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Правопис закінчень іменників
чоловічого роду в родовому відмінку
У родовому відмінку однини іменники чоловічого
роду можуть мати закінчення -а, -я, -у, -ю.
1. Іменники чоловічого роду в родовому відмінку
однини набувають закінчення -а (у твердій та мішаній
групах), -я (у м’якій групі), коли вони означають:
а) назви осіб, власні імена та прізвища: Ÿчня,
робітникŠ, л¼каря, стœляра; Андр¼я, ДмитрŠ, ШевчŒнка,
ФранкŠ; персоніфіковані предмети та явища: Морœза,
М¼сяця, В¼тра та ін.;
б) назви тварин і дерев: вœвка, дŸба, жукŠ, зŠйця,
клŒна, я¢ сеня;
в) назви предметів: замкŠ, ножŠ, олівця', піджакŠ,
плащŠ, портфŒля, столŠ (й стœлу), стільця';
г) назви музичних інструментів: бŸбна, контрабŠса,
роя¢ ля, саксофœна;
ґ) назви машин і їх деталей: автомоб¼ля, комбŠйна,
мотœра, пœршня;
д) назви мір довжини, маси, часу тощо: гектŠра,
грŠма, мŒтра, м¼сяця, тšжня (але в¼ку, рœку);
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е) назви місяців і днів тижня: вівтœрка, жœвтня,
листопŠда (але листопŠду — назва процесу);
є) назви грошових знаків: дœлара, цŒнта, тŸгрика,
фрŠнка;
ж) числові назви: деся¢ тка, мільйœна, мілья¢ рда;
з) назви населених пунктів: Кšєва, Тернœполя,
ЛŸцька;
Примітка. Але -у, -ю пишеться у складених назвах
населених пунктів, другою частиною яких є іменник,
що має звичайно в родовому відмінку закінчення -у:
ЗелŒного ГŠю, Кривœго Рœгу, Ширœкого я¢ру тощо.
и) інші географічні назви з наголосом у родовому відмінку на кінцевому складі, а також із суфіксами
присвійності -ов, -ев (-єв), -ин (-їн): ДністрŠ, ЗбручŠ,
СивашŠ, ХŠркова, Пиря¢ тина;
і) терміни іншомовного походження, які означають
елементи будови чогось, конкретні предмети, геометричні фігури та їх частини: рŠдіуса, рœмба, сŒктора,
Šтома, а також українські за походженням суфіксальні слова-терміни: відм¼нка, займŒнника, імŒнника,
числ¼вника, трикŸтника тощо, але: вšду, рœду, склŠду,
спœсобу.
2. Закінчення -у (у твердій і мішаній групах), -ю (у
м’якій групі) мають іменники чоловічого роду на приголосний, коли вони означають:
а) речовину, масу, матеріал: асфŠльту, борщŸ, вœску,
гŠсу, гран¼ту, квŠсу, мŒду, сšру (але хл¼ба);
б) збірні поняття: ансŠмблю, Šтласу, гŠю, гŸрту,
каталœгу, колектšву, рœю, тŒксту, хœру; сюди належать
назви кущових і трав’янистих рослин: барв¼нку, бузкŸ,
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горœху, звіробœю, очерŒту, щавлЈ, ячмŒню (але вівсŠ),
а також назви сортів плодових дерев: ренŒту, ренклœду
та ін.;
в) назви будівель, споруд, приміщень та їх частин:
вокзŠлу, ґŠнку, дŠху, завœду, зŠлу, коридœру, магазšну,
пœверху, універмŠгу (але гаражŠ, млинŠ, хлівŠ; обидва закінчення -а(-я) та -у(-ю) можуть мати іменники: мœсту
й мостŠ, паркŠну й парканŠ, плœту й плотŠ;
г) назви установ, закладів, організацій: інститŸту,
клŸбу, комітŒту, університŒту;
ґ) переважна більшість слів із значенням місця,
простору тощо: абзŠцу, байрŠку, крŠю, лимŠну, лŸгу,
майдŠну, рœву, ручаЈ, я¢ ру (але горбŠ, хŸтора, а також
зменшені форми на -к: ліскŠ, ставкŠ, яркŠ);
д) явища природи: вšхору, вогнЈ, в¼тру, грŠду, ¼нею,
тумŠну;
е) назви почуттів: бœлю, гн¼ву, жŠлЈ, стрŠху;
є) назви процесів, станів, ознак, явищ суспільного
життя, загальних і абстрактних понять: б¼гу, вšнятку,
достŠтку, екзŠмену, момŒнту, прогрŒсу, ремœнту, хœду
(але ривкŠ, стрибкŠ);
ж) назви ігор і танців: баскетбœлу, вŠльсу, волейбœлу,
тŒнісу, хокŒю (але гопакŠ, козакŠ);
з) географічні назви (крім зазначених у ч. 1): БŸгу,
Дœну, Св¼тязю, ДонбŠсу, КитŠю, Пам¼ру;
и) терміни іншомовного походження, що означають фізичні або хімічні процеси, частину площі й т.
ін.: анŠлізу, ¼мпульсу, а також літературознавчі терміни:
Œпосу, жŠнру, журнŠлу, м¼фу, сюжŒту тощо;
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пœклик, -у
покл¼н, -лœну
пœкрив, -у
покрівŒльник, -а
покр¼й, -рœю
покрœв, -у
покровšтель, -я
покупŒць, -пця¢
полšв, -у
полšн, -Ÿ
пœлиск, -у
поліглœт, -а
полігœн, -у
поліетилŒн, -у
пол¼п, -а
пœліс, -а
пол¼т, -льœту
поліцŠй, -я
поліщŸк, -Š
полк, -у
полкœвник, -а
полковœдець, -дця
пœловець, -вця
полœн, -у
полонŒз, -у
полтŠвець, -вця
полтавчŠнин, -а
полŸденок, -нка
пœлудень, -дня
полŸмисок, -ска
полустŠнок, -нку
пœлюс, -а
поля¢к, -а

поля¢рник, -а
помазœк, -зкŠ
помарŠнч, -а
пœмах, -у
помŒл, -у
помідœр, -а
пом¼ст, -мœсту
помічнšк, -Š
пом¼щик, -а
помпœн, -а
поневœлювач, -а
понед¼лок, -лка
пœнчик, -а
поперŒдник, -а
пœперŒк, -у
пœпит, -у
пœпіл, -пелу
поплавœк, -вкŠ
порŠдник, -а
порŒй, -ю
порšв, -у
пор¼г, -рœга
пор¼жок, -жка
пор¼з, -у
поролœн, -у
порœм, -а
порœмник, -а
пœрох, -у
порошœк, -шкŸ
порт, -у
портрŒт, -а
португŠлець, -льця
портфŒлик, -а
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портфŒль, -я
пœрух, -у
пœручень, -чня
порŸчик, -а
поручšтель, -я
порŸшник, -а
поря¢док, -дку
порятŸнок, -нку
пœсаг, -у
поселŒнець, -нця
посерŒдник, -а
посипŠльник, -а
пос¼бник, -а
пос¼в, -у
посівŠльник, -а
посланŒць, -нця¢
послідœвник, -а
пœслух, -у
послŸшник, -а
пœсміх, -у
посœл, -слŠ
пœсох, -а
пœспіх, -у
пост, -Š
постамŒнт, -у
постанœвник, -а
пост¼й, -тœю
пост¼л, -толŠ
пœстріл, -у
пœступ, -у
пœсуд, -у
пœтиск, -у
пот¼к, -тœку

пот¼чок, -чка
потœмок, -мка
потœп, -у
Пœтсдам, -а
пœтяг, -а (поїзд)
і -у (почуття)
пох¼д, -хœду
пœхорон, -у
похрŒсник, -а
поцілŸнок, -нку
ПочŠїв, -Šєва
початк¼вець, -вця
почŠток, -тку (вихідний
пункт) і -тка (колос)
пœчерк, -у
почšн, -у
почšнок, -нка (пряжа)
поштŠмт, -у
поштŠр, -я¢
пœштовх, -у
пœшук, -у
пœяс, -а (пасок; талія)
і -у (смуга, зона)
поясœчок, -чка
прŠведник, -а
правšтель, -я
прŠвнук, -а
правознŠвець, -вця
правœпис, -у
прŠдід, -а
прŠжець, -жця
прŠктик, -а
практикŠнт, -а

Диктанти
Записати текст. Знайти і підкреслити іменники чоловічого роду в родовому відмінку. Виділити закінчення
іменників.
1. …Раптом посеред третього уроку пролунав дзвінок. Нас збирають на пришкільному майдані. Директор стоїть перед нами якийсь дивно розгублений. Губи
його помітно тремтять, як в учня біля класної дошки.
І ті губи дня дев’ятого місяця травня року 1945 провістили нам, що війна закінчилася.
За Б.Олійником
2. Одного сонячного дня пішов я до лісу. Осінь
одягла дерева в барвисті сукні. У зелені коси берізки
вплела золоті стрічки. Прощальним багрянцем спалахнуло листя клена. Жевріють вогниками кетяги калини.
Не чути веселого співу птахів. Важкі коричневі жолуді
падають з дуба.
На схилі яру мою увагу привернув виритий пісок
і купа листя. Це розчистив своє підземне житло борсук. Біля мене заворушилася листяна кулька. Я побачив їжака. Він поспішав до своєї нірки. З гілки горіха
стрибнула моторна білочка. Лісові мешканці готуються
до зими.
3. Від краю до краю затягнули небо густі сірі хмари. З них сіє дрібний дощ. Від холоду жовтіють трави,
в’януть квіти. Тремтять холодними вогниками листки
осики. Тільки дуб не скорився осінньому холоду. На-

130

летить вітер, спробує зірвати його вбрання. Задзвенить
своїм бронзовим листям могутній дуб і не скине його
до самої весни.
4. Випадок на озері
Мисливець надибав лісок і вирішив відпочити.
Стояла тиша.
Але ось із хащі за озером почувся різкий тріск.
З лісу вискочив лось, величезними стрибками кинувся до берега озера. Мисливець побачив, що на спині
у лося сидить плямистий звір. Лось швидко стрибнув
у воду і зник з головою.
Незабаром він з’явився, але на спині вже не було
звіра. Хижаком була велика рись. Вона швидко попливла до берега і заховалася в лісі.
5. На будові
Петрик з батьком приїхав на будову. Самоскид зупинився біля підйомного крана. З гуркотом висипалося
каміння. Петрик підняв голову. Підйомний кран ухопив важкий ящик цегли і легко підняв його до дев’ятого
поверху. Там будівельники забрали вантаж і висипали
цеглу з ящика. А кран опустив гака додолу за новим
вантажем.
6. На лісовій галявині
Зима. Лісова галявина вкрита пухким шаром снігу.
Тихо навкруги. Життя ніби завмерло. Але це не так.
Біля куща з-під снігу стирчить пень. Це — справжній теремок. Під його корою сховалася від холоду комашка. У корі під коренем примостилася ящірка.
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