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Дієслово – це самостійна частина мови, яка

вказує на дію предмета та його стан і відповідає на

питання : що робить? що зробить?

Думати - мислити, міркувати, гадати. ( Дієслова-

синоніми ).

У реченні дієслово найчастіше виступає

присудком.

(Наприклад: люблю(дієсл., присудок) вечірню

прохолоду.)



Зверни увагу!

Доконаний вид відповідає на 

питання що зробити?

Недоконаний вид відповідає на 

питання що робити?





Зауважте!
У майбутньому часі від дієслів доконаного виду утворюються прості 

форми (покажу, подарую), а від дієслів недоконаного виду – складні 
(садитиму, садитимеш, садитиме, садитимемо, садитимете, садитимуть) та 
складені (буду садити, будеш садити, буде садити, будемо садити, будете 
садити, будуть садити).



Дійсний

що робить? що 

зробив? що робили?

(люблю, пишу)

Спосіб дієслова

Умовний

що робив би?

що зробив би?

(хотів би, мовчала б)

Наказовий

що роби? що зроби?

(хай працює, нехай 

зробить, пиши)

Зауважте! 

Творення форми наказового способу за допомогою часток давай, давайте (давай

зупинимося) не відповідає літературній нормі (використовується лише в розмовному 

стилі). 



Дієвідміни дієслів
Щоб установити правильні особові закінчення, треба визначити дієвідміну дієслів. 

Отже, дієслова І дієвідміни в особових закінченнях мають літеру е(є) (можеш, 

чарує, кличемо, пишете), а ІІ дієвідміни – літери и(ї) (шумиш, стоїть, боїмося, 

варите, возите).



Зауважте!

Дієслова бігти, спати, стояти, боятися – ІІ дієвідміна, а дієслова хотіти, 

гудіти, іржати, ревіти, сопіти – І дієвідміна.

Отже, правильно говорити біжать, сплять, стоять, бояться, але хочуть, 

гудуть, іржуть, ревуть, соплять.

Важливо знати, що дієслова дати, їсти і всі дієслова на -

повісти(розповісти, доповісти) та похідні від них (продати, доїсти) не 

належать до дієвідмін.



Чергування приголосних
У яких формах 

відбувається
Приклади

І 
д

іє
в
ід

м
ін

а
г – ж у всіх особових 

формах 

теперішнього або 

майбутнього часу

могти – можу

к – ч текти – течу

х – ш колихати – колишу 

з – ж казати – кажу 

с – ш тесати – тешу 

т – ч хотіти – хочу 

ск – щ полоскати – полощу 

ст – щ свистати – свищу 

губний – губний + л сипати – сиплю 

ІІ
 д

іє
в
ід

м
ін

а с – ш лише у формах 1-ї 

особи однини 

теперішнього або 

майбутнього часу 

(простої форми)

просити – прошу 

з – ж возити – вожу 

т – ч тремтіти – тремчу 

д – дж водити – воджу 

ст – щ постити – пощу 

зд – ждж їздити – їжджу 

губний – губний + л любити - люблю

Чергування приголосних за дієвідмінювання





Зауважте!

Активні дієприкметники

теперішнього часу (пануючий,

працюючий) у сучасній мові

вживаються обмежено.

Замість них треба

використовувати відповідні

іменники, прикметники чи

підрядні речення.

(На зустріч запрошуємо всіх

бажаючих. – На зустріч

запрошуємо всіх охочих.)
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ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! 
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