîãî ðîçáîðó
Íåïîðóøíî ñòîÿòü âèñîêі, ïîæîâêëі ñîíÿøíèêè (Ó. Ñàì÷óê).
Ñîíÿøíèêè – іменник, початкова форма ñîíÿøíèê; неістота,
загальна назва, чоловічий рід, множина, називний відмінок,
друга відміна, тверда група; у реченні є підметом.
Çðàçîê ïèñüìîâîãî ðîçáîðó
Ñîíÿøíèêè – імен., п. ф. ñîíÿøíèê, неіст., заг., ч. р., мн.,
Í. в., ІІ відм., тв. гр., підм.
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Іменник

Іменник

84 І. Перекладіть текст українською мовою і запишіть. Визначте відміну виділених іменників у російській та українській мовах.

Øирокие просторû. Çолотистое ïолå. Рожь склоняется* под
тяжестью колосьев и колûшется**, как море, от жаркого летнего âåòåðêà… À над золотистûм полем возвûшаются соснû, освещённûе солнöåì. Øумят на ветру могучие ветви. Äорога вьётся
между полями (Î. Òóáåðîâñêàÿ).
*Ñêëîíÿòüñÿ – óêð. схилÿтися, хилèтися.
**Êîëûõàòü – óêð. колисàти, хилитàти, коливàти, гойдàти.
ІІ. Розберіть усно виділені іменники як частину мови, розбір двох з них запишіть
(на вибір).

§ 10. ÂІÄМІÍÞÂÀÍÍß ІМÅÍÍÈÊІÂ І ÂІÄМІÍÈ
Ïðî âіäìіíêîâі çàêіí÷åííÿ іìåííèêіâ, ñèíîíіìі÷íіñòü äåÿêèõ
çàêіí÷åíü і ïðî ãðàìîòíіñòü
ПРИГАДАЙМО. Коли пишемо е, а коли – о у відмінкових закінченнях іменників?

85 Розгляньте зразки відмінювання іменників І відміни. На основі спостереження розкажіть про закінчення цих іменників в орудному й кличному відмінках однини. У яких відмінках спостерігаємо чергування приголосних?

Í.
Ð.
Ä.
Çн.
Ор.
М.
Кл.

Òâåðäà ãðóïà
книгà
книгè
книзі
книгó
книгîþ
на/у книзі
книгî

ОÄÍÈÍÀ
Ì’ÿêà ãðóïà
надіÿ
піснÿ
пісні
надії
пісні
надії
піснþ
надіþ
піснåþ
надієþ
на/у надії
на/у пісні
надіє
піснå

Í.

Òâåðäà ãðóïà
книгè
надії

Ð.
Ä.
Çн.
Ор.
М.
Кл.

книг
книгàì
книгè
книгàìè
на/у книгàõ
книгè
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МÍОÆÈÍÀ
Ì’ÿêà ãðóïà
пісні

надій
надіÿì
надії
надіÿìè
на/у надіÿõ
надії

пісень
піснÿì
пісні
піснÿìè
на/у піснÿõ
пісні

Ìіøàíà ãðóïà
площà
площі
площі
площó
площåþ
на/у площі
площå

86 І. Перекладіть усно текст українською мовою. Що нового для себе ви дізналися? Визначте вид зв’язку речень у тексті (паралельний чи послідовний).

ÝÉÔÅËÅВÀ БÀØÍß
Ýйфелева башня* – символ Парижа. Она бûла построена в 1889 году
Àлександром Ýйфелем и служила
параднûм входом на Всемирную
вûставку. Многие французû возмущались** тем, что в сердце Парижа
установлена «ýта никому не нужная
и чудовищная Ýйфелева башня», требовали её снести. Однако прошло более ста лет, и спорû утихли. Вûполнив
роль великолепной рекламû нового
строительного материала – металла,
башня стала визитной карточкой
французской столицû (Èç æóðíàëà).

Åйфелева вежа в Парижі

*Áàøíÿ – óêð. вåжа, бàшта.
**Âîçìóùàòüñÿ – óêð. обóрюватися.
ІІ. Випишіть із тексту іменники І відміни (українською мовою), виділіть у них закінчення, визначте усно їх відмінок і групу. До якої відміни належать ці самі іменники
в російській мові?

87 ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. У якій країні світу ви мрієте побувати? Яке місто цієї країни
вас приваблює найбільше? Що там можна побачити?
Ор. в.
однини

В орóäноìó відмінку однини іменники І відміни
òâåрäої групи мають закінчення -îþ, а ì’ÿкої та
ìіøаної – -åþ (після голосного й апострофа – -єþ).
ПОРІВНЯЙМО:

Ìіøàíà ãðóïà
площі
площ
площàì
площі
площàìè
на/у площàõ
площі

Òверда група:
-îþ
ëèïà – ëèïîþ
Ор. в.
множини

М’яка й мішана групи:
-åþ(-єþ)
âèøíÿ – âèøíåþ; øèÿ – øèєþ

В орóäноìó відмінку ìноæèнè поодинокі іменники
І відміни мають паралельні закінчення: -àìè
(-ÿìè) та -ìè. НАПРИКЛАД: ñëüîçàìè й ñëі‘çüìè;
ñâèíÿìè й ñâèíüìè.
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ОРФОГРАМА

Букви î, å (є) в закінченнях орудного відмінка іменників І відміни
88 І. Поставте іменники у формі орудного
відмінка однини й запишіть. Виділіть закінчення та
обґрунтуйте написання.
ЗРАЗОК.

Ïëîùà – ïëîùåþ.

Круча, межа, сльоçа, сâèнÿ, робота,
рілля, сім’я, пісня, тиша, мрія, краса,
долоня, лінія.

91 І. Запишіть іменники у формі кличного відмінка однини. Виділіть закінчення,
поясніть написання.

Æінка, Олена, Àліна, хата, земля, Ілля, пісня, душа, листоноша, мрія, Þлія, Íаталія, матуся, Ãаля, доня, Òаїса, Микола.
ІІ. З одним іменником у формі кличного відмінка (на вибір) складіть і запишіть
речення.

92 ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Розподіліть між собою слова. Визначте групу свого
іменника, провідміняйте його усно в однині та множині. Перевірте один в одного
виконання.

1. Äорога. 2. Ãруша.

ІІ. Виділені іменники поставте усно у формі орудного відмінка множини. Наведіть
паралельні форми.

93 І. Спишіть речення, ставлячи подані в дужках іменники в потрібній формі.
Зазначте над цими іменниками відмінок. Поясніть написання.

89 ЖИТТЄВА СИТУАЦІЯ. Уявіть, що до вас у гості приїхав знайомий, який проживає
в іншому населеному пункті. Ви вирішили провести йому екскурсію вулицями вашого міста (села). Поставте усно словосполучення у формі орудного відмінка однини.

1. Çаспівай мені, (áаáóсÿ), тиху колискову (Î. Áіëîçіð). 2. Ëіто
перелітую, осінь перейду, (вишня) білітиму в зимньому саду (Ò. Êîëîìієöü). 3. Íа рівній (дорîга) і кінь розумний (Íàð. òâîð÷іñòü).
4. Çавирували під сонною (круча) світлі кринички (Â. Ðàєâñüêèé). 5. І всміхнуться сині очі од (пісня) моїх (Â. Ñîñþðà).

Òиха вулиця, проїжджа частина, велика площа, нова бруківка, затишна кав’ярня, липова алея, триповерхова школа,
дерев’яна церква, нова перукарня.
Р. в.
множини

У роäоâоìó відмінку множини більшість іменників
І відміни мають нóльоâå çакін÷åннÿ. НАПРИКЛАД:
òîïîëü, ìåæ, ìðіé, âèøåíü. В окремих словах виступає закінчення -іâ або -åé: ñóääіâ, áàáі‘â
(і áàá), ãóáі‘â (і ãóá), ëåãåíіâ (і ëåãåíü), ñòàòåé, ñіìåé, ìèøåé та ін.

90 Спишіть сполучення, ставлячи подані в дужках іменники у формі родового
відмінка множини. Виділіть закінчення.

Íаписав кілька (стаття), вивчили багато (пісня), у сараї немає
(миша), обстежили кілька (сім’я), у саду немає (яблуня), дійшли
до (тополя), Ігор не боїться (змія), нарвали (вишня).
Кл. в.
однини
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У клè÷ноìó відмінку однини іменники І відміни
мають такі закінчення:
• -î – іменники òâåрäої групи (Ãàííî, Ìèêîëî);
• -å – іменники ì’ÿкої та ìіøаної груп (Іëëå, êðó÷å);
• -є – іменники ì’ÿкої групи після голосного та
апострофа (Íàòàëіє, Ìàðіє, ìðіє);
• -þ – деякі іменники ì’ÿкої групи з ïåсòлèâèì
значенням (ìàòóñþ, äîíþ, Ãàëþ, Íàòàëþ).

ІІ. Запишіть виділені іменники фонетичною транскрипцією. Назвіть букви, вимовте звуки.

§ 11. ÂІÄМІÍÞÂÀÍÍß ІМÅÍÍÈÊІÂ ІІ ÂІÄМІÍÈ
Ïðî âіäìіíêîâі çàêіí÷åííÿ іìåííèêіâ, ñèíîíіìі÷íіñòü äåÿêèõ
çàêіí÷åíü òà ïðî ãðàìîòíіñòü
94 Розгляньте зразки відмінювання іменників ІІ відміни. На основі спостереження розкажіть про закінчення цих іменників в орудному та кличному відмінках
однини. У яких відмінках іменники мають паралельні закінчення?
ОÄÍÈÍÀ
Òâåðäà ãðóïà

Ì’ÿêà ãðóïà

Ìіøàíà ãðóïà

Í.

озерî

батькî

край

читач

Ð.

озерà

батькà

краþ

читачà

Ä.

озерó

батькоâі, батькó краєâі, краþ

читачåâі, читачó

Çн. озерî

батькà

край

читачà

Ор. озероì

батькîì

краєì

читачåì

на/у батькоâі,
батькó

на/у крàї,
краþ

на/у читачåâі,
читачó, читачі

краþ

читàчó

М.

на/в озері

Êл. озерî

батькó
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МÍОÆÈÍÀ
Òâåðäà ãðóïà

Ì’ÿêà ãðóïà

Ìіøàíà ãðóïà

Í.

озåра

батьки

краї

читачі

Ð.

озер

батькіâ

країâ

читачіâ

Ä.

озерàì

батькàì

краÿì

читачàì

Çн. озерà

батькіâ

краї

читачіâ

Ор. озерàìè

батькàìè

краÿìè

читачàìè

М.

на/у батькàõ

на/у краÿõ

на/у читачàõ

батькè

краї

читачі

на/в озерàõ

Кл. озерà

95 І. Перекладіть усно текст українською мовою і випишіть іменники ІІ відміни.

Виділіть закінчення цих іменників, визначте їх відмінок і групу. До якої відміни належать ці самі іменники в російській мові?

Вуд вûтащил из кармана* несколько мячиков для обûчного
гольфа. Уже через пару минут мячики поднялись в воздух. Вуд
начал кидать мяч за ìÿ÷оì, посûлая их с максимальной силой и
в самûх разнûх направлениях, чтобû Ãарри учился их лоâèòь.
Ãарри поймал все мячи, и Вуд бûл в восторге** (Äæ. Ðîëèíã).

М. в.
однини

96 Складіть і запишіть по одному реченню з іменником директор у формі
давального й місцевого відмінків однини.

Òверда група:
-îâі, -ó
áàòüêîâі
áàòüêó

М’яка група після
приголосного та мішана:
група -åâі, -ó(-þ)
òîâàðèøåâі ó÷èòåëåâі
òîâàðèøó
ó÷èòåëþ

М’яка група після
голосного
й апострофа: -єâі, -þ
Àíäðієâі
Àíäðіþ

Паралельні закінчення мають також деякі іменники
сåрåäнього роду. НАПРИКЛАД: ìі‘ñòîâі й ìі‘ñòó, äèòÿòêîâі й äèòÿòêó.
Щоб уникнути одноманітних відмінкових закінчень, спочатку вживаємо закінчення -ові, -еві(-єві), а тоді – -у(-ю). НАПРИКЛАД: панові директору, Василеві Симоненку.
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УКРАЇНСЬКОЮ
äèðåêòîðó
äèðåêòîðîâі

Для першого учасника. Подарувати (добродій Василь), надіслати
повідомлення (друг Àндрій), допомогти (учитель Íазар Ôедорович).
Для другого учасника. Привітання (Ãерой України Володимир
Кличко), подякувати (брат Ñергій), зателефонувати (Василь Олександрович).
Ор. в.
однини

В орóäноìó відмінку однини іменники ІІ відміни
òâåрäої групи мають закінчення -îì, а ì’ÿкої та ìіøаної (крім середнього роду на -ÿ) – -åì(-єì).
НАПРИКЛАД: êðàíîì, êóùåì, Âàñèëåì, ñîëîâ’єì.
Іменники середнього роду на -ÿ мають закінчення -ÿì.
НАПРИКЛАД: æèòòÿì, îáëè÷÷ÿì.

Ор. в.
множини

Äеякі іменники в орóäноìó відмінку множини мають
паралельні закінчення: -àìè(-ÿìè) та -ìè. НАПРИКЛАД: êîíÿìè й êі‘íüìè, êîëі‘íàìè й êîëіíüìè, êðèëàìè
й êðèëüìè. Іменники î÷і, ïëå÷і мають форми î÷èìà,
ïëå÷èìà.

ІІ. Порівняйте вимову й написання виділених слів в обох мовах.

У äаâальноìó відмінку однини більшість іменників
ІІ відміни ÷олоâі÷ого роду мають ïаралåльні закінчення: -îâі, -åâі(-єâі) та -ó(-þ). ПОРІВНЯЙМО:

РОСІЙСЬКОЮ
äèðåêòîðó

97 ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Розподіліть між
собою сполучення слів. Прочитайте їх один одному, ставлячи подані в дужках
іменники у формі давального відмінка однини.

*Êàðìàí – óêð. кишåня.
**Âîñòîðã – óêð. захîплення, зàхват.

Д. в.
однини

У ìісöåâоìó відмінку однини деякі іменники ІІ відміни
мають паралельні закінчення. НАПРИКЛАД: íà ðîáіòíèêîâі й íà ðîáіòíèêó; íà êîíåâі й íà êîíі; ó ãàї й ó ãàþ.

ОРФОГРАМА

Букви î, å(є) в закінченнях давального й орудного
відмінків однини іменників ІІ відміни
98 І. Запишіть іменники у формі орудного
відмінка однини. Виділіть закінчення. Обґрунтуйте написане.

Ñадівник, циркач, іній, вершник,
журавель, соловей, плащ, ячмінь.
ІІ. Серед поданих іменників назвіть ті, які є назвами істот.
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Іменник

Іменник

99 І. Запишіть іменники у формі орудного відмінка множини. Наведіть паралельні форми (де можливо).

Кінь, чîбіт, крило, плече, око, обличчя, слухач.
ІІ. З одним іменником у формі орудного відмінка множини складіть усно речення.

Кл. в.
однини

У клè÷ноìó відмінку однини іменники ІІ відміни
÷олоâі÷ого роду мають закінчення -ó(-þ) або -å. Çакінчення -þ притаманне іменникам ì’ÿкої групи.
НАПРИКЛАД: áðàòèêó, áàòüêó, Àíäðіþ, äðóæå, õëîï÷å.

100 І. Запишіть іменники у формі кличного відмінка однини.

Батько, добродій, однокласник, край, Äніпро, козак, Київ,
Õерсон, друг, Павло, Àндрій, Василь, Ñергій, Þрій, хлопець,
син, Ігор, місяць.
ІІ. З одним іменником у кличному відмінку (на вибір) складіть усно речення.

101 Пригадайте, як визначити групу іменників на -ар (-яр), -ир (§ 9). Визначте
групу іменників і запишіть їх у формах родового і кличного відмінків однини.

Ëікар, столяр, ветеринар, шахтар, кобзар, рицар, школяр.
У місцевому відмінку множини іменники І та ІІ відмін мають закінчення -ах(-ях). ПОРІВНЯЙМО:
ПРАВИЛЬНО
читати по складах

НЕПРАВИЛЬНО
читати по складам

102 І. Спишіть речення, розкриваючи дужки. Над іменниками ІІ відміни надпишіть їхній відмінок. Обґрунтуйте написання.

1. І вишні по садк(ам,ах) стояли з рушниками, чекали на сватів, які давно вже йшли (Є. Ãóöàëî). 2. Íа землю по зоряних
сход(ам,ах) задуманий вечір зійшов (Â. Ñîñþðà). 3. Ãей, Іван(у,е),
пора нам сідлати коня і збиратись мерщій у дорогу (Ì. Ïåòðåíêî).
4. Äоù(å,о)ì пахучим день промок (Ì. Ñòåëüìàõ). 5. Íебо над
зеленим га(є,йо)м рідний краé вітає з урожа(є,йо)м (Â. Ñîñþðà).
ІІ. Доберіть синоніми до виділених іменників.
Якось Сашко спостерігав за грою в шахи двох
дівчаток-шестикласниць. Коли одна з них опинилася в скрутному становищі, Сашко підказав
правильний хід: «Ходити королеві». Дівчинка
пішла королевою і… одразу програла.
Поміркуйте, чому програла дівчинка, хоча Сашко підказав правильно.

40

§ 12. ÇÀÊІÍ×ÅÍÍß ІМÅÍÍÈÊІÂ ×ОËОÂІ×ОÃО
ÐОÄУ Â ÐОÄОÂОМУ ÂІÄМІÍÊУ ОÄÍÈÍÈ
Ïðî òå, ÿêі іìåííèêè ІІ âіäìіíè ÷îëîâі÷îãî ðîäó â ðîäîâîìó
âіäìіíêó îäíèíè ìàþòü çàêіí÷åííÿ -à(-ÿ), à ÿêі – -ó(-þ)
103

А. Прочитайте іменники у формі родового відмінка однини.

екранà
самокатà
піджакà

гуртó
туманó
громó

Б. Слова якої колонки означають назви конкретних предметів, а якої – збірних
понять чи явищ природи?
В. Зробіть висновок, які іменники в родовому відмінку однини мають закінчення
-а, а які – -у.

Çакін÷åннÿ іìåннèкіâ ІІ âіäìінè ÷олоâі÷ого роäó
â роäоâоìó âіäìінкó оäнèнè
Çакін÷åннÿ -à(-ÿ) мають
іменники, які означають:
а) назви осіб, імена, прізвища:
òîâàðèøà, Ìîðîçà (прізвище);
б) назви тварин і дерев: âåäìåäÿ,
äóáà;
в) назви предметів: íîæà, âîçà,
ìàëþíêà;
г) назви населених пунктів: Êèєâà, Ïàðèæà;
ґ) інші географічні назви з наголосом у Р. в. на закінченні:
Äíіïðà, Äíіñòðà;
д) назви мір довжини, ваги, часу,
місяців, днів тижня, грошових
знаків: êіëîãðàìà, æîâòíÿ, âіâòîðêà, äîëàðà;
е) назви машин і їх деталей: êîìáàéíà, ìîòîðà;
є) терміни, які означають елементи будови чогось, конкретні
предмети, геометричні фігури:
àòîìà, ðàäіóñà, ðîìáà;
ж) українські за походженням
терміни: âіäìіíêà, äîäàòêà;
ÀËÅ: âèäó, ðîäó

Çакін÷åннÿ -ó(-þ) мають
іменники, які означають:
а) речовину, масу, матеріал: àçîòó,
ìåäó, áîðùó, ïіñêó; ÀËÅ õëіáà;
б) збірні поняття: àíñàìáëþ, ëіñó,
ãàþ, ïîëêó;
в) назви кущових і трав’янистих
рослин: áàðâіíêó, çâіðîáîþ;
г) назви будівель, приміщень та їх
частин: âîêçàëó, êîðèäîðó; ÀËÅ:
ãàðàæà, õëіâà, ìëèíà;
ґ) назви установ, організацій: іíñòèòóòó, êîìіòåòó;
д) місце, простір тощо: ÿðó, ìàéäàíó, ñâіòó; ÀËÅ: ÿðêà, ëіñêà, ñòàâêà;
е) явища природи: âіòðó, ìîðîçó;
є) назви почуттів: áîëþ, ñòðàõó;
ж) назви процесів, властивостей,
абстрактних понять: áіãó, êðèêó,
ñïîðòó;
з) літературознавчі терміни: ñþæåòó, ðîìàíó;
и) назви ігор і танців: òåíіñó, âàëüñó; ÀËÅ: ãîïàêà;
і) географічні назви (крім зазначених у першій колонці): Áóãó,
Êðèìó, Ñâіòÿçþ, Êàâêàçó, Äîíó
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Іменник

У низці іменників зміна закінчення впливає на значення слова. НАПРИКЛАД:
листопада (місяць) – листопаду (падолист); каменя (одна штука) – каменю
(збірне, матеріал); Рима (місто) – Риму
(Римська імперія).

Іменник
ОРФОГРАМА

Букви à(ÿ), ó(þ) в
закінченнях родового відмінка однини
іменників ІІ відміни

104 ЧОМУ ТАК? Поясніть, чому в родовому відмінку однини подані парами
іменники мають різні закінчення.







морозó – Морозà;
Ëюксембургó – Ëюксембургà;
балó – балà;
Бугó – Äністрà;
Кримó – ×ерніговà.

105 І. Прочитайте іменники у формі родового відмінка однини. Обґрунтуйте
правопис їх закінчень. Доберіть усно по одному власному прикладу до кожної
групи слів.

108 Спишіть речення, ставлячи подані в дужках іменники у формі родового
відмінка однини. Виділіть у цих словах закінчення та усно обґрунтуйте написання.

1. Клени обсипаються від найменшого (подих*) (вітерець)
(Î. Äîí÷åíêî). 2. Рибалки набрали сухого (очерет), збудували
отаманський курінь (І. Íå÷óé-Ëåâèöüêèé). 3. Мене до тебе принесе з (папір) зроблений літак (Ä. Ïàâëè÷êî). 4. Äля доброго
(бджоляр) немає поганого (рік) (Íàð. òâîð÷іñòü). 5. Вузька дорога одразу за селом пірнає в ранковий розлив (туман) (Ä. Ïðèëþê). 6. Після (дощ) гостріше пахнуть квіти (Â. Ñîñþðà). 7. Òече
вода з-під (явір) яром на долину (Ò. Øåâ÷åíêî).
*Ïîäèõ – ðîñ. дуновåние.
– Я поїду на екскурсію до Риму, – повідомляє Світлана однокласниці.
– Але це неможливо, – заперечила Іринка. –
Стародавньої Римської імперії давно немає.
Хіба що ти винайшла машину часу.
– Та ні, я маю намір відвідати столицю сучасної Італії – Рим.
Поясніть, чому сталося непорозуміння між дівчатами.

1. Äмитрà, ясенÿ, ноутбукà, банкоматà, холодильникà, Ëьвовà, Äністрà, метрà, квадратà.
2. Квасó, оркестрó, щавлþ, магазинó, університетó, лугó, ураганó, жалþ, ремонтó, романó, хокеþ, суходолó, Äонбасó.
ІІ. З двома іменниками (на вибір) складіть і запишіть речення.

106

Поставте іменники у формі родового відмінка однини. Запишіть їх у дві
колонки: 1) із закінченням -а(-я); 2) із закінченням -у(-ю). Правильність написання
перевірте за орфографічним словником.

Õарків, Париж, Крим, Крит, Китай, Äонець (ðі÷êà), туман,
футбол, холод, монітор, чотирикутник, метр, ансамбль, ставок,
вальс, долар, дим, бензин, грім, страх.
107 І. Перекладіть сполучення українською мовою й запишіть. Зробіть висновок про відповідність відмінкових закінчень.

Ñила ветра, шахтёрû Äонбасса, приехал из Ëуганска, берег
Äнепра, много песка, много снега, возле сада, посевû ячменя,
одного сантиметра.
ІІ. З одним перекладеним сполученням складіть і запишіть просте речення.

Деякі іменники ІІ відміни в родовому відмінку можуть мати паралельні
закінчення. Це залежить від наголосу. НАПРИКЛАД: мостá – мóсту,
дворá – двóру, столá – стóлу.
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§ 13. ÂІÄМІÍÞÂÀÍÍß ІМÅÍÍÈÊІÂ
ІІІ ÒÀ IV ÂІÄМІÍ
Ïðî âіäìіíêîâі çàêіí÷åííÿ іìåííèêіâ, ñèíîíіìі÷íіñòü äåÿêèõ
çàêіí÷åíü і ïðî ãðàìîòíіñòü
ПРИГАДАЙМО. За яких умов подовжуються приголосні в іменниках жіночого
роду?

109 Розгляньте зразки відмінювання іменників ІІІ відміни. На основі спостереження розкажіть про закінчення цих іменників у формі орудного відмінка однини,
а також у формі родового й місцевого відмінків множини.
ОÄÍÈÍÀ

МÍОÆÈÍÀ

ОÄÍÈÍÀ

МÍОÆÈÍÀ

Í.

піч

пåчі

Í.

матè

матері

Ð.

пåчі

печåé

Ð.

матері

матеріâ

Ä.

пåчі

печàì

Ä.

матері

матерÿì

Çн. піч

пåчі

Çн. матір

матеріâ

Ор. піччþ

печàìè

Ор. матір’þ

матерÿìè

М.

на/у печàõ

М.

на/у матерÿõ

пåчі

Кл. матè

на/у пåчі

Кл. пåчå

на/у матері

матері
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Іменник
110

Іменник

І. Прочитайте текст. Визначте його основну думку.

2. Порося, орля – ІV âіäìіíà.

– Äе ти взялося на мою голову? – пирскало трухляве сире
Поліно в печі. – Ùе якийсь день полежало б у траві в тіні,
милуючись білим світом...
– Äаремно проклинаєш мене, – загоготіло гаряче Полум’я. – Õіба не краще, спалахнувши, за одну мить віддати людям усе тепло,
аніж, обростаючи мохом, роками гнити в глухомані? (І. Âëàñåíêî).

МІРКУЙМО. Іменник поросятко має суфікс -ят- уже у формі називного відмінка. Особливістю ж іменників ІV відміни є те, що цей суфікс з’являється при відмінюванні (порося – поросяти).

115 Розгляньте зразки відмінювання іменників ІV відміни. На основі спостереження розкажіть про закінчення цих іменників у формі родового й орудного відмінків. У яких відмінках можливі паралельні закінчення?

ІІ. Знайдіть у тексті іменники ІІІ відміни. Визначте їх відмінок і закінчення.

111 За поданим вище зразком відмінювання слова піч провідміняйте письмово
іменник подорож (в однині й множині). Виділіть закінчення.
Ор. в.
однини

В орóäноìó відмінку однини в
ОРФОГРАМА
іменниках ІІІ відміни, основа
Подвоєні букви
яких закінчується одним приголосним (крім губного та [р]),
відбувається ïоäоâæåннÿ приголосних. НАПРИКЛАД:
íі÷ – íі÷÷þ, ïîäîðîæ – ïîäîðîææþ.
ßкщо ж основа закінчується сполученням приголосних чи на губний приголосний або на [р], то ïоäоâæåннÿ нå âіäáóâаєòьсÿ. НАПРИКЛАД: ìóäðіñòü – ìóäðіñòþ, ëþáîâ – ëþáîâ’þ, ãëàçóð – ãëàçóð’þ.

112 Запишіть іменники у формі орудного
відмінка однини. Поясніть написання.

Äеталь, велич, Керч, радість, педаль, неповторність, щирість, мати,
ніч, паморозь, глазур, синь, любов.

РОСІЙСЬКОЮ
но÷ью
тенью
любовью

УКРАЇНСЬКОЮ
ні÷÷ю
тінню
любоâ’ю

лошàтè

і‘мені, ім’ÿ

лошàтà
лошàт

Ä.

лошàті

і‘мені

лошàтàì

іменàì

Çн. лошà
Ор. лошàì

і‘м’ÿ

лошàтà, лошàт

іменà

і‘менåì, ім’ÿì

лошàтàìè

іменàìè

М. на/у лошàті
Кл. лошà

на/в і‘мені
ім’ÿ

на/у лошàтàõ

на/в іменàõ

лошàтà

іменà

Більшість іменників ІV відміни відмінюються як іменник лоша. Як
іменник ім’я відмінюються тільки плем’я та сíм’я (насіння).
116 І. Прочитайте речення. Доведіть, що виділені іменники належать до ІV відміни. Визначте усно їх відмінок і закінчення.

1. Мале орлÿ, та високо літає. 2. Олåнÿ підійшло близько до
дітей. 3. Бабуся дає êà÷àòàì теплу воду.
ІІ. Користуючись поданою нижче таблицею, зіставте виділені іменники в українській і російській мовах.

РОСІЙСЬКОЮ

Спишіть речення, ставлячи подані в дужках іменники у формі орудного
відмінка однини. Підкресліть ці іменники як члени речення.

114 ЧОМУ ТАК? Поясніть, чому іменники першого рядка належать до ІІ відміни,
хоч і мають суфікс -ят-, а другого – до ІV. Звірте свою відповідь з поданим нижче
міркуванням.

1. Поросÿòко, орлÿòко – ІІ âіäìіíà.
44

МÍОÆÈÍÀ
іменà
імåн

лошà

113

1. Àкації стояли саме в цвіту, заквітчані (безліч) білих китиць
(І. Íå÷óé-Ëåâèöüêèé). 2. Ñвоєю (радість) й (печаль), як (хлібсіль), поділись (Ì. Ñèíãàїâñüêèé). 3. Осокори за (даль) далекою
підпирають в степу небосхил (Â. Ñèìîíåíêî). 4. (Паморозь)
взявся ×умацький Øлях (Ï. Äîðîøêî). 5. Çаспівали соловейки
по садах над (Рось) (І. Íå÷óé-Ëåâèöüêèé). 6. Ç вітром не змагайся,
за (тінь) не ганяйся (Íàð. òâîð÷іñòü).

ОÄÍÈÍÀ
ім’ÿ

Í.
Ð.

ІІ відміна
орлёнок
оленёнок
утёнок
жеребёнок

Зн. в.
множини

УКРАЇНСЬКОЮ

ІІ відміна
орлятко
оленятко
каченятко
лошатко

ІV відміна
орля, орленя
оленя
качà, каченя
лоша

У çнаõіäноìó відмінку множини іменники ІV відміни, що означають назви òâарèн, мають паралельні
форми. ПОРІВНЯЙМО:
Íаçâè лþäåé

бачив õëîï’ÿò
бачив äіâ÷àò

Íаçâè òâарèн

бачив ëåâåíÿò (і ëåâåíÿòà)
бачив ÿãíÿò (і ÿãíÿòà)
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Іменник
Ор. в.
однини

Іменник

В орóäноìó відмінку однини іменники із суфіксом
-åí- мають паралельні форми. НАПРИКЛАД: іìåíåì й
іì’ÿì, ïëåìåíåì і ïëåì’ÿì.

Ор.
відмінок

В окремих словах виступає закінчення -ìè: ãóñüìè.
Äеякі іменники мають ïаралåльні форìè: äâåðèìà é
äâåðìè; âîðîòàìè é âîðі‘òüìè; ãðîøèìà é ãðі‘øìè;
ñàíÿìè й ñàíüìè; øòàíàìè й øòàíüìè.

117 І. Запишіть іменники в родовому відмінку однини. Виділіть суфікси, які
з’являються при цьому.
ЗРАЗОК.

ßгня, кача, ïлåì’ÿ, кóр÷а, оленя, орля, вовча, собачà, дівча,
дитя.
ІІ. Виділені іменники запишіть у формах знахідного й орудного відмінків однини та
множини.

118 Складіть усно твір (6–8 речень) на одну з поданих тем, використавши
виділений іменник у різних відмінках.

ТЕМИ: «ßк діти вилікували ëåëå÷à», «ßке воно було, те лèсåнÿ».

§ 14. ÂІÄМІÍÞÂÀÍÍß ІМÅÍÍÈÊІÂ,
ÙО МÀÞÒÜ ÔОÐМУ ÒІËÜÊÈ МÍОÆÈÍÈ
Ïðî âіäìіíêîâі çàêіí÷åííÿ іìåííèêіâ, ñèíîíіìі÷íіñòü äåÿêèõ
çàêіí÷åíü òà ïðî ãðàìîòíіñòü
119

А. Прочитайте фразеологізми. Визначте число виділених іменників.

1. Âèлаìè по воді писано. 2. Íаламати äроâ. 3. Äивитися як
баран на нові âîðîòà.
Б. Чи можуть виділені іменники мати форму однини та чи розрізняється в них рід?
В. Зробіть висновок про особливості таких іменників.

Р. відмінок

В українській мові є іменники, що мають форму
òількè ìноæèнè. НАПРИКЛАД: âîðîòà, îêóëÿðè, ãðîøі.
У роäоâоìó відмінку такі іменники мають одне з
таких закінчень:
-іâ(-їâ)
îêóëÿðіâ, îïàäіâ,
õèòðîùіâ, ñõîäіâ

Ор.
відмінок
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В іменниках, що мають форму тільки множини, рід не розрізняють.
Такі іменники не належать до жодної з відмін.

Êîçåíÿ – êîçåíÿòè.

-åé

нóльоâå

ñàíåé, ãðîøåé, âîðіò, ÷îáіò,
äâåðåé, êóðåé äðîâ, Êàðïàò

В орóäноìó відмінку такі іменники здебільшого
мають закінчення -àìè(-ÿìè). НАПРИКЛАД: îêóëÿðàìè, îïàäàìè, âèëàìè, ãðàáëÿìè.

120 І. Перекладіть і запишіть речення українською мовою. Підкресліть іменники, що мають форму тільки множини. Позначте в них закінчення та визначте їх
відмінок.

1. Враг стоял у âîðîò. 2. Íежелательно топить камин äроâаìè хвойнûх пород. 3. Кто не умеет управлять деньгами, не удержит их. 4. Удивительное путешествие Íильса с дикими гусями.
5. Производство* саней для лучших гонщиков поставлено почти
на научную основу.
*Ïðîèçâîäñòâî – óêð. виробнèцтво.
ІІ. Порівняйте вимову й написання виділених слів в українській і російській мовах.

121 І. Запишіть іменники у формі родового та
орудного відмінків. Виділіть закінчення. Наведіть,
де можливо, паралельні форми. Правильність виконання перевірте за орфографічним словником.

Øтани, гроші, сани, гуси, кури,
окуляри, ворота, канікули, ×еркаси,
макарони, граблі.
ІІ. З двома словами (на вибір) у формі непрямого
відмінка складіть і запишіть речення.

122

Провідміняйте письмово іменники двері й Карпати. Виділіть закінчення.

123 ЖИТТЄВА СИТУАЦІЯ. Уявіть, що ви на сільському дворі допомагаєте по господарству. Прочитайте речення, ставлячи подані в дужках іменники в потрібній формі.

1. ß насипав зерна (кури). 2. ß прижену (гуси). 3. ×и вистачить цих (дрова)? 4. ß приберу сіно (граблі).
124

Виконайте завдання одного з варіантів.

ВАРІАНТ А. Складіть невеликий текст-опис на тему «Карпати». Використайте
назву цієї гірської системи в непрямих відмінках.
ВАРІАНТ Б. Складіть невеликий діалог (5–6 реплік) про уявну подорож до одного з міст: Суми, Чернівці, Черкаси. Використайте назву обраного міста в непрямих
відмінках.
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§ 15. ÍÅÇМІÍÞÂÀÍІ ІМÅÍÍÈÊÈ
Ïðî іìåííèêè, ÿêі íå çìіíþþòü ñâîєї ôîðìè, ïðî âèçíà÷åííÿ
ðîäó òàêèõ ñëіâ і âçàãàëі ïðî êóëüòóðó ìîâëåííÿ
125

А. Визначте відмінок виділених іменників.

1. Максим підійшов до клітки з маленьким øèìïанçå. 2. Ëітак почав випускати øасі. 3. Бабуся приготувала на обід ïþрå.
4. Íевдовзі відкриють нову станцію ìåòðî.

128 Складіть і запишіть по одному реченню з поданими іменниками так, щоб
ці слова стояли в непрямому відмінку. Надпишіть відмінок цих іменників.

Кіно, радіо, таксі, авокадо.
129 СИТУАЦІЯ. Уявіть, що ви зайшли до кафе. Зверніться до офіціанта, щоб
замовити три страви із запропонованого меню.

МЕНЮ





Б. Що вам допомогло в цьому? Спробуйте провідміняти ці іменники. Чи змінили
вони свою форму? В. Зробіть висновок про особливості незмінюваних іменників.

Відмінок

Групи
слів

Íåçìінþâані іменники мають для всіх відмінків ту
саму форму. Âіäìінок цих іменників
Í. пюре
визначаємо за допомогою питання.
Р. пюре
НАПРИКЛАД:
Ä. пюре
Р. в.
Çн. в.
Çн. пюре
ñîóñ äî ïþðå, ïðèãîòóâàòè ïþðå,
Ор. пюре
М. в.
М. пюре
ïîêëàñòè íà ïþðå.
Кл. пюре
Äо нåçìінþâанèõ іìåннèкіâ налåæаòь:
• деякі іменники іншомовного походження, зокрема з кінцевим наголошеним голосним: êіíî, ôîéє,
æóðі, àòåëüє, òðþìî, êåíãóðó, Ìàðîêêî та ін. ÀËÅ:
ïàëüòî, ïàëüòà, â ïàëüòі;
• æіно÷і прізвища на ïрèголоснèé та -î: Îëіéíèê
Ñвітлана, Êîâàëåíêî Катерина; а також російські
прізвища на -èõ, -îâî: ×åðíèõ, Îñòðîâî;
• деякі абревіатури: ÞÍÅÑÊÎ, ЄÑ.

126 Прочитайте речення. Визначте відмінок та синтаксичну роль іменника
метро в кожному з них.

1. Метро – один з найзручніших видів міського транспорту.
2. Íе кожне місто має метро. 3. Київ може пишатися своїм метро. 4. Ми швидко доїхали на метро. 5. Київському метро вже
більше п’ятдесяти років.
127

Запишіть послідовно іменники у дві колонки: 1) змінювані; 2) незмінювані.

Вересень, кашне, Індія, ситро, шимпанзе, траса, поні, Руслан,
кіно, яблуня, леді, краса.
КЛЮЧ. Підкресліть перші букви іменників першої колонки. Якщо ви правильно виконали завдання, то з підкреслених букв прочитаєте відгадку на загадку «Цілий
день крильми махає, та в небо не злітає».
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130

Капучино
Какао
Сік манго
Желе






Ескімо
Картопля фрі
Салат олів’є
Тістечко безе

Прочитайте речення, ставлячи подані в дужках прізвища в потрібній формі.

1. Ëисти для Ñергія (Íестеренко) та Ëюдмили (Петренко).
2. Покличте Íадію (Олійник). 3. Подарунок для Олександра (Васильчук). 4. Привітали з ювілеєм Æанну (Васильчук). 5. Çустрілися з Òетяною (Минайло).
Рід
іменника

Ðіä нåçìінþâанèõ іìåннèкіâ визначаємо так:
слова, що називають чоловіків (ìîñüє), належать
до чоловічого роду, а слова, що називають жінок
(ìіñіñ, ìàäàì), – до жіночого;
• назви òâарèн належать переважно до ÷олоâі÷ого
роду: ïîíі, øèìïàíçå, êîëіáðі. ÀËÅ: öåöå (муха) –
ж. р.; іâàñі (риба) – ж. р.; êåíãóðó – ч. і ж. роду;
• назви нåісòоò належать до сåрåäнього роду: ðàãó,
ñîëî, øàñі, äåïî. ÀËÅ: ñàëÿìі (ковбаса), êîëüðàáі
(капуста), áîðæîìі (вода) – ж. роду;
• рід географічних назв, назв газет, журналів визначаємо за загальною назвою. НАПРИКЛАД: Òóàïñå –
с. р. (бо це місто); Êіëіìàíäæàðî – ж. р. (бо це гора);
• рід абревіатур визначаємо за родом основного слова. НАПРИКЛАД: ñó÷àñíà ÀÅÑ – ж. р. (атомна електростанція; основне слово – ñòàíöіÿ).
•

131 Перекладіть усно словосполучення українською мовою. Доведіть, що вжиті
в них іменники є незмінюваними. До якого роду належать ці слова в обох мовах?

Èнтересное интервью, жёлтûй какаду, бûстрое метро, трамвайное депо, непреклонное* жюри, маленький шимпанзе, вкусное ýскимо, чёрное пианино.
*Íåïðåêëîííûé – óêð. непохèтний, незлàмний.
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132 І. Утворіть словосполучення, дібравши до поданих іменників прикметники, і запишіть. У дужках зазначте рід іменника.

Øèìïàíçå – êìіòëèâèé øèìïàíçå (÷. ð.).
Поні, мадам, Міссісіпі (ðі÷êà), колібрі, Капрі (îñòðіâ), метро,
тріо, Òуапсе (ìіñòî), танго, піаніно, журі.
ЗРАЗОК.

ІІ. Складіть і запишіть два речення з утвореними словосполученнями (на вибір).

133

Відредагуйте письмово словосполучення.

136

Ëікувальн(èé/à/å) алое, надокучлив(èé/à) цеце, кумедн(èé/à)
колібрі, картоплян(èé/å) пюре, кольоров(èé/å) драже, красив(èé,å)
Òокіо, трамвайн(èé/å) депо, десятиденн(èé/å) турне, холодн(èé/à/å)
боржомі, повновод(èé/à) Конго, яскрав(èé/å) Баку (місто), маленьк(èé/à) шимпанзе, смачн(èé/à/å) путасу, сучасн(èé/à/å) ВÍÇ*.
*ÂÍÇ – âèùèé íàâ÷àëüíèé çàêëàä.

Балакуче какаду, смачний капучино, спортивний кімоно,
красиве поні, багатолюдний Òокіо (ìіñòî), новий ÑÒО*.

ІІ. Складіть усно речення з одним поданим словосполученням.

§ 16. ÑÒÈËІÑÒÈ×ÍÀ ÐОËÜ
ÑËОÂОÒÂІÐÍÈÕ ÇÀÑОÁІÂ ІМÅÍÍÈÊІÂ

*ÑÒÎ – станція технічного обслуговування.

134 І. Прочитайте виразно вірш уголос. Чим він повчальний для нас? Поміркуйте, для чого потрібно вивчати граматику.

У ÇООПÀРКУ
Ãукає Ігор до Äмитра:
– Äивись, якенна кенгурÀ!
Äмитро сміється:
– Ой, умру! Íе кенгурÀ, а кенгурУ!
– À он із клітки вигляда
Папуга жовтий – какадÀ!
Äруг знову в сміх:
– Ой, упаду! Íе какадÀ, а какадУ!
Відразу видно, братику,
Ùо ти не вчиш граматику.
ІІ. Знайдіть у вірші незмінювані іменники та визначте їх відмінок і рід.

Ï. Ðåáðî

135 СИТУАЦІЯ. Уявіть, що ви з кимось із рідних чи друзів перебуваєте в супермаркеті й радитеся щодо покупок. Складіть діалог (5–8 реплік), можливий у цій
ситуації, використавши щонайменше два з поданих словосполучень.

 апельсинове
ситро
 корисна
боржомі
 смачна
салямі
 велика івасі
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І. Запишіть словосполучення, добираючи правильне закінчення.






соковите манго
м’яке авокадо
свіжа броколі
шоколадне
ескімо

Ïðî ñòèëіñòè÷íі ôóíêöії іìåííèêіâ, óòâîðåíèõ çà äîïîìîãîþ
ïåâíèõ ïðåôіêñіâ і ñóôіêñіâ àáî ñïîñîáîì ñêëàäàííÿ
137

А. Поміркуйте, яке речення більш експресивне, виразне.

Çа лісом тече річка.

Çа лісочком тече річечка.

Б. Завдяки яким словам досягнуто виразності у визначеному реченні? За допомогою яких суфіксів утворено ці слова?
В. Зробіть висновок про стилістичну роль окремих суфіксів іменників.

Ñòèлісòè÷нå çаáарâлåннÿ сóфіксіâ іìåннèкіâ
Ñóфіксè

Осоáлèâосòі сóфіксіâ

Ïрèклаäè

-іñòü, -ñòâ(î), -öòâ(î),
-çòâ(î), -îò(à), -àíí(ÿ),
-åíí(ÿ), -іíí(ÿ), -òò(ÿ),
-іçì (-їçì), -èçì та ін.

Утворюють слова з абстрактним, узагальнювальним
значенням, назви опредмеченої дії.
Õарактерні для наóкоâого,
офіöіéно-äілоâого, ïóáліöèсòè÷ного стилів

ãðîìàäñüêіñòü,
ëþäñòâî,
çáèðàííÿ,
ðåàëіçì

-îê-, -î÷îê-, -è÷îê-,
-î÷ê-, -îíüê-, -åíüê-, -å÷ê-,
-åñåíüê-, -іñіíüê-,
-èù-, -óù- (-þù-), -èñüê-,þõ-, -èë-

Утворюють слова з емоційним, експресивним забарвленням.
Õарактерні для õóäоæньоãî й роçìоâного стилів

ãàéî÷îê,
êîòèùå,
âåñåëèùå,
ãîðåíüêî,
ðі÷å÷êà

Префікси

Ñтилістично виразнішими роблять слова і ïрåфіксè.
Префікси ïà-, ïðà-, óç- та інші надають словам відтінку урочистості. НАПРИКЛАД: ïàìîðîçü, ïðàäàâíіé,
óçëіññÿ.
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Іменник
Складні
слова

Іменник

Ñклаäні слоâа виконують різні стилістичні функції:
 уживаються як терміни в науковому, офіційно-діловому, публіцистичному стилях (ãіäðîêàíàë, êіëîâàò-ãîäèíà);
 виражають різноманітні емоційно-експресивні
відтінки в художньому стилі (ãðîìîâîçâóêèé, ñìóòîêæàëü).

Суфікси можуть уносити додаткові відтінки здрібнілості, пестливості,
ласкавості, ніжності, зневаги, згрубілості тощо.
138 І. Спишіть слова, позначте в них суфікси й префікси. Які із цих слів характерні для художнього мовлення, а які – для наукового?

Кониченько, гостинчик, лишенько, квіточка, хатиночка, звірятко, вовчище, водиця соколонько, пучечок, упертюх, становлення,
формулювання, архаїзм, історизм, посередництво, порозходитись,
прадавній.

141 СИТУАЦІЯ. Уявіть, що вам треба розказати на ніч маленькій дитині добру,
цікаву історію. Складіть усно невелику розповідь (3–5 речень), використавши щонайменше два з поданих іменників.






І. Прочитайте текст. Визначте засоби зв’язку речень у ньому. Чи є поміж
цих засобів спільнокореневі іменники?

ÃОРОБÅÍß
ß йшов і збирав хмиз. Раптом помітив гороáåнÿ, яке випало
з гніçäå÷ка. ß взяв ïòаøåнÿ і приклав до вуха. У холодному
тільці ледь чутно стукотіло серце…
Повернувшись до намету, я дістав термос і через солоìèнкó
капнув у дзьоб горобчику трохи солодкого чаю. Пташенятко
швидко опритомніло*. À коли я нагодував його гречаною кашею,
воно й зовсім ожило (Çа À. Îðëèê).
*Îïðèòîìíіòè – ðîñ. прийти в чувство, очнóться.
ІІ. Укажіть іменники, яким суфікси надають емоційного забарвлення. Поясніть
роль цих слів у тексті.

140 ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Утворіть і запишіть кожен (кожна) самостійно від поданих слів іменники за допомогою суфіксів, які мають стилістичне забарвлення. Зіставте ваші слова зі словами однокласника (однокласниці). Чи є з-поміж них такі самі?
ЗРАЗОК. Äóá

– äóáî÷îê.
Çима, листок, береза, мама, сестра, пташка, вовк, заєць, собака, сила.
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будиночок
хмаринка
слонятко
коточок

142 Спишіть речення. Підкресліть стилістично забарвлені слова. Позначте суфікси, які надають такого забарвлення.

1. Котилося колесо літа, і хлопчики бігли за ним (Ì. Áîðîâêî).
2. Øумлять столітні дуби, тихо шепоче очерет навколо рóкоòâорного ставка, дзюркоче джерельце кришталевої води (Î. Îëåêñåíêî). 3. Íа сивому пагорбі юна осичка поволі міняє осіннє
вбрання (Â. Ñêîìàðîâñüêèé). 4. Çима вдяглася в білий коæóøок і
вийшла в парк сòåæкаìè прогулятись (Î. Äîâãîï’ÿò).
ІІ. Розберіть виділені слова за будовою.

ІІ. Складіть з одним словом (на вибір) речення з однорідними членами.

139

звірятко
голосочок
вітерець
доріженька

§ 17. ÍÅ Ç ІМÅÍÍÈÊÀМÈ
Ïðî òå, êîëè íå ç іìåííèêàìè ïèøåìî ðàçîì, à êîëè – îêðåìî
143

А. У якому реченні не є префіксом, а в якому – службовим словом?

1. Íåçгоäа дім руйнує.
2. Íå çгоäа, а розбрат запанував між князями.
Б. У якому реченні не виражає заперечення, а де – утворює новий іменник з
протилежним значенням?
В. Зробіть висновок, коли не з іменниками треба писати разом, а коли – окремо.

Íå ç іìåннèкаìè ïèøåìо
ÐÀÇОМ:

ОÊÐÅМО:

якщо слово не вживається без íå: якщо íå заперечує лекíåâäàõà, íåãîäà
сичне значення слова:
якщо іменник у сполученні з íå Âіí ìåíі íå äðóã, à âîðîã.
означає одне поняття (це слово Öå àæ íіÿê íå ïðàâäà.
можна замінити іменником без íå):
íåäðóã (ворог), íåïðàâäà (обман)
якщо іменник має префікс íåäî-:
íåäîîöіíêà, íåäîðîáîê

ОРФОГРАМА

Íå з іменниками
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144 Перекладіть речення українською мовою й запишіть. Підкресліть орфограму «Не з іменниками». Поясніть написання в обох мовах.

150 І. Спишіть речення, розкриваючи дужки та розставляючи пропущені розділові знаки. Підкресліть і поясніть орфограму «Не з іменниками».

1. È на волю приходит неволя. 2. Íеопûтность ведёт к беде.
3. Ýто бûл не друг мой, а просто знакомûй. 4. Ñ путешественниками приключилось несчастье. 5. Помогла вам не удача, а хорошее знание местности.

1. Учення – світ а (не)вчення – тьма (Íàð. òâîð÷іñòü).
2. Çатоплю (нå)äолþ дрібними сльозами затопчу (не)волю босими
ногами (Ò. Øåâ÷åíêî). 3. Íавіщо скаржитись, коли твоє
(не)щастя вже позаду (Ä. Ïàâëè÷êî). 4. Роман з (не)сподіванки
здригнувся прислухався (Ì. Ñòåëüìàõ). 5. Çдається хтось підійде до дверей проситиме (не)году переждати (Â. Ñòóñ). 6. Øукай
(не)долі а волі (Íàð. òâîð÷іñòü).

145 Випишіть іменники, які не вживаються без не. Підкресліть орфограму «Не
з іменниками».

Íенависть, немовля, непорозуміння, необхідність, невід, немилість, недолік, нездара*, нестача, недруг, неробство, невдячність, негода**, неук.

ІІ. Розберіть виділений іменник як частину мови (письмово).

§ 18. ÁУÊÂÈ Å, È, І Â ÑУÔІÊÑÀÕ
ІМÅÍÍÈÊІÂ

*Íåçäàðà – ðîñ. недотёпа.
**Íåãîäà – ðîñ. непогîда, ненàстье.

146

ЧОМУ ТАК? Поясніть, чому в першому реченні не з іменником написано
разом, а в другому – окремо.

1. Він одразу відчув нåùèрісòь.
2. У словах відчувалася нå ùèрісòь, а лицемірство.
147

СИТУАЦІЯ. Уявіть, що ви з однокласниками збираєтеся в подорож чи в похід. Порадьте їм, як краще підготуватися до цього, як себе поводити або чого
уникати під час подорожі (походу) (3–5 речень). Використайте щонайменше три з
поданих іменників.






непогода
неспокій
нещастя
небезпека

 несподіванка
 необхідність
 непорозуміння

148 І. Доберіть усно до поданих іменників синоніми без не. За потреби скористайтеся довідкою.

Íеволя, недовір’я, неприязнь, неправда, неслава, немилість.
ДОВІДКА. Ãàíüáà, ïіäîçðіëіñòü, îïàëà, ðàáñòâî, îáìàí, âîðîæіñòü.

Ïðî íàïèñàííÿ ñóôіêñіâ -è÷îê, -å÷îê, -èâ(î), -åí(ÿ) òà іí.
151

А. Прочитайте слова. Як утворено друге слово в кожній парі?

рушнèê – рушнè÷ок; вулèöя – вулè÷êà
Б. Зверніть увагу на написання суфіксів.
В. Зробіть висновок, як перевірити написання букви и в суфіксі слів другої колонки.

-ичок, -ичк-ечок, -ечк-

-ив(о)

-енн(я),
-інн(я)
-инн(я)

ІІ. З одним дібраним словом (на вибір) складіть і запишіть речення з однорідними
членами.

149 ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Розподіліть між собою групи слів. Складіть і запишіть речення з кожним словом своєї групи. Перевірте один в одного виконання.

1. Íещастя, не щастя.
2. Íеслàва, не слава.
54

-ен(я)

Ñуфікси -è÷îê, -è÷ê- бувають тільки в іменниках,
що походять від слів із суфіксами -èê, -èö(ÿ). НАПРИКЛАД: íîæè÷îê (від íîæèê), ïàëè÷êà (від ïàëèöÿ).
В інших випадках уживаємо суфікси з буквою å(є):
-å÷îê, -å÷ê-. НАПРИКЛАД: âåðøå÷îê, âіêîíå÷êî.
Ñуфікс -èâ(î), який уживаємо для вираження збірних понять, що означають матеріал або продукт
праці, пишемо тільки з è. НАПРИКЛАД: ïàëèâî,
âàðèâî, ïå÷èâî.
Ñуфікс -åâ(î) пишемо у слові ìàðåâî.
В іменниках, утворених від дієслів, під наголосом
уживаємо суфікс -іíí(ÿ), а без наголосу – -åíí(ÿ).
НАПРИКЛАД: ãîðі‘ííÿ, çâ³ëüíåííÿ.
У збірних іменниках уживаємо суфікс -èíí(ÿ). НАПРИКЛАД: êàðòîïëèííÿ, ãàðáóçèííÿ. Проте в іменниках êàìіííÿ, íàñіííÿ, êîðіííÿ маємо суфікс -іíí(ÿ).
Ñуфікс -åí(ÿ) вживаємо в іменниках середнього роду, що означають живі істоти. НАПРИКЛАД: êà÷åíÿ,
âîâ÷åíÿ.
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152 ЧОМУ ТАК? Поясніть, чому в суфіксі першого
іменника пишемо букву е, а другого – букву и.

Вершåчок, вогнèчок.
153 І. Прочитайте іменники. Визначте в них суфікси та обґрунтуйте написання.

ОРФОГРАМА

Букви å, è, і в суфіксах іменників

ðîìîâêà). 4. Íаша топол..чка здавалася нам найкращою від усіх
топольок яворків та кл..ночків (Ì. Ìàãåðà). 5. Від напруж..ння
в Òамари зашуміло в голові замигтіло в очах (À. Õèæíÿê). 6. Крізь
мереж..во листя і цвіту глибоко голубіє небо (Â. Âèííè÷åíêî).
ІІ. Знайдіть емоційно забарвлені слова. Для яких стилів мовлення вони характерні?

1. Морозèâо, мережèâо.
2. Рушнè÷îê, палè÷êа, мішå÷îê, діжå÷êà.
3. Картоплèння, звернåння.

§ 19. ÍÀÏÈÑÀÍÍß É ÂІÄМІÍÞÂÀÍÍß
ІМÅÍ ÏО ÁÀÒÜÊОÂІ ÒÀ ÏÐІÇÂÈÙ

ІІ. До кожної групи іменників доберіть приклад з такою самою орфограмою.

154

І. Доберіть до поданих дієслів спільнокореневі іменники
із суфіксом -ив(о). Дібрані слова запишіть, підкресліть орфограму.

Пекти, місити, варити, плести.
ІІ. З одним дібраним іменником складіть і запишіть речення.

печèво
палèво
марåво

155

І. Прочитайте текст уголос. Розкажіть, що ви думаєте про Толю й Сашка.
Як ви вчините на їхньому місці?

Äо Òолі прийшов однокласник Ñашко.
Òоля посадив його на диван, дав книжку з малюнками, а сам
узяв морозиво, ложечку й почав смакувати. Коли він їсть морозиво,
то забуває про все на світі. Çабув і про те, що на дивані сидить гість.
Коли вже доїдав, глянув на Ñашка. Äивний якийсь він став.
Íемов йому за щось дуже-дуже соромно.
– Ùо з тобою? – запитав Òоля.
– Íічого. Мені треба додому, – тихо промовив Ñашко, встав і
вийшов з кімнати (Çа Â. Ñóõîìëèíñüêèì).
ІІ. Знайдіть у тексті іменники з орфограмою «Букви е, и в суфіксах». Поясніть написання.

156

Спишіть слова, уставляючи пропущену букву е, и або і. Позначте суфікси
та обґрунтуйте написання.

Äобр..во, мар..во, пал..во, мороз..во, діж..чка, річ..чка,
кош..чок, вогн..чок, вул..чка, лож..чка, піднес..ння, кач..ня.
157 ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Складіть кожен словниковий диктант із 6 слів на
орфограму «Букви е, и, і в суфіксах іменників». Продиктуйте свій диктант однокласнику (однокласниці), перевірте написання.
158 І. Спишіть речення, уставляючи пропущені букви е або и, а також розділові знаки. Підкресліть вивчені орфограми й пунктограми.

1. Роси, роси дощику ярину, рости, рости жит..чко на лану
(Îëåêñàíäð Îëåñü). 2. Òи зозул..чко сива ти нас розвеселила
(Íàð. òâîð÷іñòü). 3. Íа лож..чку та покуштуй горош..чку (Ñêî56

Ïðî ñóôіêñè äëÿ òâîðåííÿ іìåí ïî áàòüêîâі, à òàêîæ
ïðî ïðіçâèùà, ÿêі âіäìіíþєìî і ÿêі íå âіäìіíþєìî
159

А. Прочитайте імена по батькові.

Васильîâè÷

Василіâнà

Ñергійîâè÷

Ñергіїâнà

Б. Визначте, від яких імен їх утворено. Який суфікс мають слова першої колонки?
А другої?
В. Зробіть висновок, як утворюємо чоловічі та жіночі імена по батькові.

ÒВОРÅÍÍß ІМÅÍ ПО БÀÒÜКОВІ
×олоâі÷і
При творенні вживаємо суфікс -îâè÷:
Äìèòðî – Äìèòðîâè÷
Îëåêñіé – Îëåêñіéîâè÷
ÀËÅ: Ìèêîëà – Ìèêîëàéîâè÷
Ãðèãîðіé – Ãðèãîðîâè÷ (-іé – випадає)
При творенні деяких імен по батькові
вживаємо суфікси -è÷, -і÷:
Іëëÿ – Іëëі÷
Ëóêà – Ëóêè÷
ßêіâ – ßêîâè÷
Êóçüìà – Êóçüìè÷ (і Êóçüìîâè÷)
Ñàâà – Ñàâè÷ (і Ñàâîâè÷)
Õîìà – Õîìè÷ (і Õîìîâè÷)

Æіно÷і
При творенні вживаємо суфікс -іâí-(-їâí-):
Äìèòðî – Äìèòðіâíà
Îëåêñіé – Îëåêñіїâíà
ÀËÅ: Ìèêîëàé – Ìèêîëàїâíà
Ãðèãîðіé – Ãðèãîðіâíà

Іëëÿ – Іëëіâíà
Ëóêà – Ëóêі‘âíà
ßêіâ – ßêіâíà
Êóçüìà – Êóçüìі‘âíà
Ñàâà – Ñàâіâíà
Õîìà – Õîìі‘âíà

При творенні імен по батькові в основах
імен відбувається чергування [і] з [о].
НАПРИКЛАД: Федір – Федорович, Федорівна.
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160 Утворіть і запишіть від поданих імен чоловічі та жіночі імена по батькові.
В утворених іменниках виділіть суфікси.

Жіночі прізвища на приголосний та -о не відмінюємо. Порівняймо:

Âàëåðіé – Âàëåðіéîâè÷, Âàëåðіїâíà.
Максим, Ñергій, Þрій, Òарас, Кузьма, Àндрій, Ілля, Íазар.
ЗРАЗОК.

Чоловічі
з Василем Симоненком
з Андрієм Ковальчуком

161 Розгляньте зразки відмінювання чоловічого та жіночого імен по батькові.
Провідміняйте усно ім’я та по батькові: Антон Андрійович, Марія Андріївна.

Í.
Ð.
Ä.
Çн.
Ор.
М.
Кл.

Іванович
Івановичà
Івановичó, Івановичåâі
Івановичà
Івановичåì
Івановичó, Івановичåâі
Івановичó

Іванівна
Іванівнè
Іванівні
Іванівнó
Іванівнîþ
Іванівні
Іванівнî

У кличному відмінку чоловічі імена по батькові мають закінчення у –
Івановичу, Андрійовичу.
162 ПОМІРКУЙТЕ. Дідуся звуть Григорій Васильович, його онука – Олександр
Дмитрович. Як звуть (ім’я та по батькові) батька онука? Провідміняйте це ім’я та
по батькові.
163

Прочитайте речення, утворюючи від поданих у дужках імен імена по батькові.

1. Максим (Òадей) Рильський був визначним знавцем фольклору і глибоким поціновувачем* народної пісні (ß. Ãîðäіé÷óê).
2. Ñкажи Àнтоніні (Àполлінарій), щоб спекла коровай (Ì. Ñòåëüìàõ). 3. І клумба ця, і латка асфальту виникли завдяки наполегливості Ëукії (Íазар) (Î. Ãîí÷àð).
*Ïîöіíîâóâà÷ – ðîñ. ценèтель.

Прізвища

Українські та інші слов’янські прізвища, що мають
закінчення іменників І відміни, відмінюємо як відповідні іменники І відміни, а прізвища із закінченнями іменників ІІ відміни – як іменники ІІ відміни.
НАПРИКЛАД:

Ìàéáîðîäà – Ìàéáîðîäè, Ìàéáîðîäі й т. д.;
Ëåáіäü – Ëåáåäÿ, Ëåáåäåâі (Ëåáåäþ) й т. д.;
Ñèìîíåíêî – Ñèìîíåíêà, Ñèìîíåíêîâі (Ñèìîíåíêó).
Прізвища прикметникового типу на -èé, -іé відмінюємо як прикметники. НАПРИКЛАД: Àâäієâñüêèé – Àâäієâñüêîãî, Àâäієâñüêîìó й т. д.; Êîáèëÿíñüêà – Êîáèëÿíñüêîї, Êîáèëÿíñüêіé і т. д.
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Жіночі
з Ніною Симоненко
з Надією Ковальчук

164 Розгляньте зразки відмінювання чоловічих прізвищ на -ов, -ів, -ин. Провідміняйте за цими зразками прізвища Борисов, Прокопів, Романишин. Відмінювання одного з прізвищ запишіть.
Í.
Ð.
Ä.
Çн.
Ор.
М.
Кл.

Пàвлов
Пàвловà
Пàвловó
Пàвловà
Пàвловèì
Пàвлові, Пàвловó
Пàвловå, Пàвлов

Ковалі‘в
Ковалåвà (-лі‘вà)
Ковалåву (-лі‘вó)
Ковалåва (-лі‘вà)
Ковалåвèì (-лі‘вèì)
Ковалåві, -ó (-лі‘ві, -ó)
Ковалåвå (-лі‘вå), Ковалі‘в

Ãàршин
Ãàршинà
Ãàршиноâі, Ãàршинó
Ãàршинà
Ãàршинèì
Ãàршині, Ãàршинó
Ãàршинå, Ãàршин

165 ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Хто з українських чи зарубіжних співаків (кіноакторів,
спортсменів) вам подобається найбільше? Чим саме?
166

Провідміняйте усно прізвище, ім’я та по батькові.

1. Ñергій Васильович Коваленко. 2. Ñвітлана Василівна Коваленко.
167 СИТУАЦІЯ. Уявіть, що ви на класних зборах вирішуєте деякі питання шкільного життя. Прочитайте подані репліки, уставляючи імена, по батькові, прізвища
вказаних осіб.

1. Òреба запитати в (іì’ÿ òà
ïî áàòüêîâі êëàñíîãî êåðіâíèêà).
2. Це питання треба узгодити з
(іì’ÿ òà ïî áàòüêîâі äèðåêòîðà
øêîëè). 3. Підготуємо привітання
(іì’ÿ, ïî áàòüêîâі òà ïðіçâèùå
áіáëіîòåêàðÿ). 4. Попросимо підручник у (іì’ÿ, ïî áàòüêîâі ó÷èòåëÿ óêðàїíñüêîї ìîâè).
168

Спишіть, ставлячи власні назви в потрібному відмінку.

1. Вітаємо Вас, (Ñвітлана Максимівна). 2. Поцікавтеся думкою (Ігор Миколайович Петренко). 3. Ãарні квіти в (Ëариса Во-
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Іменник

лодимирівна Красуцька). 4. Був знайомий із (Ãеннадій Ãеннадійович Романишин). 5. Çустрівся із (Æанна Петрівна Романишин).
169 Відредагуйте речення. Зверніть увагу на правильність уживання імен по
батькові та прізвищ.

1. Ãарні квіти подарували Þлії Вікторівній. 2. Ãлядачі зустрілися з Ñергієм Äмитровичем Ñкляренко. 3. Äрузі щиро вітали з
ювілеєм Віктора Олексієвича. 4. Ñьогодні Олександру Іваненко
виповнюється 50 років. 5. Ми всі дякуємо Петра Володимировича. 6. Àктор потис руку Валентині Äмитрівній.
Класний керівник звернулася до Іринки:
– Поклич, будь ласка, Петренко.
Іринка задумалася, кого саме покликати.
Адже в класі є і Петренко Жанна, і Петренко Сергій.
Поміркуйте, кого має покликати Іринка – Сергія чи Жанну.

§ 20. УÇÀÃÀËÜÍÅÍÍß ÂÈÂ×ÅÍОÃО
Ç ÒÅМÈ «ІМÅÍÍÈÊ»
170 І. Прочитайте текст. Визначте його основну думку. Розкажіть, які норми
моралі здавна шанувалися серед українців.

ËÞБОВ І ×ÅÑÒÜ
У народі здавна шанувалося почуття лþáоâі до батьків. Моральним обов’язком дітей була допомога батькам по господарству, догляд
за ними в разі хвороби, вияв повсякчасної* уваги, øанè й турботи.
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