
Дата: 24.09.2020 

Група: № 15 

Урок: № 5-6 

Тема уроку:   Degrees of comparison of adjectives (Ступені порівняння 
прикметників) 
 
Мета уроку: Формувати навички ситуативного спілкування, опрацювання 
нової лексики. Вдосконалювати навички читання та писемного мовлення.  

Матеріали уроку:  

Для початку перегляньте відео на ютубі: 

https://www.youtube.com/watch?v=g5Lo6_-E8uc  

Законспектуйте нову лексику: 

• to discuss – обговорювати 
• to search for – шукати 
• to calculate – рахувати 
• to create – створювати 
• to do a market research – проводити дослідження ринку 
• to deliver a presentation – проводити презентацію 
• to conduct a survey – проводити опитування 
• to have a meeting – проводити зустріч 
• to launch a new product – запускати новий продукт 
• to meet deadlines – вкластися в терміни 

Degrees of Comparison of Adjectives 

Ступені порівняння прикметників 
Ванглійськіймові, яківукраїнській, якісніприкметникимаютьтриступеніпо
рівняння: звичайний (the Positive Degree), вищий (the Comparative Degree), 
найвищий (the Superlative degree). 

Утворення ступенів порівняння прикметників 
Форма звичайного ступеня прикметник 
анемає якогось спеціального закінчення: wide, pleasant, difficult. Форми 
вищого і найвищого ступенів можуть бути простими (утворюються за 
допомогою закінчень) і складними (утворюються за допомогою службових 
слів). Прості форми вищого і найвищого ступенів утворюються 
додаванням закінчень -еr(для вищого ступеня) і -est(для найвищого 
ступеня) до форми звичайного ступеня прикметника. Перед 
прикметниками у найвищому ступені стоїть означений артикль. 

https://www.youtube.com/watch?v=g5Lo6_-E8uc


При утворенніпростих форм вищого і найвищого ступенів слід 
дотримуватисьтаких правил. 

1) Односкладові прикметники, які закінчуються на одну приголосну з 
попереднім коротким голосним звуком, подвоюють у написанні кінцеву 
приголосну у вищому і найвищому ступенях: 
Example:big— bigger— (the) biggest. 

2) Прикметники, які закінчуються на букву -у з попередньою 
приголосною, у вищому і найвищому ступенях змінюють -у на -і: 
Example:easy — easier — (the) easiest. 

3) Прикметники, які закінчуються у звичайному ступені на німе -е, у 
вищому і найвищому ступенях опускають його: 
Example:large — larger— (the) largest. 

Прості форми вищого і найвищого ступенів мають такі прикметники: 
1) усі односкладові прикметники; 
2) двоскладові прикметники, які закінчуються на -у, -er, -le, -ow. 
Складні форми вищого і найвищого ступенів утворюються додаванням 
службових слів more і (the) most до звичайного ступеня 
прикметника. Складні форми вищого і найвищого ступенів утворюють 
такі прикметники: 
1) усі багатоскладові (ті, що мають більш як два склади) прикметники; 
2) двоскладові прикметники, які не закінчуються на -у, -er, -le, -ow і 
мають наголос на першому складі; 

3) усі прикметники, які збігаються за формою з дієприкметником 
теперішнього або минулого часу (тобто закінчуються на -ing та -ed). 

Деякі прикметники утворюють вищий і найвищий ступені порівняння не 
за загальними правилами, наприклад: 
 

Звичайний ступінь  good bad 
little 
Вищий  ступінь   better  worse 
less    
Найвищий ступінь 
 (the) best     (the) least 
(the) worst 
 
 

Деякі прислівники мають по дві форми вищого і найвищого ступенів, які 
різні за своїм значенням. 



• Форми elder, (the) eldest вживаються стосовно членів однієї сім'ї. Але 
при наявності слова than (порівняння) вживається форма older, а 
не elder. Форми later, (the) latest вживаються стосовно часу. 

• Форми latter, (the) last означають порядок послідовності. 
 

 
 

Завдання:   

Exercise 1. Утворіть вищий та найвищий ступені прикметників. 

Old, heavy, difficult, bad, large, careful, happy, pretty, far, important, hot, good. 

Exercise2. Розкрийте дужки, вживаючи потрібну форму прикметника. 

1. Which is______ (long) day of the year? 2. Winter is______ (cold) season. 3. My 

friend's flat is not so______ (new) as my flat. 4. Where is it_____ (beautiful), in 

the mountains or near the sea? 5. It was_____ (good) trip I've ever had. 6. In spring 

the days are_____ (long) than in winter. 7. It is_____ (cold) today than it was 



yesterday. 8. The Ukrainian grammar is_____ (difficult) than the English one. 9. 

Friendship is_____ (strong) than steel. 

Homework 

Exercise 1  

  Перекладіть речення англійською мовою. 

1. Брат не такий стомлений, як його сестра. 2. Моя валіза така ж важка, як і 

твоя. 3. Київ такий же гарний, як і Львів. 4. Цей будинок такий же високий, 

як і той. 5. Сьогодні вода в річці не така тепла, як вчора. 6. Мій дядько такий 

же розумний, як і тато. 7. Франція не така велика, як Китай. 8. Наше місто 

таке ж зелене, як і Одеса. 9. Його бабуся не така стара, як дідусь. 10. Яблука 

такі ж смачні, як і сливи, але не такі смачні, як груші. 11. Ти живеш так само 

далеко від університету, як і я? 12. Хокей не такий популярний, як футбол. 

Exercise 2. Розкрийте дужки, вживаючи потрібну форму прикметника. 

1. Her eyes are (big) than mine. 2. He was (strong) man in the village. 3. As she 

went on a diet, she became (slim) and (slim). 4. My sister is the (pretty) girl in her 

group. 5. Who is the (attentive) student іn your group? 6. It is autumn. Every day 

the air becomes (cold), the leaves (yellow). 7. This is the (beautiful) view I have 

ever seen in my life. 8. Your pronunciation is now (good) than it was last year, but 

still it is not so (good) as others’. 9. Oil is (light) than water. 10. We shall wait for a 

(dry) day to go on the excursion.  

Виконане завдання відправте мені на електронну пошту 

emiliya.karnakh@gmail.com  або у Вайбер/Telegram 0635606499, якщо 

виникають запитання – пишіть!  
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