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Дата: 08.09.2022 

Урок 3 

Тема: Дієслово. Дієслівні форми. 

Мета: (формування компетентностей): предметні: повторення, закріплення та 

поглиблення знань, умінь і навичок щодо дієслова і його форм; ключові: уміння 

перебудувати, узагальнювати знання та навички; інформаційні: навички сприймання 

інформації на новому рівні; комунікативні: уміле використання різних дієслівних 

форм у текстотворенні; загальнокультурні: виховання турботливого ставлення до 

свого здоров'я. 

Матеріали до уроку: 

Записати основне 

Дієслово — це частина мови, що позначає дію або стан предмета як процес. 

Предметні характеристики виражаються в кількох планах: а) статичних ознак 

або належності, позначуваних прикметниками і займенниками; б) кількісних і 

порядкових визначень, позначува-них числівниками; в) динамічних ознак, 

позначуваних дієсловами. 

За своїм значенням дієслова протиставляються насамперед прикметникам, а 

також іншим іменним частинам мови як слова, що виражають ознаку в процесі 

становлення її, тривання або роз-гортання. Порівняйте, наприклад: білий сніг і біліє 

сніг; письмовий стіл і писав за столом; двоє очей і двоїться в очах; своя думка і 

засвоїти думку. У названих парах слів спільного кореня одні позначають сталі 

ознаки предмета або кількість їх, а інші виражають динамічні ознаки, пов’язані з 

діяльністю особи або з активністю предмета. 

Особливістю дієслова є також поєднання в його парадигмі різних граматичних 

форм: дієвідмінюваних особових (пишу, писатиму, пиши та ін.) і родових (писав, 

писала, писав би і под.); відмінкових (пишучий, написаний) і незмінюваних — 

дієприслівникової (пи¬шучи, написавши) та інфінітивної, або неозначеної, форм 

(писати, написати). 
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Усі дієслівні форми об’єднуються в одну струнку систему на основі спільного 

лексичного значення процесуальності та загально дієслівних категорій виду, 

перехідності / неперехідності й стану, а також здатністю їх керувати іменниковою 

формою непрямого від-мінка та поєднуватися з обставинними словами, наприклад: 

їхав до батька, піду до школи, прочитала б звечора, виконаний давно, сказавши 

навмисне, оббігти довкола. 

 

1. Самостійна робота 

- До змінюваних дієслівних форм запишіть у дужках форму інфінітива. 

Назвіть морфологічні ознаки інфінітива. Який заголовок ви дали б тексту? 

Гаї, заквітчані в жовті і багряні барви, вигріваються під лагідним осіннім сонцем. 

Небо високе і синє-синє, без жодної хмаринки, на його пречистому тлі палахкотять 

дерева, неначе вогнескипи. 

Час від часу набіжить вітер, вдарить тугою хвилею по верховіттях, і тоді враз 

закружляє в повітрі золотаво-багряниста віхола, зашурхотить падолистами. 

Здається, що й не листя тріпоче, а жахтить живе полум’я, щоб за хвилинку згаснути, 

розпрощавшись з вітром і сонцем (І. Цюпа). 

2. Порівняння дієприкметника й прикметника 



3 

 

 

- У поданих словосполученнях замініть дієприкметники прикметниками і 

запишіть паралелі. Чим відрізняються ці форми між собою? 

Зразок: Занесена дорога — чиста дорога. 

□ зеленіюче поле 

□ застелений стіл 

□ прикриті кущі 

□ прибуваючий поїзд 

Дієприслівником називається невідмінювана дієслівна форма із суфіксами -

чи, -ши, яка, вказуючи на додаткову дію, пояснює в реченні основне дієслово. 

Цій дієслівній формі властиві ознаки дієслова і прислівника, тому й називається 

вона дієприслівником. 
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Дата: 08.09.2022 

Урок № 4 

Тема: ДІЄСЛОВО, ЙОГО ФОРМИ. ПРАВОПИС ОСОБОВИХ ЗАКІНЧЕНЬ 

Мета: повторити вивчене про форми дієслова та правопис особових закінчень; 

удосконалювати загальнопізнавальні вміння визначати дієслівні форми, 

аналізувати висловлювання щодо ролі в них дієслівних форм; розвивати 

творчі вміння доцільно використовувати форми дієслова в текстах; за 

допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу 

виховувати бережливе ставлення до культурних надбань українців. 

 

 Матеріали до уроку: 

♦ Експрес-опитування 

1. Що таке дієслово? 

2. Які форми ви знаєте? 

3. Що називає неозначена форма дієслова? 

4. Які дієслова є особовими? 

5. Що таке дієприкметник? 

6. - // - дієприслівник? 

 

 

♦Робота з підручником 

 

♦Словниковий диктант 

Смієт..ся, розумієт..ся, зосереджуєш…ся, підбадьоруєш…ся, шепоч…мо, 

шука…єш, чист…мо, лет…мо, вел…ш, вч…ите, говор…ш, визволя..те, 

город…ш, мовч…мо, стереж…ш, брин…ш, пита…мо, сол…ш, відобраз…ш, 

кол..ш,  пол…ть, сипл…ть. 

 

«Не тільки сама істина дає впевненість, але й пошук її» (Б.Паскаль) 

 

♦Синтаксичний розбір речення 

 Відома істина: якщо на землі зникає якась одна мова, людство стає 

набагато біднішим. 

♦Редагування  

Вивчивши правопис особових закінчень дієслів, диктант був написаний на 

відмінно. 

 

♦Скринька народної мудрості 

Назвати фразеологізми, у яких використовуються форми дієслова. 

Бити байдики, зробити з мухи слона, комар носа не підточить, вивести на 

чисту воду, зарубати собі на носі, зав’язало мову, похололо на душі 
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Учись, на інших дивлячись. Що написано пером. Того не виволочиш волом. 

Хто що знає, тим і заробляє. За що куплено, за те продано. У закритий рот муха не 

залетить.  

 

 

Д/з. 1) Скласти речення (складну синтаксичну конструкцію), у якому була б 

використана неозначена форма дієслова та безособові форми на –но, -то (за 

бажанням). 

2) Повторити вивчене про дієслово. 

 

Фото виконаних завдань надсилати мені на електронну пошту 

y.levchuk2976@gmail.com 

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


