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ЧИСЛО ІМЕННИКІВ 
 

ЧОЛОВІЧИЙ РІД   ЖІНОЧИЙ РІД  

однина множина 
 

  однина множина  

студент студенти 
-и 

 студентка студентки 
-и зошит зошити  книжка книжки 

р+і, якщо наголос на кінці слова: 
л´ікар – лікарі 
р+и, якщо наголос на основі слова: 
кас´ир - касири 

     

 
ЧОЛОВІЧИЙ РІД   ЖІНОЧИЙ РІД  

учитель учителі 
 

 вулиця вулиці 
 плащ плащі  земля землі 

м’яч м’ячі -i  площа площі -i 

 
ЧОЛОВІЧИЙ РІД   ЖІНОЧИЙ РІД  

водій водії   сім’я сім’ї  
музей музеї -ї  станція станції -ї 

 
СЕРЕДНІЙ РІД   СЕРЕДНІЙ РІД  

вікно вікна   море моря  
яблуко яблука -a  місце місця -я 

 
СЕРЕДНІЙ РІД  

прізвище прізвища -a 

 
СЕРЕДНІЙ РІД  

– Це питання. – Це питання. 
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ДОДАТОК 

ОСОБЛИВІ ВИПАДКИ ТВОРЕННЯ МНОЖИНИ 

    друг – друзі         людина – люди          мати – матері               дитина – діти    
                             дівчина – дівчата     око – очі      ім’я – імена 

 
день – дні,  учень – учні,  
хлопець - хлопці 

іноземець – іноземці, українець – українці, 
будинок – будинки 

 
  стілець - стільці   палець - пальці 

 
ніж – ножі,  ніч – ночі, стіл - столи твір – твори, річ – речі, папір - папери 

 
росіянин – росіяни 

 
ІМЕННИКИ. ЗАВЖДИ ОДНИНА 

- слова з абстрактними значеннями: 
творчість, здоров’я, пам’ять, любов, життя, добро 
- речовинні іменники: 
молоко, риба, м’ясо, сіль, цукор, картопля, капуста, буряк, морква, цибуля, часник, виноград, 
малина, смородина 
- збірні іменники: 
oдяг, взуття, посуд, молодь, листя 
-  назви місяців: 
cічень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень,  серпень, вересень, жовтень, 
листопад, грудень 

       - географічні назви: 
Дніпро, Київ 
 

ІМЕННИКИ. ЗАВЖДИ МНОЖИНА 
 

штани, окуляри, ножиці, терези, гроші, ворота   
 
 

ІМЕННИКИ ІНШОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ 
                                      на –е (-є), -і (-ї), -о, -у, -ю, -а (-я)  

кіно, ательє, інтерв’ю, аташе, жюрі, таксі, меню, кашне, купе 
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