
08.09.2022  

Група № 31 

Урок № 3 

Тема уроку: «Дієслово та його форми» 

Мета уроку: узагальнити й систематизувати вивчене про дієслово, 

удосконалювати вміння визначати морфологічні ознаки дієслів, дієприкметників 

і дієприслівників, а також орфографічні й орфоепічні навички; розвивати увагу, 

удосконалювати навички роботи з таблицею, розвивати логічне мислення. 

Матеріали до уроку: 

1. Опрацюйте § 15 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 до уроку на YouTube: 

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

3. Законспектуйте матеріал до уроку (основне): 

Дієслово – це самостійна частина мови, що називає дію або стан предмета 

як процес. 

Дієслово виражає динамічну змінну ознаку дії або стану протягом їх 

тривання на відміну від інших частин мови (іменника, прикметника, 

прислівника), які передають статичну ознаку, напр.: 

Тиша – тихий – тихо – тихнути (похідні: затихати, втихати); 

Дієслово має п’ять основних форм: 

1. неозначена (інфінітив) – незмінна: говорити, косити, терти; 

2. особова – змінюється за способами, часами, особами або 

родами, числами: говорю, напиши!, сказав би; відповів, працюю, розповім; 

стрибаєш, їсть, варимо, печуть; плела, зробило, підкреслили; 

3. дієприкметник – змінюється за відмінками, родами і 

числами: забута книга, на Богом забутому хуторі, в забутій кимось валізі, 

звернулися до давно забутих джерел; 

4. безособова форма на –но, -то) – незмінна: підписано наказ, 

зведено новобудову, оформлено достроково; затримано студента. 

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


5. дієприслівник: нагадавши правила, закликавши до 

патріотизму, подолавши ретельний відбір. 

Неозначена форма дієслова (інфінітив) – це початкова форма дієслова, 

вихідна форма дієслівної парадигми. Вона називає дію або стан безвідносно до 

часу, особи, роду, числа, способу, тож вона незмінна. 

Неозначену форму мають усі дієслова СУЛМ. Характерною ознакою 

неозначеної форми є суфікси –ти, (публ., наук., офіц.-діловий); -ть (розм., 

худож.): ходити – ходить; носити – носить; танцювати – танцювать. 

4. Виконайте наступні завдання: 

1. Виконайте вправи 2,3,7 до § 15 з підручника О. Авраменка для 11 

кл.  

2. Виконайте тест: 

1. Дієсловами є всі слова рядка 

А форсувати, замовлений, збалансували 

Б заощадивши, капітально, виплатити 

В зараховано, домовлені, депозитний 

Г перерахунок, капіталізувати, зберіг 

Д відмовлятимуся, внесок, заблоковано 

2. З’ясуйте, скільки дієслів у наведеному фрагменті поезії. 

Звучи! Хай серце відпочине, 

Спів хай зачарує рідний край. 

Наша пісне, пісне солов’їна, — 

Своїх слів крилатих не втрачай! 

Де б не був — додому серце лине, 

Де б не жив — все українець ти… 

А 4 

Б 5 

В 7 

Г 9 

Д 13 



3. З’ясуйте, скільки дієслів у наведеному реченні. 

Зашепотіли збуджені листочки, оповідаючи сни свої, заметушилась у травиці 

комашня, розітнулося в гущині голосне щебетання. 

А 3 

В 4 

В 5 

Г 6 

Д 7 

4. Установіть відповідність між формами дієслова й наведеними 

прикладами. 

Форма дієслова Приклад 

1 інфінітив А виготовляючи 

2 особова форма Б виготовляють 

3 дієприкметник В виготовляти 

4 дієприслівник Г виготовлено 

 

Д виготовлений 

5. Установіть відповідність між формами дієслова й наведеними 

прикладами. 

Форма дієслова Приклад 

1 особова форма А заквітчаний 

2 безособова форма Б заквітчано 

3 дієприкметник В заквітчаємо 

4 дієприслівник Г заквітчати 

 

Д заквітчавши 



6. Установіть відповідність між формами дієслова й наведеними 

прикладами 

Форма дієслова Приклад 

1 інфінітив А показуючись 

2 особова форма Б милуватися 

3 безособова форма В розпечений 

4 дієприкметник Г іскряться 

 

Д хмариться 

7. Установіть відповідність між формами дієслова й наведеними 

прикладами. 

Форма дієслова Приклад 

1 інфінітив А мрячить 

2 особова форма Б повернувся 

3 безособова форма В підіймати 

4 дієприслівник Г забувши 

 

Д оповитий 

8. Установіть відповідність між формами дієслова й наведеними 

прикладами. 

Форма дієслова Приклад 

1 інфінітив А пишатися 

2 безособова форма Б посаджений 

3 дієприкметник В оглядають 



4 дієприслівник Г обираючи 

 

Д світає 

9. Установіть відповідність між формами дієслова й наведеними 

прикладами. 

Форма дієслова Приклад 

1 особова форма А міцніючи 

2 безособова форма Б зниклий 

3 дієприкметник В цінувати 

4 дієприслівник Г вкладатиму 

 

Д лихоманить 

10. Інфінітив є в реченні 

А Дивлюсь я на небо та й думку гадаю. 

Б Казати правду треба вчасно і невчасно. 

В На сонці ясени горять, спадають ягоди з шовковиць. 

Г Небо червоніло й жовтіло, ніби облите золотом, облите жаром. 

Д Я візьму тебе на крила з цього озера тісного, що деревами закрито і закуто в 

береги. 

11. З’ясуйте, яким членом речення є інфінітив у наведених реченнях  

 

1 підмет                                                   А Не варто нарікати на обставини 

2 означення  Б Якби колись сказала ти мені стати твоїм човном... 

3 додаток  В Сказати легко  

4 обставина Г Виникла потреба сказати 

 Д Опівдні ми зайшли пообідати 

 

 



12. Установіть відповідність між членом речення та прикладом 

речення  

 

1 присудок  А Задивляюсь у твої зіниці…  

2 додаток  Б Батьки навчили мене задивлятися в душу 

людську.  

3 означення  В Цвіте земля, задивлена в свободу.  

4 обставина Г Задивившись на неї, проїхав потрібну зупинку.  

 Д Задивитися — дієслово у формі інфінітива. 

 

Фото виконаних завдань надсилати мені на електронну пошту 

ledishade@ukr.net .  

У темі листа вкажіть ваше прізвище, номер групи та № уроку. 
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08.09.2022  

Група № 31 

Урок № 4 

Тема уроку: «Дієслівні закінчення» 

Мета уроку: поглибити знання учнів про дієслова I і II дієвідмін, пояснити 

правопис особових закінчень дієслів; формувати вміння розрізняти дієслова I і II 

дієвідмін, правильно писати особові закінчення; розвивати пам'ять, увагу, 

логічне мислення; виховувати повагу до мови. 

Матеріали до уроку: 

1. Опрацюйте § 16 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 до уроку на YouTube:  

https://www.youtube.com/watch?v=PNDUlF88xDQ&ab_channel 

3. Законспектуйте матеріал до уроку (основне): 

Дієслова в теперішньому часі (що роблю? що робиш? і т.д.) і в простому 

майбутньому (що зроблю? що зробиш? і т.д.) змінюються однаково. 

За характером закінчень дієслова в цих часах діляться на дві дієвідміни і 

залежно від дієвідміни мають такі буквені закінчення 

Число Особа 

Дієвідміни 

I 

(брати, мати) 

II 

(мчати, стояти) 

Однина 

1-а -у, -ю -у, -ю 

2-а -еш, -єш -иш, -їш 

3-а -е, -є -ить, -їть 

Множина 

1-а -емо, -ємо -имо, -їмо 

2-а -ете, -єте -ите, -їте 

https://www.youtube.com/watch?v=PNDUlF88xDQ&ab_channel


Число Особа 

Дієвідміни 

I 

(брати, мати) 

II 

(мчати, стояти) 

3-а -уть, -ють -ать, -ять 

Найчастіше правопис закінчень перевіряють за 3-ю особою 

множини: несемо, бо несуть (І дієвідміна); сидимо, бо сидять (II дієвідміна), 

але можна це так само робити за 3-ю особою однини. 

 

До першої дієвідміни належать дієслова, які в усіх особах, крім 1-ї 

особи однини і 3-ї особи множини, в закінченнях мають -е- (-є-), а в 3-й особі 

множини закінчення -уть (-ють): пишеш, пише, пишемо, пишете, 

пишуть; співаєш, співає, співаємо, співаєте, співають. 

До другої дієвідміни належать дієслова, які в усіх особах, крім 1-ї особи 

однини і 3-ї особи множини, в закінченнях мають -и- (-ї-), а в 3-й особі 

множини закінчення -ать (-ять): мовчиш, мовчить, мовчимо, мовчите, 

мовчать; стоїш, стоїть, стоїмо, стоїте, стоять. 

Дієвідміна дієслова весь час залишається тою самою. Тому, щоб 

перевірити, що написати в закінченні: букву е чи и, є чи ї; закінчення -уть чи -

ать, -ють чи -ять, — досить за будь-якою особою визначити дієвідміну цього 

дієслова. 

Наприклад, чуємо [диши
е
мо] і вагаємося, яку букву писати в 

закінченні: е чи и. Змінюємо дієслово: [дише] (3-а особа однини) — виразно 

чується закінчення -е; отже, й у попередній формі треба 

написати е: дишемо. Так само чуємо [сиде
и
те], а пишемо сидите, бо в 

закінченні форми [сидитˊ] чітко звучить и, не е. 



У дієсловах на -ся у кінці 2-ї особи однини (що робиш?) вимовляємо 

[сˊсˊа], але пишемо за морфологічним принципом -шся: [мнесˊсˊа] —

 мнешся, [рвесˊсˊа] — рвешся, [вчисˊсˊа] — вчишся (бо мнеш, рвеш, вчиш). 

Так само в кінці 3-ї особи однини і множини (що робить? що роблять?) 

чується [цˊцˊа], а пишеться -ться: [мнецˊцˊа] — мнеться, [мнуцˊцˊа] —

 мнуться; [вчицˊцˊа] — вчиться, [вчацˊцˊа] — вчаться (бо мнуть, вчить, 

вчать). 

У 1-й особі множини (що робимо?) в кінці виступає о: вчимо, говоримо, 

промовляємо. Форми без кінцевого о (ведем, ходим) допускаються лише в 

поезії та в розмовному стилі. 

Дієслова дати, їсти, відповісти (і всі на -повісти) в 1-й особі однини 

мають форму дам, їм, відповім, а в другій — даси, їси, відповіси (без 

кінцевого ш). 

4. Виконайте наступні завдання: 

1. Виконайте вправи 2,3,4,7 до § 16 з підручника О. Авраменка для 11 кл.  

Фото виконаних завдань надсилати мені на електронну пошту 

ledishade@ukr.net .  

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