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ММнноожжииннаа  ііммееннннииккіівв  
  

Почнемо з самого початку! 
Іменник. Заходячи в клас, Ви бачите безліч предметів: вазони, дошку, ручки, парти, 
стільці і т.д. Ці слова називаються іменниками. Усі вони відповідають на запитання 
«Хто? Що?». Вони бувають живими (брат, сестра, людина) і неживими (будинок, 
дерево, кіт, собака; зверніть увагу на те, що в англійському до неживих належать 
тварини й рослини). 
Іменники також бувають обчислювальними й необчислювальними. Обчислювальні 
іменники - це такі, які можна порахувати. Ми можемо сказати - 1 чашка, 3 тарілки, 10 
планет. Необчислювальні іменники порахувати не можна. Ми не можемо сказати 10 
молоков, 20 солей і т.д. Ці об'єкти ми вимірюємо літрами, кілограмами й іншими мірами. 
Тому, усі необчислювальні іменники завжди використовуються в однині. 
 
Усі обчислювальні іменники можуть використовуватися в однині (книга, стіл, офіс, 
крісло) і множині (книги, столи, офіси, крісла). Однина – це іменник у словниковій 
формі – a door, a blackboard, a table. Але вміти називати об'єкти тільки в однині 
недостатньо, адже іноді нам необхідно згадати одразу кілька речей. 
 
Як же утворюється множина? Є досить просте правило: якщо Ви хочете сказати слово у 
множині – просто додайте до нього закінчення «S» або «ES». 
У більшості випадків додавайте закінчення «S». Наприклад: 

 Wars 

 Desks 

 Cups 

 Printers  

 Sounds 

 Disks 

 Tables 

 Letters 

 Socks 
 
Додавайте закінчення «ES», якщо: 

1. Слова закінчуються на шиплячі й свистячі літери: s, ss, ch, tch, sh. Наприклад, 
(склянка) glass – glasses; (бутерброд) sandwich – sandwiches; (годинники) watch – 
watches; (кущ) bush – bushes. Це закінчення читається як / iz /. (Адже простіше 
прочитати «гласіз», ніж «гласс»). 

2. Слова закінчуються на «O». Наприклад, (герой) hero -heroes; (картопля) potato – 
potatoes. У той же самий час, деякі слова (які походять з латині) не вимагають 
додавання закінчення «es». Наприклад: (кілограм) kilo – kilos; (фотографія) photo 
– photos. Читається це закінчення як / z /. 

3. Слова закінчуються на «Y» після приголосної. У цьому випадку з літерою «Y» 
відбуваються цікаві зміни. Коли ми додаємо закінчення «es», то «Y» змінюється 
на «i». Наприклад: (розповідь) story – stories; (кабінет) study – studies. Якщо ж 
літера «y» стоїть після голосної, то вона не змінюється, і ми просто додаємо 
закінчення «s». Наприклад: (п'єса) play – plays. Читається це закінчення як / z /. 
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І знову варто нагадати про те, що в англійській мові множина властива тільки 
обчислювальним іменникам, і невизначений артикль у множині не 
використовується, тому що він походить від слова «один». 

 
Закінчення множини читається по-різному. Воно буде читатися як / s / після глухих 
приголосних, / z / після всіх голосних і дзвінких приголосних та / iz / після шиплячих 
приголосних (s, ss, z, ch, tch, sh, ge). 
 
Деякі слова утворюють множину нестандартним способом. Це історичні форми, які 
потрібно просто вивчити. Приводити приклади всіх слів немає сенсу, тому тут будуть 
зазначені тільки самі вживані слова: 

 Man (чоловік) - men (чоловіки) 

 Woman (жінка) - women (жінки) 

 Child (дитина) - children (діти) 

 Tooth (зуб) - teeth (зуби) 

 Foot (стопа) - feet (ступні) 
 
Інші граматичні теми Ви можете знайти у розділі «Безкоштовні уроки» на сайті 
www.enrucafe.com 
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