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    Тема. Відмінювання іменників ІІІ відміни 

Мета: ознайомити учнів з особливостями відмінювання іменників ІІІ відміни; 

поглибити знання про написання іменників ІІІ відміни в орудному відмінку; 

удосконалювати правописні навички, працювати над запобіганням помилок при 

узгодженні іменників ІІІ відміни з іншими словами у словосполученні й реченні, 

повторити вивчені відміни; удосконалювати усне й писемне мовлення учнів, їхню 

орфографічну грамотність, спостережливість; розвивати пам’ять, творчі здібності, 

пізнавальну діяльність, логічне мислення; прищеплювати любов і повагу до 

найріднішої людини – матері. 

Тип уроку: урок засвоєння нових знань. 

Обладнання: підручник, алгоритм, дидактичний матеріал, проектор. 

 

       
 

Епіграф уроку:                                                             Немає таких вершин на світі,                                

які б стояли вище матері. 

Перебіг уроку 

І. Етап організації (організаційний) 
Привітання, перевірка готовності класу до уроку. 

Створення сприятливої атмосфери 

ІІ. Актуалізація опорних знань 

1. Гра «Вірю – не вірю». 

1.Чи вірите ви, що іменник означає назву предмета?(Так) 

2.Чи вірите ви, що іменники, що позначають власні назви, пишуться з малої 

літери?(Ні) 

3.Чи вірите ви, що іменник «староста» належить до спільного роду? (Так) 

4. Чи вірите ви, що до другої відміни належать іменники жіночого роду із 

закінченням –а, -я. 

5. Чи вірите ви, що іменник «школяра» належить до родового відмінка? 

6. Чи вірите ви, що іменник «канікули» належить до однини? 

           2.  Гра «Знайти зайве» 
І група ІІ група ІІІ група 

а. Доброта, чесність, краса. 

б. подорож, голуб, обрій. 

a. Кіновар, серце, сонце. 

б. щастя, милосердя, честь. 

a. Усмішка, пам’ять, книга. 

б. радість, батько, чоловік. 
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в. хоробрість, левеня, орля. в. щирість, земля, пісня. в. любов, правда, сирота. 

     3.Словникова робота «Вузлик на пам’ять» 

     Учитель. – Чи траплялися вам у вправі незнайомі слова? 

     Кіновар – мінерал червоного кольору, червона фарба. 

     Учитель. – Зверніть увагу, що таку фарбу застосовують в образотворчому 

мистецтві; а ще – це корисна копалина. 

     4. Розподільний диктант. Розподіліть іменники І, ІІ, та ІІІ відміни. 

Спідниця, здоров’я, особистість, розкіш, сім’я, сонце, усмішка, ящичок, 

інтелігентність, алея, дуб, оціпенілість, державність, айсберг, в’язка. 

Ключ. Якщо ви правильно виконали завдання, з других букв іменників складеться 

початок прислів’я: «…яскравіше засяє»( «Після дощу й сонце яскравіше засяє»). 

спідниця 

сім’я 

усмішка 

алея 

в’язка 

здоров’я 

сонце 

ящичок 

дуб 

айсберг 

особистість 

розкіш 

інтелігентність 

оціпенілість 

державність 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності школярів  
Оголошення теми ,мети  і завдання уроку.  

Слово вчителя  

Що ми повинні вивчити на уроці? 

   Іноді не просто вибрати відмінкову форму іменника ІІІ відміни, визначити його 

закінчення. Сьогодні на уроці ми вивчимо той матеріал, який допоможе 

розібратися в цьому питанні. 

     1. Робота з підручником 

     Опрацювати таблиці «Написання іменників ІІІ відміни»(параграф 10, стор.51- 

52) 

      2. (О.М.Горошкіна, стор.51, впр.104). Утворіть від основ прикметників 

іменники ІІІ відміни, вставляючи пропущені букви (якщо потрібно). 

     Міц…ний(міць), шв…дкісний (швидкість), л...гкий (легкість), гордий (гордість), 

во…кий (вогкість), з…лений (зелень), свіжий (свіжість), блакитний (блакить), 

чес…ний (чесність). 

     3. Вибірковий акродиктант 

- Чи знаєте ви, що означає акро-, акровірш? 

- Для того, щоб краще засвоїти іменники ІІІ відміни, уміти знаходити їх у 

реченні, пропоную вам вибірковий акродиктант. Випишіть іменники ІІІ 

відміни.  

1. Моя любов чолом сягала неба. 

2. Своєю радістю й печаллю, як хлібом-сіллю, поділись. 

3. Юність – неповторна мить життя. 

4. Його сірі з просинню очі світилися лагідністю і добротою. 

5. Осінь, мов художниця, розмалювала дерева в жовто-червоний колір. 

6. Відповідальність треба виховувати змалку. 

   ІV.  Освоєння теми уроку.  

    Виконання системи завдань. 
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     1. Дослідження-спостереження (біля дошки працює троє учнів). Провідміняйте 

іменники (варіантами ). Виділіть відмінкові закінчення. Чи залежать закінчення 

іменників ІІІ відміни в непрямих відмінках від того, якими є кінцевий приголосний 

основи – твердим, м’яким чи шиплячим? 

Н. в. Ніч Ночі Відповідь Відповіді Любов Гордість 

Р.в. ночі ночей відповіді відповідей любові гордості 

Д.в.  ночі ночам відповіді відповідям любові гордості 

З. в. ніч ночі відповідь відповіді любов гордість 

О. в. ніччю ночами відповіддю відповідями любов’ю гордістю 

М. в. у ночі у ночах у відповіді у відповідях у любові у гордості 

К. в. ноче ночі відповіде відповіді любове гордосте 

   Висновок 

Іменника ІІІ відміни на групи не поділяються, тому відмінкові закінчення в них 

однакові незалежно від кінцевого приголосного основи. 

     Серед іменників ІІІ відміни чимало назв абстрактних понять, які мають лише 

форму однини: гордість, свіжість, юність. 

      

 

Теоретично у кличному відмінку однини можна поставити всі іменники ІІІ 

відміни, проте найчастіше такі форми трапляються в художньому стилі: любове, 

совісте. 

 

2. Відгадати загадки. 
Хто тебе так щиро любить 

і вбирає, і голубить, 

і кладе у постіль спати?  
Хто тебе узяв за руку 

і до школи на науку 

вів, щоб розуму навчати? (Мати)  

    3. Мовознавча задача. Є два слова, які мають однакове закінчення, але по-

різному пишуться: мама і мати. Визначити їхні відміни. 

     4. Пояснювальний диктант. Запишіть речення. Визначте відмінки іменника 

мати і виділіть відмінкові закінчення. 

     1.Рідна мати(К.в.) моя, ти ночей не доспала (А.Малишко). 2. Ходімо зараз до 

матері(Р.в.), нехай вона втішиться, що має таку добру дитину (М.Коцюбинський). 

3. Леся задумала вишити сорочку своїй хрещеній матері(Д.в.), що дуже її любила 

та пестила (О.Косач-Кривенко). 4.Чого тільки не насадить наша невгамовна 

мати(Н.в.) (О,Довженко). 5. Маю я святе синівське право з матір’ю(О.в.) побутьна 

самоті (В.Симоненко). 6. Матері(Р.в.) забуть не можу (П.Тичина). 

     Форма матір характерна лише для знахідного відмінка. У називному відмінку 

матір подається з позначкою застаріле. У непрямих відмінках слова мати 

з’являються суфікси –ер-,-ір-. 
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     5. Дослідження-обгрунтування. Прочитайте. Подумайте, чому в одних словах 

у закінченнях давального, орудного й місцевого відмінків пишмо а, а в інших – я. 

1. Низький уклін усім матерям. 2. Ми пишаемося матерями-героями. 3. За час 

навчання ми побували в багатьох подорожах. 4. Літо пам’яталося цікавими 

подорожами. 5. У тінях дерев ховаємося у спеку. 6. Ночами мені мама співала 

колискові. 

     Літеру а пишемо в закінченнях давльного, орудного й місцевого відмінків з 

основою на шиплячий; в усіх інших – буква я. 

7. Фізкультхвилинка. 

Чесність, мудрість – наш дивіз. 

Встань з – за парти й усміхнись. 

Руки вгору потягни 

І легенько опусти. 

Головою покрути, 

Ніжками затупоти. 

Нумо дружно працювать,  

Про відповідальність  пам’ятать.    

       7. Опрацювання алгоритму. 

     Як правильно писати закінчення орудного відмінка однини іменників ІІІ відміни 

1.Чи в кінці основи є лише один приголосний звук? 

Так Ні 

2. Чи цей звук – губний ([б], [п], 

[в], [м], [ф]) або [р]? 

2. Чи перед кінцевим 

приголосним є звук 

[р]? 

2.Чи основа слова 

закінчується збігом 

приголосних? 

Так Ні Так Так 

Ставимо 

апостроф: 

кров’ю, 

матір’ю 

Подвоюються 

приголосні: 

сіллю, піччю 

Ставимо апостроф: 

верф’ю 

Приголосні не 

подвоюються: 

радість, жовчю, 

Керчю 

8. Вправи з ключем у групах.  
     Іменники ІІІ відміни поставити в О.в. однини і запишіть у три колонки:  

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

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

І. Совість, важливість, кров, твань (болото, трясовина), вісь, ожеледь, 

область, любов, єдність, роль, ціль, їдкість, емаль, мати, добрість, 

освіченість, легкість, мазь, ідейність. 

Ключ. З перших букв слів перших двох колонок складеться закінчення 

вислову Саллюстія: «Будь-яка людина є…творцем своєї долі». 

ІІ. Зніяковілість, емаль, шерсть, подорож, кров, смерть, ожеледь, жовч, 

верф, вживаність, снасть, Об(ріка), радість, гниль, старість, далеч, мати. 

   Ключ. З других букв складеться закінчення вислову В.Сухомлинського: 

«Треба тонко відчувати три речі:…можна, не можна, треба». 
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9.Самостійна робота.  
     Запишіть речення. Поставте іменники ІІІ відміни в потрібній формі, 

виділіть закінчення, підкресліть орфограми. Зробіть розбір виділених 

іменників як частини мови. 

1. Десь із темними (ночі), із тихими (очі) встала казка сивоброва в мене за 

плечима (А.Малишко). 2. Поезія Шевченка вражає (мальовничість), 

(плавність) і (співучість), (безліч) відтінків чуття (О.Гончазр). 3. Доти ягнята 

скачуть, доки (мати) бачать. 4. І сяють (радість) обличчя (Д.Луценко). 5. Моя 

(любов), я перед тобою, бери мене в свої блаженні сни (Л.Костенко).   

     

10.  Тренувальні вправи. 

1. Фонетичний розбір. «У країні Фонетика». 

Юність – 

2. Розібрати слово за будовою. 

Відданість 

3. Творче конструювання. «Заморочки з діжки». 
Складіть речення з поданими словами та виконайте синтаксичний розбір. 

     І. вічно, наша, Хай, доблест…ю, земля, же, красується. 

      Хай же вічно красується доблестю наша земля. 

     ІІ. хвались, а, Батьком-матір…ю, чест…ю, хвались, не. 

      Батьком-матір’ю не хвались, а хвались честю . 

 

Домашнє завдання 

1. Вивчити параграф 10, стор.51-52, виконати вправу 106. 

2. Випишіть із української літератури 5 прислів’їв з іменниками ІІІ відміни. 

3. Творча робота за опорною лексикою (використовуємо фото мам) 

  Підготуйте розповідь з описом: «Найрідніша людина», «Риси, які я найбільше 

ціную в матері/людях». Використайте подані іменники ІІІ відміни в різних 

відмінках. 

     Мати, гордість, честь, чесність, вимогливість, людяність, гідність, любов, велич, 

радість, скромність, працьовитість, мудрість, фальш, наполегливість, майстерність, 

дисциплінованість. 

     Підсумок уроку. Оцінювання з коментуванням. 

     Доведіть тезу, навівши аргументи і приклади: «Відмінювання іменників ІІІ 

відміни значно простіше, ніж І і ІІ». 

Запитання до учнів 
1. Які іменники належать до ІІІ відміни? 

2. Чи поділяються на групи іменники ІІІ відміни? 

3. Які орфограми у словоформах іменників ІІІ відміни слід запам’ятати? 

4. Інтелектуальна гра «Ти – мені, а я – тобі». 

Учні по черзі задають питання один одному, використовуючи іменники у 

кличному відмінку. 

- Чи було цікаво працювати на уроці? 

- -Що найбільше сподобалося? 



6 
 

- Які іменники належать до ІІІ відміни? 

- Навести приклади іменників ІІІ відміни. 

«Мікрофон». 

 Сьогодні на уроці я дізнався/дізналася…  

 Я зрозумів/зрозуміла… 

 Я вивчив/вивчила… 

 Я вмію… 

 Мене зацікавило… 

 Я ніколи не чув/чула про… 

 Мене вразило… 

 

Рефлексія. 

Притча «Материна любов»  
Материна любов 

     Одного разу до матері прийшли її діти. Усі вони сперечалися між собою і ніяк 

не могли вирішити: кого з них мама любить найбільше? 

     От і вирішили запитати у матері. 

            Мати мовчки взяла свічку, запалила її і почала говороти: «Ось, свічка – це я! 

ЇЇ вогонь – моя любов!» 

     Потім вона взяла ще одну свічку, запалила її від своєї:»Це мій первісток. Я дала 

йому частинку свого вогню, свою любов! Хіба від того вогонь моєї свічки став 

меншим? Вогонь моєї свічки залишився таким як і був до цього…» 

     І так мати запалила стільки свічок, скільки у неї було дітей. А вогонь її свічки 

залишався таким же великим і теплим… 

Якби вам потрібно було охарактеризувати мамину любов усього трьома словами, 

які б ви обрали?(Власні роздуми).  

 

 


