
Морфологія – (від гр. morphe- форма і logos- слово, вчення) - це розділ мовознавства, 
який вивчає слово як частину мови. Усі слова в мові за лексичним значенням та 

граматичними особливостями поділяються на частини мови (їх 10):  

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         — самостійна частина мови, що має значення предметності, вираженої у формах 
роду, числа і відмінка, відповідає на питання хто? або що?. 

 
 

Рід іменника 
Визначається за характером основи і закінченням: 

 

 

 

 

 

 

Але у назвах істот рід визначається семантично ( Ілля (ч.р.), Павло (ч.р.)).  

Іноді слова в залежності від контексту змінюють свій рід (секретар Іванова, секретар Іванов) 
Рід   з і юва  х і      ів визначають так: 

1) назви осіб чоловічої статі - чоловічого роду: маестро 

2) назви осіб жіночої статі - жіночого роду: мадам 

з) назви тварин - іменники чоловічого роду: шимпанзе, поні, какаду. 
4) назви неістот - середнього роду: попурі, пончо, метро, казино. 

самостійні (повнозначні) частини мови (їх 6): 

і      , 

пр    т   , 

ч слів   , 
зай      , 

дієслово, 

пр слів    

службові (неповнозначні)  

частини мови (їх 3): 

пр й      , сполуч   , 

част а 

окрема 

частина мови 

(їх 1): 

в гу   і 

звуконасліду

вання 

називають предмети, їх 

ознаки, дії та кількість;  

є членами речення і мають як 

лексичне, так і граматичне 

значення. 

 

предметного лексичного значення не 

мають і служать лише для зв’язку слів у 

реченні або для надання окремим словам і 

реченням додаткових смислових чи 

емоційно-експресивних відтінків, а 

також для творення 

морфологічних форм і нових слів 

(частка). 
 

виражають лише 

волевиявлення, емоції, 

етикет, імітують 

звукові сигнали птахів, 

тварин, явищ природи 

 

Ч.р. -  ( в 

основному): 

мир 
 

 

Сп.р. – а, я, о 

це слова, що можуть називати  

то особу ж.р., то ч.р.: 
сирота, безхатько 

 

С.р. – о , е , а, я: 

військо 
 

 

Ж.р. – а , я: війна 

 

 



5) рід власної назви визначаємо за видовим поняттям: Перу (країна) - ж. р.; кольрабі (капуста) - ж. 

р; Балі (острів) - ч. р.; Душанбе (місто) - с. р. 

6) Рід у словах абревіатурах визначаємо за головним словом: СБУ (служба) - ж. р.; ХНУ 

(університет) - ч. р.; ТЕЦ (централь) - ж. р. 

Запа 'ятайт ! цеце (муха) - ж. р.; івасі, путасу (риба) - ж. р.; авеню (вулиця) - ж. р.; салямі 

(ковбаса) - ж. р.; гінді (мова) - ж. р.; сироко, торнадо (вітер) - ч. р. 

УВАГА! 
Іншомовні назви посад, звань і професій завжди належать до чоловічого роду: лікар, вчитель, директор. 

До чоловічого роду належать: тюль, толь, сажень, собака, ступінь, степ, шампунь, нежить, дріб, зяб, кір. 

До жіночого роду належать: путь, нехворощ, бязь, адреса. 

Не мають роду іменники, що вживаються тільки в множині ( Альпи, канікули, духи, граблі) 

 

Число іменника 
 вказує на кількісний вияв того, що називає іменник. Більшість іменників мають однину і 

множину - це назви конкретних предметів, які 

піддаються лічбі і здатні поєднуватися з кількісними 

числівниками (п'ять днів, три верби, дві стежки).  
Але є іменники, які вживаються тільки в однині 

                                                                         або тільки в множині. 
 

Тіль   в од   і Тіль   в   ож  і 

1. ЗБІРНІ ( позначають сукупність 

однорідних предметів): листя, селянство 

1.назви сукупності істот, предметів: люди, 

діти, гроші, солодощі 

2. назви абстрактних понять: добро, слава, 

весілля 

2. назви часових понять, ігор: вибори, 

іменини, шахи, піжмурки  

3. речовини: молоко, чай, бензин 3. речовини: дріжджі, води, духи 

4.  власні назви:  Іван Франко, Київ, Росія  4. власні назви: Карпати, Чернівці 

 5. назви предметів парної будови: 

куранти, окуляри, штани 

У   з і юва  х і      ах (бюро, кафе тощо) значення кількості виражається формами 

узгоджуваних слів. Наприклад: Звертайтесь у довідкове бюро. У місті є кілька трамвайних депо 

 

Відмінки іменників 
Різні відмінкові форми служать для зв’язку іменників з різними словами в реченні. 

 

 

 

 

 
Називний відмінок однини - початкова форма іменника. 

Називний відмінок є прямим, решта - непрямі. 
 

УЖИВАННЯ КЛИЧНОГО В ДМ НКА 

  в.- ч.,ж.,сп.р.  на –а, я 

-о  

-   

-є 

 

-ю  

тверда група 

м'яка та мішана групи 

іменники м'якої групи після голосного та 

апострофа 

деякі пестливі іменники цієї ж групи 

дружино, перемого, сестро; 

воле, земле, Катре; 

Надіє, мріє, Маріє, редакціє, сім’є, а також Іллє; 

 

бабусю, доню, матусю(слово «мати» відноситься 

до ІІІ відміни), татусю. 

 

М ож. (столи) 
 

 

       Од . (стіл) 
 

 

 

                 Наз в  й  

  (прямий або  

      початкова  форма) –  

                  хто? що? 

 

 

Родов й – 

 ого?чого? 

 

Даваль  й – 

 о у?чо у? 

 

З ахід  й – 

 ого?що? 

 

               Кл ч  й  

        ( при звертанні) 

 

 

Місц в й –  

   а  о у? а чо у? 

Оруд  й – 

   ?ч  ? 



   в. – -о, е, я 

-  

 

 

 

 

-у 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ю 

-твердої групи  

 

-частина іменників м'якої групи на – ць 

мішаної групи 

 

-твердої групи (зокрема із суфіксами - , -о , 

-  , що виражають здебільшого пестливе 

значення і суфіксами -   , -ач),  

-власні імена з основою на г, ґ,  , х   

-деякі іменники мішаної групи з ос овою 

 а ш пляч й ( рі  ж) 
-іменники чоловічого роду (переважно 

односкладові) з тв рд   кінцевим 

пр голос    ос ов , що виступає п р д 

 ульов   закінченням або закінченням -о  

м'якої групи.  

вітре, Дніпре, Мар’яне, Степане, друже, козаче, 

командире, Києве, Лебедине, Львове, Херсоне 

женче — від жнець, хлопче, шевче — від швець 

пісняре, газетяре, стороже, тесляре, Дороше, 

Довбуше  

 

батьку, синку, критику, супутнику, грибнику, 

полковнику, монтажнику, грабіжнику, 

винахіднику, мандрівнику, чарівнику, 

Людвіґу, Аристарху, Єлимаху, Генріху, Олегу 

читачу, товаришу 

 

тину, млину, обіду, сину, діду, тату, дядьку 

 

 

 

Андрію, Василю, Віталію, Грицю, Юрію, краю, 

Ігорю, розмаю, ясеню, бійцю, знавцю, царю, 

кобзарю 

    в. –  

-   ві сте, любо ве, но че, ра досте, сме рте. 

 V в. – с.р. на –а, я (в Р.в. –ат, -ят, -ен) 

-я (після шиплячого — -а):  галченя , гуся , дитя , ім’я , козеня , плем’я ; коліща , 

курча , лоша . 

 

ЗВЕРТАННЯ З ДВОХ СЛ В 

 з імені та по батькові — обидва слова вживаються у кличному відмінку:  

              Олександре Петровичу, Оксано Петрівно. 

 з іменника та імені — обидва слова мають форму кличного відмінка: друже Іване. 

 з іменника та прізвища — прізвище завжди має форму називного відмінка: пане Ковальчук. 

 прикметники та займенники у складі звертання мають форму називного відмінка:  

          шановний пане, моя зіронько. 

 

Фор а  л ч ого від і  а пр  зв рта  і 

Зв рта  я П рш  слово Друг  слово Друг  слово 

  Два власних імені                                                                

(ім'я та по батькові) 
+! +! Ганно Григорівно, 

Тарасе Григоровичу 

Загальна назва 

та власне ім'я 
+! +! друже Вікторе, 

пані Катерино 

Загальна назва 

та прізвище 
+! -! Колего Мартинчук,  

пані Хмара 

Дві загальні назви +! + - Пане директоре (директор) 

 

У ов і поз ач   я 

(+!) - обов'язково у формі кличного відмінка; 

(+-) – може бути у формі кличноно відмінка,  - у формі Н. в. 

(-!) – тільки у формі називного відмінка. 

 

 

 

 



Відміни іменників 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
До відмін не належать:  

1) Незмінні іменники іншомовного походження: кенгуру, таксі, леді, фрау; 

2) Множинні іменники: канікули, штани, Карпати; 

3) Слова-абревіатури: НЛО, ЗНО. 

4) Жіночі прізвища на приголосний та -о: Козак Ольга, Карпенко Соломія. 

 

Написання та відмінювання імен по батькові 

                    -ович: Петрович, Гнатович 

                             -йович: Андрійович, Валерійович 

 

                                              -івна: Петрівна, Іванівна 

                                              -ївна: Андріївна, Віталіївна 
В  ят  : Хома – Хомич (і Хомович), Хомівна; Яків – Якович (і Яковлевич), Яківна;  

                  Микола - Миколайович (і Миколович), Миколаївна (і Миколівна);  

                     Сава - Савич (і Савович), Савівна; Кузьма - Кузьмич (і Кузьмович), Кузьмівна; 

                    Лука – Лукич, Луківна; Ілля – Ілліч. Іллівна; Лев - Львович, Львівна;  

                    Григорій – Григорович, Григорівна. 

 

  в.- 

ч.,ж.,сп.р.  

на –а, я 

 
 V в. – с.р.  

на –а, я  

( в Р.в. –ат, -ят, -ен) 

 

    в. –ж.р. на 

 

 

   в. – ч.,с.р.  

-о, е, я 

 

чоловічі 

жіночі 


