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2.1. Граматичні категорії іменника 

 

Casus 

відмінок 

 

 

 

 

 

 

Declinatio 

відміна 

 

 

 

 

 

 

Genus 

рід 

 

 

 

 

 

Numerus 

число 

Nominativus 

називний 

prima 

перша 

masculinum 

чоловічий 

singularis 

однина 

Genetivus 

родовий 

secunda 

друга 

femininum 

жіночий 

dualis1 

двоїна 

Dativus 

давальний 

tertia 

третя 

neutrum 

середній 

pluralis 

множина 

Accusativus 

знахідний 
 

  
Vocativus 

кличний 
 

2.1.1. Рід іменника 

 

Загальні правила визначення роду 

masculinum Femininum neutrum 

назви осіб чоловічої статі назви осіб жіночої статі зменшувальні назви на -ιον 

ὁ ἀνήρ чоловік 

ὁ στρατιώτης воїн 

ὁ ναύτης моряк 

ἡ γυνή жінка 

ἡ γραῦς стара жінка 

ἡ ἑταίρα подруга 

τὸ ἀνθρώπιον людинка 

τὸ παιδίον дитятко 

τὸ γύναιον жіночка 

назви вітрів, річок 
назви країн, островів, міст, 

дерев та рослин 
цитати, назви літер 

ὁ Νότος нот, південний вітер 

ὁ Βορέας борей, північний 

вітер 

ὁ Τίγρης Тигр 

ὁ Νεῖλος Ніл 

ἡ Αἴγυπτος Єгипет 

ἡ Σικελία Сицилія 

ἡ Λακεδαίμων Лакедемон 

ἡ δρῦς дуб 

ἡ ἄμπελος виноград 

τὸ γνῶθι σεαυτόν вислів 

“пізнай себе” 

τὸ Α καὶ τὸ Ω альфа і омега  

назви місяців 
абстрактні назви, які 

позначають якість або стан 

інфінітиви, невідмінювані 

іменники 

ὁ Ποσειδεών посидеон 

ὁ Πυανεψιών піанепсіон 

ἡ δύναμις сила 

ἡ δίκη справедливість 

τὸ ποιεῖν робити 

τὸ χρεών доля, необхідність 

   

Іменники спільного роду 

(залежно від статі, можуть вживатися  

у чоловічому або жіночому роді) 

Іменники сумісного роду 

(незалежно від статі, можуть 

вживатися лише у чоловічому або 

жіночому роді) 

назви осіб назви тварин деякі назви тварин 

ὁ / ἡ μάντις віщун(ка) 

ὁ / ἡ κάσις брат /сестра 

ὁ / ἡ βοῦς бик / корова 

ὁ / ἡ ἵππος кінь / кобила 

ἡ ἀλώπηξ лисиця 

ὁ λαγώς заєць 

                                                 
1 Вживається у випадках, коли йдеться про два предмети або пару предметів (наприклад, τὼ ὀφθαλμώ очі); 

як правило, замінюється формою множини.  
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2.1.2. Відмінки 

 

Відмінки 

П
и

т
ан

н
я 

Значення 

П
ря

м
і 

ві
дм

ін
к

и
 

n
om

in
at

iv
u

s 

ὀ
ν

ο
μ

α
σ

τι
κ

ή


н
аз

и
вн

и
й

 

х
т

о?
 щ

о?
 - відмінок підмета та іменної частини присудка; 

- вживається у конструкції nominativus duplex (подвійний 

називний) при дієсловах зі значенням називати, вважати, 

робити, вжитих у пасивному стані. 

vo
ca

ti
vu

s 

κ
λ

η
τι

κ
ή


к
ли

чн
и

й
 

--
- - відмінок звертання. 

Н
еп

ря
м

і 
ві

дм
ін

к
и

 ge
n

et
iv

u
s 

γ
εν

ικ
ή


ро
до

ви
й

 

к
ог

о?
 ч

ог
о?

 

- виступає в ролі неузгодженого означення; 

- має посесивні, темпоральні, сепаративні та інші функції. 

da
ti

vu
s 

δ
ο

τι
κ

ή


да
ва

ль
н

и
й

 

к
ом

у?
 

чо
м

у?
 - виражає непрямий додаток; 

- має посесивні, темпоральні, інструментальні, каузативні 

функції. 

ac
cu

sa
ti

vu
s 

α
ἰτ

ια
τι

κ
ή


зн
ах

ід
н

и
й

 

к
ог

о?
 щ

о?
 - виражає прямий додаток після перехідних дієслів; 

- вживається у конструкції accusativus duplex (подвійний 

знахідний) при дієсловах зі значенням називати, вважати, 

робити, вжитих у активному стані. 

 

2.2. Артикль 

 

Число Відмінок m f n 

si
n

gu
la

ri
s 

Nom. ὁ ἡ τό

Gen. τοῦ τῆς τοῦ

Dat. τῷ τῇ τῷ

Acc. τόν τήν τό

Voc. (вигук ὦ) 

pl
u

ra
li

s 

Nom. οἱ αἱ τά

Gen. τῶν τῶν τῶν

Dat. τοῖς ταῖς τοῖς 

Acc. τούς τάς τά

Voc. (вигук ὦ)

dualis 
Nom., Acc., Voc. τώ

Gen., Dat. τοῖν
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2.3. Зведена таблиця відмінкових закінчень І-ІІІ відмін 

 

Відмінок / Число 

/ Відміна 

Перша відміна Друга відміна Третя відміна 

m f m, f n m, f n 

si
n

gu
la

ri
s 

Nom. -ης / -ας -η / -α -ος -ον різне / -ς -ø 

Gen. -ου -ης / -ας -ου -ος 

Dat. -ῃ / -ᾳ -ῳ -ι 

Acc. -ην / -αν -ον -ον (= Nom.) 
-α (на приг.) 

-ν (на гол.) 
-ø (= Nom.) 

Voc. -η / -α (= Nom.) -ε -ον (= Nom.) 
= Nom. / 

= основа 
-ø (= Nom.) 

pl
u

ra
li

s 

Nom. -αι -οι -α -ες -α 

Gen. -ῶν -ων -ων 

Dat. -αις -οις -σι(ν) 

Acc. -ᾱς -ους -α (= Nom.) -ας -α 

Voc. -αι -οι -α (= Nom.) -ες (= Nom.) -α (= Nom.) 

du
al

is
 Nom., 

Acc., Voc. 
-ᾱ -ω -ε 

Gen., Dat. -αιν -οιν -οιν 

 

2.4. Зведена таблиця закінчень контрагованих іменників2 

 

Відміна Перша відміна Друга відміна 

Рід f m m n 

Singularis 

Nom. -ᾶ/-ῆ -ᾶς/-ῆς -οῦς -οῦν 

Gen. -ᾶς/-ῆς -οῦ -οῦ 

Dat. -ᾷ/- ῇ -ῷ 

Acc. -ᾶν/-ῆν -οῦν 

Voc. -ᾶ/-ῆ -οῦ -οῦν 

Pluralis 

Nom. -αῖ -οῖ -ᾶ 

Gen. -ῶν 

Dat. -αῖς -οῖς -οῖς 

Acc. -ᾶς -οῦς -ᾶ 

Voc. -αῖ -οῖ -ᾶ 

Dualis 

Nom., Acc., Voc. -ᾶ -ῶ 

Gen., Dat. - αῖν -οῖν 

 

                                                 
2 Складені контраговані іменники у всіх відмінках є баритонами. 



Частина 2: ІМЕННИК 

 

30 

2.5. Визначення відміни іменника за словниковою формою 

 

Відміна / 

Рід 

Nominativus 

singularis 

Genetivus 

singularis 

Приклади словникового запису 

nominativus 

singularis 

genetivus 

singularis 
артикль 

П
е

р
ш

а
 в

ід
м

ін
а

 

f -η /-α -ης /-ας 

τιμ-ή τιμ-ῆς ἡ 

οἰκί-α οἰκί-ας ἡ 

θάλαττ-α θαλάττ-ης ἡ 

σφαῖρ-α σφαίρ-ας ἡ 

γλῶττ-α γλώττ-ης ἡ 

m -ης /-ας -ου 

δικαστ-ής δικαστ-οῦ ὁ 

πολίτ-ης πολίτ-ου ὁ 

νεανί-ας νεανί-ου ὁ 

Д
р

у
га

 в
ід

м
ін

а
 

m, f -ος -ου 

ἀγρ-ός ἀγρ-οῦ ὁ 

λόγ-ος λόγ-ου ὁ 

ἄνθρωπ-ος ἀνθρώπ-ου ὁ 

δοῦλ-ος δούλ-ου ὁ 

n -ον -ου 

ἱερ-όν ἱερ-οῦ τὸ 

δένδρ-ον δένδρ-ου τὸ 

φάρμακ-ον φαρμάκ-ου τὸ 

δῶρ-ον δώρ-ου τὸ 

Т
р

е
т

я
 в

ід
м

ін
а

 

m 

різні 

-ος / 

(-ως / 

-ους) 

ῥήτωρ ῥήτορ-ος ὁ 

βασιλεύς βασιλέ-ως ὁ 

f 
πόλις πόλε-ως ἡ 

εἰκών εἰκόν-ος ἡ 

n 
σῶμα σώματ-ος τὸ 

γένος γένους τὸ 
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2.6. Перша відміна 

 

2.6.1. Іменники жіночого роду 

 

2.6.1.1. Іменники жіночого роду на α purum3 

 

ἡμέρα, ας ἡ день 

οἰκία, ας ἡ житло 

θύρα, ας ἡ двері, брама  

πέτρα, ας ἡ скеля 

θεά, ᾶς ἡ богиня 

στρατιά, ᾶς ἡ військо 

οὐρά, ᾶς ἡ хвіст 

ἀγορά, ᾶς ἡ ринок 

 

σφαῖρα, ας ἡ м’яч 

μοῖρα, ας ἡ частина, доля 

 

ἄγκυρα, ας ἡ якір 

ἀλήθεια, ας ἡ істина 

βασίλεια, ας ἡ цариця 

μάχαιρα, ας ἡ ніж 

 

singularis 

Nom. ἡ ἄγκυρ-α ἡμέρ-ᾱ θε-ά σφαῖρ-α 

Gen. τῆς ἀγκύρ-ᾱς ἡμέρ-ᾱς θε-ᾶς σφαίρ-ας 

Dat. τῇ ἀγκύρ-ᾳ ἡμέρ-ᾳ θε-ᾶ σφαίρ-ᾳ 

Acc. τὴν ἄγκυρ-αν ἡμέρ-ᾱν θε-άν σφαῖρ-αν 

Voc. ὦ ἄγκυρ-α ἡμέρ-ᾱ θε-ά σφαῖρ-α 

pluralis 

Nom. αἱ ἄγκυρ-αι ἡμέρ-αι θε-αί σφαῖρ-αι 

Gen. τῶν ἀγκυρ-ῶν ἡμερ-ῶν θε-ῶν σφαιρ-ῶν 

Dat. ταῖς ἀγκύρ-αις ἡμέρ-αις θε-αῖς σφαίρ-αις 

Acc. τὰς ἀγκύρ-ᾱς ἡμέρ-ᾱς θε-άς σφαίρ-ᾱς 

Voc. ὦ ἄγκυρ-αι ἡμέρ-αι θε-αί σφαῖρ-αι 

dualis 

Nom., 

Acc., Voc. 
τὼ ἀγκύρ-α ἡμέρ-ᾱ θε-ά σφαίρ-α 

Gen., Dat. τοῖν ἀγκύρ-αιν ἡμέρ-αιν θε-αῖν σφαίρ-αιν 

                                                 
3 Іменники, при відмінюванні яких -α у закінченні зберігається у всіх відмінках (після ρ, ε, ι). 



Частина 2: ІМЕННИК 

 

32 

2.6.1.2. Іменники жіночого роду на α impurum4 

 

δόξα, ης ἡ слава 

λύττα, ης ἡ лють 

πίττα, ης ἡ смола 

βόλβα, ης ἡ оболонка 

βύρσα, ης ἡ шкіра 

 

γλῶττα, ης ἡ мова, язик 

μοῦσα, ης ἡ муза 

ἧττα, ης ἡ поразка 

αἶσα, ης ἡ доля 

θάλαττα, ης ἡ море 

τράπεζα, ης ἡ стіл  

μέλισσα, ης ἡ бджола 

ἄμαξα, ης ἡ візок  

θύελλα, ης ἡ буря 

 

 

 

singularis 

Nom. ἡ δόξ-α θάλαττ-α γλῶττ-α 

Gen. τῆς δόξ-ης θαλάττ-ης γλώττ-ης 

Dat. τῇ δόξ-ῃ θαλάττ-ῃ γλώττ-ῃ 

Acc. τὴν δόξ-αν θάλαττ-αν γλῶττ-αν 

Voc. ὦ δόξ-α θάλαττ-α γλῶττ-α 

pluralis 

Nom. αἱ δόξ-αι θάλαττ-αι γλῶττ-αι 

Gen. τῶν δοξ-ῶν θαλαττ-ῶν γλωττ-ῶν 

Dat. ταῖς δόξ-αις θαλάττ-αις γλώττ-αις 

Acc. τὰς δόξ-ας θαλάττ-ας γλώττ-ας 

Voc. ὦ δόξ-αι θάλαττ-αι γλῶττ-αι 

dualis 

Nom., 

Acc., Voc. 
τὼ δόξ-α θαλάττ-α γλώττ-α 

Gen., 

Dat. 
τοῖν δόξ-αιν θαλάττ-αιν γλώττ-αιν 

 

                                                 
4 Іменники першої відміни на α коротку, яка у родовому та давальному відмінках однини змінюється на -η. 
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2.6.1.3. Іменники жіночого роду на - η  

 

μάχη, ης ἡ битва 

γνώμη, ης ἡ думка 

βλάβη, ης ἡ шкода 

νίκη, ης ἡ перемога 

δικαιοσύνη, ης ἡ благодіяння 

ἀρχή, ῆς ἡ влада  

τιμή, ῆς ἡ пошана 

ψυχή, ῆς ἡ душа 

 

 

singularis 

Nom. ἡ μάχ-η ἀρχ-ή 

Gen. τῆς μάχ-ης ἀρχ-ῆς 

Dat. τῇ μάχ-ῃ ἀρχ-ῇ 

Acc. τὴν μάχ-ην ἀρχ-ήν 

Voc. ὦ μάχ-η ἀρχ-ή 

pluralis 

Nom. αἱ μάχ-αι ἀρχ-αί 

Gen. τῶν μαχ-ῶν ἀρχ-ῶν 

Dat. ταῖς μάχ-αις ἀρχ-αῖς 

Acc. τὰς μάχ-ᾱς ἀρχ-άς 

Voc. ὦ μάχ-αι ἀρχ-αί 

dualis 

Nom., 

Acc., 

Voc. 

τὼ μάχ-α ἀρχ-ά 

Gen., 

Dat. 
τοῖν μάχ-αιν ἀρχ-αῖν 
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2.6.2. Іменники чоловічого роду 

 

δικαστής, οῦ ὁ суддя 

ποιητής, οῦ ὁ майстер, поет 

μαθητής, οῦ ὁ учень 

εὑρετής, οῦ ὁ винахідник 

 

οἰκέτης, ου ὁ мешканець 

γεωμέτρης, ου ὁ землемір 

πώλης, ου ὁ продавець 

γυμνασιάρχης, ου ὁ гімнасіарх 

Ἀτρείδης , ου ὁ Атрид 

Πυθαγόρας, ου ὁ Піфагор 

Εὐκλείδης, ου ὁ Евклід 

πολίτης, ου ὁ громадянин 

νεανίας, ου ὁ юнак 

Ἀδρίας, ου ὁ Адріатичне море 

ἀκοντίας, ου ὁ аконтій (вид змії) 

Ἀλεξίας, ου ὁ Алексій 

 

 

singularis 

Nom. ὁ Ἀτρείδ-ης δικαστ-ής οἰκέτ-ης νεανί-ᾱς 

Gen. τοῦ Ἀτρείδ-ου δικαστ-οῦ οἰκέτ-ου νεανί-ου 

Dat. τῷ Ἀτρείδ-ῃ δικαστ-ῇ οἰκέτ-ῃ νεανί-ᾳ 

Acc. τὸν Ἀτρείδ-ην δικαστ-ήν οἰκέτ-ην νεανί-ᾱν 

Voc. ὦ Ἀτρείδ-η δικαστ-ά οἰκέτ-ᾰ νεανί-ᾱ 

pluralis 

Nom. οἱ Ἀτρεῖδ-αι δικαστ-αί οἰκέτ-αι νεανί-αι 

Gen. τῶν Ἀτρειδ-ῶν δικαστ-ῶν οἰκετ-ῶν νεανι-ῶν 

Dat. τοῖς Ἀτρείδ-αις δικαστ-αῖς οἰκέτ-αις νεανί-αις 

Acc. τοὺς Ἀτρείδ-ᾱς δικαστ-άς οἰκέτ-ᾱς νεανί-ᾱς 

Voc. ὦ Ἀτρεῖδ-αι δικαστ-αί οἰκέτ-αι νεανί-αι 

dualis 

Nom., 

Acc., 

Voc. 

τὼ Ἀτρείδ-ᾱ δικαστ-ά οἰκέτ-ᾱ νεανί-ᾱ 

Gen., 

Dat. 
τοῖν Ἀτρείδ-αιν δικαστ-αῖν οἰκέτ-αιν νεανί-αιν 
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2.6.3. Контраговане відмінювання іменників першої відміни 

 

2.6.3.1. Іменники жіночого роду 

μνᾶ, ᾶς ἡ міна (монета) 

συκῆ, ῆς ἡ смоква 

γῆ, ῆς ἡ земля 

Ἀθηνᾶ, ᾶς ἡ Афіна 

ἀδελφιδῆ, ῆς ἡ племінниця 

γαλῆ, ῆς ἡ дрібний хижак 

 

singularis 

Nom. ἡ μνᾶ < μνά-ᾱ συκῆ < συκέ-ᾱ γῆ < γέ-ᾱ 
Gen. τῆς μνᾶς < μνά-ᾱς συκῆς < συκέ-ᾱς γῆς < γέ-ᾱς 
Dat. τῇ μνᾷ < μνά-ᾳ συκῇ < συκέ-ᾳ γῇ < γε-ᾳ 
Acc. τὴν μνᾶν < μνά-ᾱν συκῆν < συκέ-ᾱν γῆν < γε-ᾱν 
Voc. ὦ μνᾶ < μνά-ᾱ συκῆ < συκέ-ᾱ γῆ < γέ-ᾱ 

pluralis 

Nom. αἱ μναῖ < μνά-αι συκαῖ < συκέ-αι --- 

Gen. τῶν μνῶν < μνα-ῶν συκῶν < συκε-ῶν --- 

Dat. ταῖς μναῖς < μνά-αις συκαῖς < συκέ-αις --- 

Acc. τὰς μνᾶς < μνά-ᾱς συκᾶς < συκέ-ας --- 

Voc. ὦ μναῖ < μνά-αι συκαῖ < συκέ-αι --- 
dualis 

Nom., Acc., Voc. τὼ μνᾶ < μνά-α συκᾶ < συκέ-α --- 

Gen. Dat. τοῖν μναῖν < μνά-αιν συκαῖν < συκέ-αιν --- 
 

2.6.3.2. Іменники чоловічого роду 

Ἑρμῆς, οῦ ὁ Гермес, статуя Гермеса 

Ἀπελλῆς, οῦ ὁ Апел(ес) 

βορρᾶς, οῦ ὁ борей 

 

 

singularis 

Nom. ὁ Ἑρμῆς < Ἑρμέ-ᾱς βορρᾶς < βορρέ-ᾱς 

Gen. τοῦ Ἑρμοῦ < Ἑρμέ-ου βορροῦ < βορρέ-ου 

Dat. τῷ Ἑρμῇ < Ἑρμέ-ᾳ βορρᾷ < βορρέ-ᾳ 

Acc. τὸν Ἑρμῆν < Ἑρμέ-ᾱν βορρᾶν < βορρέ-ᾱν 

Voc. ὦ Ἑρμῆ < Ἑρμέ-ᾱ βορρᾶ < βορρέ-ᾱ 

pluralis 

Nom. οἱ Ἑρμαῖ < Ἑρμέ-αι βορραῖ < βορρέ-αι 

Gen. τῶν Ἑρμῶν < Ἑρμέ-ων βορρῶν < βορρέ-ων 

Dat. τοῖς Ἑρμαῖς< Ἑρμέ-αις βορραῖς < βορρέ-αις 

Acc. τοὺς Ἑρμᾶς < Ἑρμέ-ας βορρᾶς < βορρέ-ας 

Voc. ὦ Ἑρμαῖ < Ἑρμέ-αι βορραῖ < βορρέ-αι 

dualis 

Nom., Acc., Voc. τὼ Ἑρμᾶ < Ἑρμέ-α βορρᾶ < βορρέ-α 

Gen. Dat. τοῖν Ἑρμαῖν < Ἑρμέ-αιν βορραῖν < βορρέ-αιν 
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2.6. Друга відміна 

 

2.6.1. Іменники чоловічого роду 

 

ἄνθρωπος, ου ὁ людина 

ἄγγελος, ου ὁ (ἡ) вісник 

πρόξενος, ου ὁ (ἡ) проксен 

στόμαχος, ου ὁ шлунок 

 

ἀγρός, οῦ ὁ поле 

γεωργός, οῦ ὁ землероб 

ἀδελφός, οῦ ὁ брат  

νομός, οῦ ὁ пасовисько 

λόγος, ου ὁ слово, наука 

νόμος, ου ὁ звичай, закон 

λύκος, ου ὁ вовк 

στόλος, ου ὁ похід 

δοῦλος, ου ὁ раб 

οἶκος, ου ὁ помешкання 

δῆμος, ου ὁ народ  

ἆθλος, ου ὁ боротьба, змагання 

 

 

singularis 

Nom. ὁ ἄνθρωπ-ος λόγ-ος ἀγρ-ός δοῦλ-ος 

Gen. τοῦ ἀνθρώπ-ου λόγ-ου ἀγρ-οῦ δούλ-ου 

Dat. τῷ ἀνθρώπ-ῳ λόγ-ῳ ἀγρ-ῷ δούλ-ῳ 

Acc. τὸν ἄνθρωπ-ον λόγ-ον ἀγρ-όν δοῦλ-ον 

Voc. ὦ ἄνθρωπ-ε λόγ-ε ἀγρ-έ δοῦλ-ε 

pluralis 

Nom. οἱ ἄνθρωπ-οι λόγ-οι ἀγρ-οί δοῦλ-οι 

Gen. τῶν ἀνθρώπ-ων λόγ-ων ἀγρ-ῶν δούλ-ων 

Dat. τοῖς ἀνθρώπ-οις λόγ-οις ἀγρ-οῖς δούλ-οις 

Acc. τοὺς ἀνθρώπ-ους λόγ-ους ἀγρ-ούς δούλ-ους 

Voc. ὦ ἄνθρωπ-οι λόγ-οι ἀγρ-οί δοῦλ-οι 

dualis 

Nom., 

Acc., 

Voc. 

τὼ ἀνθρώπ-ω λόγ-ω  ἀγρ-ώ δούλ-ω 

Gen., 

Dat. 
τοῖν ἀνθρώπ-οιν λόγ-οιν ἀγρ-οῖν δούλ-οιν 
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2.6.2. Іменники жіночого роду 

 

ἄμπελος, ου ἡ лоза, виноград 

σμάραγδος, ου ἡ смарагд 

λήκυθος, ου ἡ лекіф (посудина) 

γέρανος, ου ἡ журавель 

 

ἀτραπός, οῦ ἡ стежка 

ὁδός, οῦ ἡ шлях 

σποδός, οῦ ἡ попіл 

δοκός, οῦ ἡ колода 

νόσος, ου ἡ хвороба 

παρθένος, ου ἡ дівчина 

πλίνθος, ου ἡ цегла 

κέρκος, ου ἡ хвіст 

νῆσος, ου ἡ острів 

ψῆφος, ου ἡ камінець 

βῶλος, ου ἡ земля 

οἶμος, ου ἡ шлях 

 

 

singularis 

Nom. ἡ ἄμπελ-ος νόσ-ος ἀτραπ-ός νῆσ-ος 

Gen. τῆς ἀμπέλ-ου νόσ-ου ἀτραπ-οῦ νήσ-ου 

Dat. τῇ ἀμπέλ-ῳ νόσ-ῳ ἀτραπ-ῷ νήσ-ῳ 

Acc. τὴν ἄμπελ-ον νόσ-ον ἀτραπ-όν νῆσ-ον 

Voc. ὦ ἄμπελ-ε νόσ-ε ἀτραπ-έ νῆσ-ε 

pluralis 

Nom. αἱ ἄμπελ-οι νόσ-οι ἀτραπ-οί νῆσ-οι 

Gen. τῶν ἀμπέλ-ων νόσ-ων ἀτραπ-ῶν νήσ-ων 

Dat. ταῖς ἀμπέλ-οις νόσ-οις ἀτραπ-οῖς νήσ-οις 

Acc. τὰς ἀμπέλ-ους νόσ-ους ἀτραπ-ούς νήσ-ους 

Voc. ὦ ἄμπελ-οι νόσ-οι ἀτραπ-οί νῆσ-οι 

dualis 

Nom., 

Acc., 

Voc. 

τὼ ἀμπέλ-ω νόσ-ω ἀτραπ-ώ νήσ-ω 

Gen., 

Dat. 
τοῖν ἀμπέλ-οιν νόσ-οιν ἀτραπ-οῖν νήσ-οιν 
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2.6.3. Іменники середнього роду 

 

φάρμακον, ου τό ліки, отрута 

γυμνάσιον, ου τό гімнасій 

δάκρυον, ου τό сльоза 

ῥόπαλον, ου τό палиця 

 

ἱερόν, οῦ τό храм 

πτερόν, οῦ τό перо 

ζυγόν, οῦ τό балка, ярмо 

θερμόν, οῦ τό спека 

δένδρον, ου τό дерево 

πέδον, ου τό земля 

κέντρον, ου τό голка, жало 

ἀδικίον, ου τό насильство, образа 

δῶρον, ου τό дарунок 

ζῷον, ου τό істота 

ἀγγεῖον, ου τό посудина, мішок 

θεῖον, ου τό божество 

 

 

singularis 

Nom. τὸ φάρμακ-ον δένδρ-ον ἱερ-όν δῶρ-ον 

Gen. τοῦ φαρμάκ-ου δένδρ-ου ἱερ-οῦ δώρ-ου 

Dat. τῷ φαρμάκ-ῳ δένδρ-ῳ ἱερ-ῷ δώρ-ῳ 

Acc. τὸ φάρμακ-ον δένδρ-ον ἱερ-όν δῶρ-ον 

Voc. ὦ φάρμακ-ον δένδρ-ον ἱερ-όν δῶρ-ον 

pluralis 

Nom. τὰ φάρμακ-α δένδρ-α ἱερ-ά δῶρ-α 

Gen. τῶν φαρμάκ-ων δένδρ-ων ἱερ-ῶν δώρ-ων 

Dat. τοῖς φαρμάκ-οις δένδρ-οις ἱερ-οῖς δώρ-οις 

Acc. τὰ φάρμακ-α δένδρ-α ἱερ-ά δῶρ-α 

Voc. ὦ φάρμακ-α δένδρ-α ἱερ-ά δῶρ-α 

dualis 

Nom., 

Acc., 

Voc. 

τὼ φαρμάκ-ω δένδρ-ω ἱερ-ώ δώρ-ω 

Gen., 

Dat. 
τοῖν φαρμάκ-οιν δένδρ-οιν ἱερ-οῖν δώρ-οιν 
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2.7.4. Контраговане відмінювання іменників другої відміни 

 

2.7.4.1. Іменники чоловічого роду 

νοῦς, οῦ ὁ розум 

πλοῦς, οῦ ὁ плавання 

χνοῦς, οῦ ὁ піна; пушок 

θροῦς, οῦ ὁ крик, голос 

ἀπόπλους, ου ὁ відплиття 

Ἀλκάθους, ου ὁ Алкатой 

Ἀλκίνους, ου ὁ Алкіной 

εἴσρους, ου ὁ притока 
 

singularis 

Nom. ὁ νοῦς < νό-ος πλοῦς < πλό-ος ἀπόπλους 

Gen. τοῦ νοῦ < νό-ου πλοῦ < πλό-ου ἀπόπλου 

Dat. τῷ νῷ < νό-ῳ πλῷ < πλό-ῳ ἀπόπλῳ 

Acc. τὸν νοῦν < νό-ον πλοῦν< πλό-ον ἀπόπλουν 

Voc. ὦ νοῦ < νό-ε πλοῦ < πλό-ε ἀπόπλου 

pluralis 

Nom. οἱ νοῖ < νό-οι πλοῖ < πλό-oι ἀπόπλοι 

Gen. τῶν νοῦς < νό-ους πλῶν < πλό-ων ἀπόπλων 

Dat. τοῖς νῶν < νό-ων πλοῖς < πλό-οις ἀπόπλοις 

Acc. τοὺς νοῖς < νό-οις πλοῦς < πλό-ους ἀπόπλους 

Voc. ὦ νοῖ < νό-οι πλοῖ < πλό-oι ἀπόπλοι 

dualis 

Nom., Acc., Voc. τὼ νώ < νό-ω πλώ < πλό-ω ἀπόπλω 

Gen., Dat. τοῖν νοῖν < νό-οιν πλοῖν < πλό-οιν ἀπόπλοιν 

 

2.7.4.2. Іменники середнього роду 

ἡμίχουν, ου τό половина 

ἄχρουν, ου τό безбарвність 

ἀντίξουν, ου τό нещастя 

κανοῦν, οῦ τό кошик 

ὀστοῦν, οῦ τό кістка 

 

singularis 

Nom. τὸ κανοῦν < κανέ-ον ἡμίχουν < ἡμίχο-ον 

Gen. τοὺ κανοῦ < κανέ-ου ἡμίχου < ἡμίχο-ου 

Dat. τῷ κανῷ < κανέ-ῳ ἡμίχῳ < ἡμίχο-ῳ 

Acc. τὸ κανοῦν < κανέ-ον ἡμίχουν < ἡμίχο-ον 

Voc. ὦ κανοῦν < κανέ-ον ἡμίχουν < ἡμίχο-ον 

pluralis 

Nom. τὰ κανᾶ < κανέ-α ἡμίχοα < ἡμίχο-α 

Gen. τῶν κανῶν < κανέ-ων ἡμίχων < ἡμίχο-ων 

Dat. τοῖς κανοῖς < κανέ-οις ἡμίχοις < ἡμίχο-οις 

Acc. τὰ κανᾶ < κανέ-α ἡμίχοα < ἡμίχο-α 

Voc. ὦ κανᾶ < κανέ-α ἡμίχοα < ἡμίχο-α 

dualis 

Nom., Acc., Voc. τὼ κανώ < κανέ-ω ἡμίχω < ἡμίχο-ω 

Gen., Dat. τοῖν κανοῖν < κανέ-οιν ἡμίχοιν < ἡμίχο-οιν 
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2.7.5. Аттична відміна іменників 

 

2.7.5.1. Зведена таблиця закінчень 

 

Відмінок / Рід m 

singularis 

Nom. -ώς5 

Gen. -ώ 

Dat. -ῴ 

Acc. -ών 

Voc. -ώς 

pluralis 

Nom. -ῴ 

Gen. -ών 

Dat. -ῴς 

Acc. -ώς 

Voc. -ῴ 

dualis 

Nom., Acc., Voc. -ώ 

Gen., Dat. -ῴν 

 

                                                 
5 При відмінюванні іменників аттичної відміни наголос у всіх відмінках зберігається на тому самому складі і 

того самого типу, що й у початковій формі. 
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2.7.5.2. Парадигми іменників аттичної відміни 

 

ἕως, ω ἡ вранішня зоря, світанок 

ἅλως, ω ἡ жорна 

κάλως, ω ὁ мотузка 

Μίνως, ω ὁ Мінос 

 

Μενέλεως, ω ὁ Менелай 

ἡγησίλεως, ω ὁ вождь народу 

Ἡγησίλεως, ω ὁ Агесилай  

Νικόλεως, ω ὁ Николай 

νεώς, ώ ὁ храм λαγώς, ώ ὁ заєць 

λεώς, ώ ὁ народ 

Πετεώς, ώ ὁ Петеой 

 

singularis 

Nom. ὁ ἕως νεώς < νη-ός Μενέλεως λαγώς 

Gen. τοῦ ἕω νεώ < νη-οῦ Μενέλεω λαγώ 

Dat. τῷ ἕῳ νεῴ < νη-ῷ Μενέλεῳ λαγῴ 

Acc. τὸν ἕω νεών < νη-όν Μενέλεων λαγών / λαγώ 

Voc. ὦ --- --- Μενέλεως --- 

pluralis 

Nom. οἱ  νεῴ < νη-οί --- λαγῴ 

Gen. τῶν  νεών < νη-ῶν --- λαγών 

Dat. τοῖς  νεῴς < νη-οῖς --- λαγῴς 

Acc. τοὺς  νεώς < νη-ούς --- λαγώς 

Voc. ὦ  νεῴ < νη-οί --- λαγῴ 

dualis 

Nom., Acc., Voc. τὼ  νεώ < νη-ώ --- λαγώ 

Gen., Dat. τοῖν  νεῴν < νη-οῖν --- λαγῴν 
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2.8. Третя відміна 

 

2.8.1. Типи основ іменників третьої відміни 

 

Кінцевий звук основи Приклад 

О
сн

о
ви

 н
а

 п
р

и
го

л
о

сн
и

й
 

н
а 

п
ро

ри
вн

и
й

 п
ри

го
ло

сн
и

й
 губний 

-π- γύψ, γυπός ὁ коршун 

-β- φλέψ, φλεβός ἡ жила 

-φ- κατῆλιψ, ιφος ἡ горище 

задньоязиковий 

-κ- κόραξ, ακος ὁ ворон 

-γ- αἶξ, αἰγός ἡ коза 

-χ- ὄνυξ, υχος ὁ ніготь 

передньоязиковий 

-τ- ἐσθής, ῆτος ἡ одяг 

-δ- φυγάς, άδος ὁ втікач 

-θ- ὄρνις, ιθος ὁ, ἡ птах 

на сонанти 

-ρ- ἀνήρ, ἀνδρός ὁ чоловік 

-λ- ἅλς, ἁλός ἡ море 

-ν- παιάν, ᾶνος ὁ пеан 

                                                  -σ- γένος, ους τό рід 

Основи на сполучення приголосних 

-κτ- ἄναξ, ἄνακτος ὁ вождь 

-ντ- Γίγας, αντος ὁ Гігант 

-νθ- Τίρυνς, υνθος ἡ Тиринф 

Основи на голосний 

-υ- μῦς, μυός ὁ миша 

-ι- ἄκοιτις, ιος ἡ дружина 

-ι-/-ε- πόλις, εως ἡ місто 

-υ-/-ε- πρέσβυς, εως ὁ старійшина 

-ω- ἥρως, ἥρωος ὁ вождь 

-ο- ἠχώ, οῦς ἡ шум 

-ευ-/-ε- βασιλεύς, έως ὁ цар 

-ου-/-ο- βοῦς, βοός ὁ (ἡ) бик 

-αυ-/-α- γραῦς, γραός ἡ стара жінка 

 


