
 

28.10.2020  

Група № 33 

Урок № 16 

Тема уроку: «Пасивні конструкції» 

Мета уроку: повторити особливості синтаксичних конструкцій з формами на -но, -то, 

пасивних конструкцій з дієсловами на -ся; учити застосовувати теоретичні знання на 

практиці; розвивати пізнавальний інтерес; розширювати світогляд здобувачів освіти. 

Матеріали до уроку: 

1. Опрацюйте § 25 у базовому підручнику: Українська мова (рівень стандарту): 

підручник для 11 кл. закл. загальн. середн. освіти/ Олександр Авраменко. – К.: Грамота, 

2019. – 208 с. 

2. Перегляньте відео на  YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=DovwtRffOM0&ab_channel 

3. Законспектуйте матеріал до уроку з підручника § 25 (ОСНОВНЕ): 

Безособова дієслівна форма на -но, -то 

Безособова форма на -но, -то твориться від пасивних дієприкметників за 

допомогою суфікса -о: записаний — записано, налагоджений — налагоджено, 

накритий — накрито. Ця форма повністю зберігає правопис дієприкметників, від 

яких вона утворена: зачинений — зачинено, в’їжджений — в’їжджено. 

Безособову форму на -но, -то вживаємо тоді, коли хочемо наголосити на 

виконаній чи виконуваній дії. Ця форма має два минулі і майбутній часи: було 

зроблено, зроблено, буде зроблено. 

Безособова форма на -но, -то вживається звичайно в значенні “хтось щось 

зробив”. Рідше ця форма вживається стосовно до явищ природи. 

У діловому мовленні вживаються незмінні дієслівні форми на -но, -то замість 

пасивних дієприкметників, коли є потреба наголосити на дії, а не на ознаці: виконано, 

запропоновано, реорганізовано, досягнуто, набуто. 

Тренувальні вправи. 

1. Запишіть правильно речення з формами на -но, -то. Поясніть неправомірність 

уживання із цими формами орудного відмінка зі значенням виконавця дії. 

https://www.youtube.com/watch?v=DovwtRffOM0&ab_channel
https://webpen.com.ua/pages/Morphology_and_spelling/participle_passive_forms.html


1. Кращі статті надруковано нами у журналі «Дивослово». 2. Приватними 

підприємцями відкрито нові інтернет-магазини. 3. Вченими досліджено місця залягання 

корисних копалин на території України. 4. Будівельниками відреставровано 

метрополітен. 5. Дослідниками добуто проби води з морського дна. 6. Випускниками 

здобуто нові знання з ораторського мистецтва. 7. Нами розроблено нові родовища 

нафти і газу у Прикарпатті. 8. На основі проаналізованого матеріалу нами було 

визначено вживання складних речень у текстах художнього стилю. 

2. Перекладіть українською мовою подані речення, зважаючи на особливості 

використання в українській мові пасивних конструкцій. 

1. В кабинете установлен порядок проведения занятий. 2. Новый прибор изобретен 

украинскими инженерами и конструкторами. 3. Рукопись летописи найдена в ХХ веке. 

4. Нужный ответ получен на основании исследований. 5. На сайте школы размещен 

график консультаций по украинскому языку. 6. Расписание учебных занятий составлено 

на первый и второй семестры включительно. 7. Сообщения распространяются 

средствами массовой информации. 8. График дежурства на некоторое время изменен. 

9. Словообразование сложных слов образуется по определенным моделям. 

10. В исследовании нами рассматривается проблема соотношения сложных слов 

и словосочетаний. 11. Модель экономического развития страны разработана 

и апробирована ведущими специалистами академии наук. 12. Эта проблема 

рассматривалась многими учеными.  

 

Фото виконаних завдань надсилати мені на електронну пошту 

 ledishade@ukr.net  

У темі листа вкажіть ваше прізвище, предмет, номер групи та № уроку. 

 

mailto:ledishade@ukr.net

