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Родовий відмінок  

Родовий відмінок уживається: 

• на позначення володіння чи належності 

Наприклад:  

Кімната Марії, паспорт Сімона 

• аби вказати, що один іменник стосується іншого або описує його 

Наприклад:  

Аркуш паперу, факультет економіки 

• коли заперечуються стверджувальні речення з додатком у знахідному відмінку 

Наприклад:  

Я маю ручку . – Знахідний відмінок 

Я не маю ручки. – Родовий відмінок 

• із деякими прийменниками, які потребують уживання цього відмінка, як-от «з / 

із / зі», «без» 

Наприклад:  

Сімон із Німеччини. 

Кавa без цукру 

 

Закінчення іменників у родовому відмінку 

Однина 

 Називний відмінок Родовий відмінок Закінчення 

 

чоловічий рід 

волонтер 

університет 

волонтера 

університету 

приголосний →  + 

а   АБО 

→  + у 

вчитель вчителя -ь → -я 

музей музею -й → -ю 

 

 

жіночий рід 

перекладачка перекладачки -а → -и 

гривня гривні -я → -і 

стипендія стипендії -ія → -ії 

відповідь відповіді приголосний → -і 

 

середній рід 

місто міста -о → -а 

місце місця -е → -я 

заняття заняття -я → -я 
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Plural 

 Називний відмінок 

(в однині) 

Родовий відмінок 

(у множині) 

Закінчення 

 

чоловічий рід 

волонтер волонтерів приголосний → 

+ -ів 

вчитель вчителів -ь → -ів 

музей музеїв -й → -їв 

 

 

 

жіночий рід 

перекладачка 

книга 

перекладачок 

книг 

-а → нульове 

закінчення (+ 

чергування звуків) 

гривня 

вбиральня 

гривень 

вбиралень 

-я → -ень 

стипендія стипендій -ія → -ій 

відповідь відповідей приголосний  

→ -ей 

 

середній рід 

місто міст -о → нульове 

закінчення 

місце місць -е → -ь 

питання питань (два приголосні)-я 

→ (один 

приголосний) -ь 

 

 

Закінчення займенників у родовому відмінку 

 

Називний 

відмінок (однина) 

Родовий відмінок 

(однина) 

Називний 

відмінок 

(множина) 

Родовий відмінок 

(множина) 

я мене ми нас 

ти тебе ви, Ви Вас, вас 

він, воно його/нього вони їх/них 

вона її/неї 
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Примітка: Форми родового відмінка «нього», «неї», «них» вживаються після 

прийменників. 

Наприклад:  

Я його не знаю. 

Я плачу через нього. 

 

Давальний відмінок 

 

Давальний відмінок уживається: 

• на позначення одержувача дії 

Наприклад:  

Марія купує Сімонові квиток. 

• із деякими прийменниками, які потребують уживання цього відмінка, як-от 

«подобатися» 

Наприклад:  

Сімон подобається Марії. 

• на позначення віку: 

Наприклад:  

Василеві 22 роки. 
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Закінчення іменників у давальному відмінку 

 

Однина 

 Називний відмінок Давальний 

відмінок 

Закінчення 

 

чоловічий рід 

yніверситет 

 

 

студент 

університетy 

 

 

студентові 

неживі предмети: a 

приголосний →   

+ -y 

живі істоти: a 

приголосний →   

+ -ові 

кінець 

 

 

учитель 

кінцю 

 

 

учителеві 

неживі предмети:  

-ь → -ю 

 

живі істоти: 

-ь → -еві 

музей 

 

 

водій 

музею 

 

 

водієві 

неживі предмети:  

-й → -ї 

 

живі істоти: 

-й → -єві 

 

жіночий рід 

мова мові -а → -і 

вулиця вулиці -я → -і 

станція станції -ія → -ії 

 

середній рід 

місто місту -о → -у 

місце на місцю -е → -ю 

заняття заняттю -я → -ю 
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Множина 

 Називний відмінок 

(в однині) 

Давальний 

відмінок 

(у множині) 

Закінчення 

 

чоловічий рід 

yніверситет 

студент 

університетам 

студентам 

приголосний →   

+ ам 

кінець 

учитель 

кінцям 

учителям 

-ь → -ям 

музей 

водій 

музеям 

водіям 

-й → -ям 

 

 

 

жіночий рід 

мова мовам -а → - ам 

вулиця вулицям -я → - ям 

станція станціям -ія → - ям 

 

середній рід 

місто містам -о → - ам 

місце місцям -е → - ям 

заняття заняттям -я → - ям 

 

Примітка: В однині чоловічого роду закінчення «-ові», «-еві», «-єві» вживаються для 

живих істот. Закінчення «-у», «-ю» вживаються для неживих предметів. Однак дуже 

часто ці закінчення є взаємозамінними. 

 

Закінчення займенників у давальному відмінку 

 

Називний 

відмінок (однина) 

Давальний відмінок 

(однина) 

Називний 

відмінок 

(множина) 

Давальний 

відмінок 

(множина) 

Я мені ми нам 

Ти тобі ви, Ви Вам, вам 

він, воно йому вони їм 

Вона їй 

 

 


