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Орудний відмінок (впр. 10, 11) 

 

Орудний відмінок: 

• виражає значення знаряддя дії (інструменту) 

Наприклад:  

Оплачуватимете готівкою чи кредитною карткою? 

• вживається з прийменниками, які вимагають уживання цього відмінку (з-поміж 

них «з/із/зі»)  

Наприклад:  

із Сімоном, з молоком, із цукром, зі стравою. 

• вживається із дієсловами, які вимагають уживання цього відмінку (з-поміж них:  

«працювати», «ставати», «розмовляти») 

Наприклад:  

Мій старший брат працював волонтером. 

У майбутньому я хочу стати перекладачкою. 

Я ще погано розмовляю німецькою. 

 

 

Закінчення іменників в орудному відмінку 

Однина 

 Називний відмінок Орудний відмінок Закінчення 

 

чоловічий рід 

волонтер волонтером приголосний →  + 

ом 

дощ дощем -ж/-ч/-ш/-щ → -ем 

пароль  паролем -ь → -ем 

музей музеєм -й → -єм 

 

жіночий рід 

перекладачка перекладачкою -а → -ою 

гривня гривнею -я → -ею 

стипендія стипендією -ія → -ією 

 

середній рід 

місто містом -о → ом 

місце місцем -е → -ем 

заняття заняттям -я → -ям 
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Множина 

 Називний відмінок 

(в однині) 

Орудний відмінок 

(у множині) 

Закінчення 

 

чоловічий рід 

волонтер волонтерами приголосний →  + 

ами 

дощ дощами -ж/-ч/-ш/-щ →  + 

ами 

пароль паролями -ь → ями 

музей музеями -й → -ями 

 

жіночий рід 

перекладачка перекладачками -а → -ами 

гривня гривнями -я → -ями 

стипендія стипендіями -ія → -іями 

 

середній рід 

місто містами -о → ами 

місце місцями -е → -ями 

заняття заняттями -я → -ями 

 

 

Закінчення займенників в орудному відмінку 

Називний 

відмінок (однина) 

Орудний відмінок 

(однина) 

Називний 

відмінок 

(множина) 

Орудний 

відмінок 

(множина) 

я мною ми нами 

ти тобою ви, Ви Вами, вами 

він, воно ним вони ними 

вона нею 

 

Місцевий відмінок (впр. 12, 13) 

Місцевий відмінок уживають лише з прийменниками. Він позначає місце за 

допомогою додавання перед іменником прийменника «у / в» або «на»: 

 

Наприклад: 

Я живу в Німеччині.  

На столі сніданок.  

У чашці кава.  
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Примітка: Прийменник «на» також уживають для позначення події, у якій ми беремо 

участь. 

Наприклад: на весіллі, на семінарі  

 

Закінчення іменників у місцевому відмінку 

Однина 

 Називний відмінок Місцевий відмінок Закінчення 

 

чоловічий рід 

університет в університеті закінчення 

приголосного →  + і 

готель в готелі -ь → -і 

чай у чаї -й → -ї 

 

жіночий рід 

мова у мові -а → -і 

вулиця на вулиці -я → -і 

станція на станції -ія → -ії 

 

середній рід 

місто у місті -о → -і 

місце на місці -е → -і 

заняття на занятті -я → -і 

Множина 

 Називний відмінок 

(в однині) 

Місцевий відмінок 

(у множині) 

Закінчення 

 

чоловічий рід 

університет в університетах закінчення 

приголосного →  + ах 

готель в готелях -ь → -ях 

музей в музеях -й → -ях 

 

жіночий рід 

мова у мовах -а → - ах 

вулиця на вулицях -я → - ях 

станція на станціях -ія → - ях 

 

середній рід 

місто у містах -о → - ах 

місце на місцях -е → - ях 

заняття на заняттях -я → - ях 
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Закінчення займенників у місцевому відмінку 

Називний 

відмінок (однина) 

Місцевий відмінок 

(однина) 

Називний 

відмінок 

(множина) 

Місцевий 

відмінок 

(множина) 

я на/у(в) мені ми на/у(в)  нас 

ти на/у(в)  тобі ви, Ви на/у Вас, вас 

він, воно на/у(в)  ньому вони на/у(в)  них 

вона на/у(в)  ній 

 

Минулий час (впр. 14-16) 

Минулий час позначає дію, яка відбулася в минулому, і утворюється за допомогою 

додавання спеціальних закінчень до основи дієслова (частини без суфікса «-ти»). 

Зверніть увагу, що закінчення минулого часу відрізняються в родах і числах: 

• для чоловічого роду: основа + в 

• для жіночого роду: основа + ла 

• для середнього роду: основа + ло 

• у множині: основа + ли 

 

Наприклад: 

Працювати 

 

я 

працював 

(чоловічий рід) 

 

Ми 

 

працювали 

(множина) працювала 

(жіночий рід) 

 

ти 

працював 

(чоловічий рід) 

 

Ви, ви 

 

працювали 

(множина) працювала 

(жіночий рід) 

він працював 

(чоловічий рід) 

 

 

вони 

 

 

працювали 

(множина) 

вона працювала 

(жіночий рід) 
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воно працювало 

(середній рід) 

 

 

Зворотні дієслова з постфіксом «-ся» (впр. 17) 

Зворотні дієслова показують, що дія, позначена дієсловом, спрямована на підмет: 

одягатися – одягати себе. Ви можете розпізнати ці дієслова за постфіксом «-ся» 

наприкінці. 

Дієслова з постфіксом «-ся» відмінюються так само, як інші дієслова, але наприкінці 

додається постфікс. 

 

Наприклад: 

Народитися 

 

я 

народився 

(чоловічий рід) 

 

ми 

 

народилися 

(множина) народилася 

(жіночий рід) 

 

ти 

народився 

(чоловічий рід) 

 

Ви, ви 

 

народилися 

(множина) народилася 

(жіночий рід) 

він народився 

(чоловічий рід) 

 

 

вони 

 

 

народилися 

(множина) 

вона народилася 

(жіночий рід) 

воно народилося 

(середній рід) 

 

 

 


