
ІМЕННИК 

Іменник – самостійна частина мови, що означає предмет, особу, явище і відповідає на питання хто? 

що? Іменники належать до певного роду, змінюються за відмінками і числами. 

У реченні іменник може виступати будь-яким членом речення: 

Весна іде, красу несе. 

Заглядає у вікно цвіт яблуні. 

Книги – морська глибина. 

Пливуть у піднебессі кучеряві хмарки. 

Групи іменників за значенням 

1. Загальні (місто, цукерки, студент) і власні (Ярослав Мудрий, Харків, Сірко, «Київ вечірній»). 

2. Назви істот (друг, комар, русалка) і неістот (будинок, дуб, озеро, студентство). 

3. Конкретні (вулиця, зерно, комп’ютер, ліс) і абстрактні (радість, глибина, любов, швидкість). 

 

Рід іменників 

 

Усі іменники (крім множинних) належать до одного з трьох родів: чоловічого (клен, рояль, собака), 

жіночого (путь, любов, стаття) та середнього (сонце, поле, обличчя, дитина). 

Іменники спільного роду – це слова, які можуть називати осіб і чоловічої, і жіночої статі: нероба, базіка, 

нікчема, ледащо, сирота. У реченні такі іменники узгоджуються з іншими частинами мови як у 

чоловічому, так і в жіночому роді: нестерпний ледащо – нестерпна ледащо. 

Назви осіб за професією чи видом діяльності належать до іменників чоловічого роду, хоча можуть 

називати осіб і чоловічої, і жіночої статі:  

Молодий інженер розробив новий проект.  

Досвідчений лікар проконсультувала пацієнта.   

 

Рід незмінюваних іменників іншомовного походження 

 

1. Назви осіб чоловічої статі – іменники чоловічого роду (маестро, містер). 

2. Назви осіб жіночої статі – іменники жіночого роду (мадам, міс). 

3. Назви неістот – іменники середнього роду (резюме, таксі, бюро). 

4. Географічні назви – рід визначається за загальною назвою (Капрі – чоловічий, бо острів; Сочі – 

середній, бо місто; Міссісіпі – жіночий, бо ріка). 

Винятки: 

Жіночий рід – цеце (муха), івасі, путасу (риба), авеню (вулиця), кольрабі (капуста), салямі (ковбаса), 

гінді (мова), боржомі (вода). 

Чоловічий рід – торнадо (вітер).  

Рід складноскорочених слів 

 

1. Незмінювані складноскорочені слова – рід визначається за головним словом (ГЕС – ж.р., бо 

станція, ООН – ж.р., бо організація). 

2. Змінювані складноскорочені слова – рід визначається граматично за типом відмінювання (неп, 

виш – ч.р.). 

 

Число іменників 

 

1. Мають форми і однини, і множини (місто-міста, пальто-пальта, обличчя-обличчя). 

2. Іменники, що мають форму тільки однини (назви речовин, почуттів, власні назви) – молоко, 

олія, вірність, страх, Київ. 

3. Іменники, що мають форму тільки множини (назви парних предметів, речовин, сукупностей 

предметів, почуттів, географічні назви) – окуляри, канікули, меблі, шахи, Карпати, Кордильєри). 

Зверніть увагу! 

  Іменники, що позначають сукупність однакових чи подібних істот, або предмети, що сприймаються 

як одне ціле, називаються збірними і мають форму лише однини.  

 

 

 



Закінчення родового відмінка однини іменників чоловічого роду ІІ відміни 

 

Закінчення -а, -я 

1. Назви істот: студента, вчителя, Мороза. 

2. Назви чітко окреслених предметів: олівця, принтера. 

3. Назви одиниць вимірювання, місяців, днів тижня: метра, грама, квітня, листопада, понеділка. 

4. Назви населених пунктів (Харкова, Парижа, Києва, але Кривого Рогу, Широкого Яру). 

5. Наукові терміни (точних наук і мовознавства): синуса, ромба, присудка. 

Закінчення -у, -ю 

1. Назви збірних понять: хору, гурту, саду, але гуртка, садка. 

2. Назви речовин і матеріалів: піску, кисню. 

3. Назви явищ природи: вітру, морозу. 

4. Назви установ, організацій, споруд, приміщень: ліцею, магазину, але гаража, хліва, млина. 

5. Назви просторових понять: степу, майдану. 

6. Назви ігор, танців: футболу, вальсу, але гопака. 

7. Назви абстрактних понять, процесів: галасу, смутку. 

8. Терміни (літературні, фізичні, хімічні): жанру, сюжету,імпульсу. 

9. Географічні назви: Сибіру, Кавказу, Байкалу, Криму, Бугу, але в назвах річок з наголосом на 

закінченні пишемо –а: Дністрá, Дінця.  

Зверніть увагу! 

Деякі іменники можуть мати у родовому відмінку паралельні закінчення -а (-я) або -у (-ю). Це залежить 

від наголосу або значення: 

стола – столу, моста – мосту; двора – двору; 

 акта (документа) – акту (дії), звука (термін) – звуку (дія), пояса (частина одягу) – поясу (просторове 

поняття). 

 

Кличний відмінок 

Іменники І відміни: 

-о (тверда група): колего, Миколо, Ірино; 

-е (-є) м’яка та мішана групи: земле, Маріє, душе; 

-ю (пестливі назви): бабусю, Галю.  

Іменники ІІ відміни 

-у (-ю): полковнику, Василю, батьку, діду, товаришу; 

-е: пане, Богдане, брате, Степане. 

Іменники ІІІ відміни 

-е: радосте, любове, смерте. 

 

 

 


