
УРОК: 3-4 

ДАТА: 19.01.23 

ГРУПА: 36 

Тема: Дієслово та його форми. Дієслівні закінчення.  Наказовий спосіб 

дієслова. Активні і пасивні дієприкметники. 

Мета: узагальнити і систематизувати вивчені відомості про дієслово, його     

граматичні й морфологічні ознаки, лексичне значення, правопис, синтаксичну 

роль; формувати в студентів навички практичного  застосування теоретичних 

знань, правильного використання в усному й писемному мовленні; сприяти 

розвиткові логічного мислення учнів, збагаченню їх лексичного запасу; 

прививати учням сталий інтерес до навчання; виховувати в учнів любов до рідної 

мови, гордість за її милозвучність та багатство. 

 

Обладнання: підручник, зошити, вправи, додатковий матеріал. 

 

Тип заняття: узагальнення та систематизація вивченого. 

 

ПЕРЕБІГ ЗАНЯТТЯ  

 

І. Організаційний момент 

ІІ. Оголошення теми й мети заняття 

ІІІ. Актуалізація опорних знань, умінь і навичок студентів 

  Бесіда  

- Що називається дієсловом? 

- На які питання відповідає дієслово? 

- Яку синтаксичну роль виконує в реченні? 

- Які категорії дієслова Ви знаєте? 

- Назвіть форми дієслова? 

- Скільки видів має дієслово і назвіть які? 

- Способи дієслів?  

ІV. Виклад основного матеріалу. Лекція викладача.   

Дієслово та його форми 

Дієслово – самостійна частина мови, що означає дію або стан предмета 

й відповідає на питання що робити? що робив? що робить? що робитиме? 

та ін.: жевріти, мусив, підтанцьовує, чавитиме. Найчастіше воно є присудком. 

Дієслово має п ’ять форм: дві змінні (особове дієслово й дієприкметник) і три 

незмінні (інфінітив, дієприслівник і безособове дієслово).  

Форма 

дієслова 

Значення Питання Приклади 

інфінітив 

(неозначена 

форма) 

дія або стан 

предмета без 

вказівки на особу, 

рід, число, спосіб і 

час 

що робити? 

що зробити? 

Виконувати, 

розбити 



особове 

дієслово 

дія або стан 

предмета 

що роблю? 

що робила? 

що робитимуть? 

Виконую, 

розбивала, 

виконуватимуть 

безособове 

дієслово 

дія або стан 

предмета 

безвідносно до 

виконавця 

що відбувається? 

що зроблено? 

Світає, 

морозить, 

виконано, 

розбито 

дієприкметник  ознака предмета за 

його дією або 

станом 

який? яка? яке? 

які? 

Виконаний, 

розбитий 

дієприслівник додаткова дія або 

стан предмета 

що роблячи? 

що зробиш? 

Виконуючи, 

розбивши 

 

Вид дієслова 

Дієслова мають вид – доконаний (що зробити?) і недоконаний (що 

робити?). Особові дієслова бувають дійсного способу (мають час – теперішній, 

минулий, майбутній), умовного (їх уживають з частками б і би) і наказового. 

Вони змінюються за особами (1-а, 2-а, 3-я особи) і числами (однина, множина). 

У формі однини минулого часу можна визначити рід. 

Дієприкметники бувають активні й пасивні, теперішнього й минулого 

часу. Вони змінюються за родами, числами й відмінками, як прикметники. 

Розрізняють безособові дієслова й безособові форми на -но, -то.  

Безособові дієслова позначають стан людини чи природи (нудить, світає), 

а безособові форми на -но, -то – результат дії або дію без вказівки на виконавця 

(зруйновано, розбито). 

Дієслівні закінчення  

Особові дієслова змінюються за особами й числами. Особові закінчення 

залежать від дієвідміни. Є два способи визначення дієвідміни.  

І. За формою 3-ї особи множини (вони що (з)роблять?)  

І дієвідміна -уть (-ють) —> -е- (-є-) пишеш, бо пишуть 

II дієвідміна -ать (-ять) —> -и- (-Ї-) спимо, бо сплять  

Якщо, поставивши дієслово в 3-ю особу множини, ви вагаєтеся щодо 

закінчення (наприклад, борються чи боряться), то треба перейти до другого 

способу визначення дієвідміни.  

II. За основою інфінітива (що (з)робити?)  

Щоб визначити дієвідміну, треба з’ясувати, який суфікс стоїть перед -ти в 

інфінітиві, а також випадає він чи ні в 1-й особі однини.  

Який суфікс перед -ти? 

 

-а- (після шиплячого), -и-, і-, -ї-  

 

 

так           ні  

 



 

1 випадає в 1-й ос. одн. не випадає в 1-й ос. одн.       І дієвідміна так X т І  

 

 

   так           І дієвідміна 

 

 

               II дієвідміна 

Наприклад, у слові закінчити перед суфіксом -ти стоїть суфікс -и-, що в 

1-й особі однини випадає (закінчую), отже, це дієслово II дієвідміни: закінчиш, 

закінчать.  

Дієслово боротися належить до І дієвідміни, бо перед -ти стоїть -о-, а не 

один з наведених в алгоритмі суфіксів.  

Дієслово шити належить до І дієвідміни, бо перед суфіксом -ти стоїть -и-, 

що в 1-й особі однини не випадає (шию).  

Винятки: І дієвідміна: хотіти, сопіти, гудіти, ревіти, іржати  

                          II дієвідміна: боятися, стояти, бігти, спати  

Визначаючи дієвідміну, зважайте на вид дієслова: закінчувати – І 

дієвідміна, бо суфікс -а- стоїть не після шиплячого (закінчуєш, закінчують); 

закінчити – II дієвідміна, бо перед -ти стоїть випадне -и- (закінчуєш, 

закінчують).  

Дієслова дати, їсти й ...вісти (розповісти, відповісти, доповісти...) не 

належать до дієвідмін і відмінюються своєрідно. 

 Однина Множина  

1-а ос. дам їм відповім дамо їмо відповімо 

2-а ос. даси їси відповіси дасте їсте відповісте 

3-я ос. дасть їсть відповість дадуть їдять відповідять 

Дієслово бути в усіх особах теперішнього часу має форму є.  

Дієслова на -вісти без префікса не вживають. У сучасній мові форми 

доповідять, розповідять, відповідять використовують рідко. Частіше 

вживають описові форми дадуть відповідь, зроблять доповідь, розкажуть. 

 

Наказовий спосіб дієслова 

 

Наказовий спосіб дієслова. За допомогою форм наказового способу дієслів 

спонукають до дії: просять, наказують, благають, примушують та ін. Форми 

наказового способу дієслів мають такі закінчення: 

 Однина  Множина  

1-а ос. - -мо, -імо: ріжмо, робімо 

2-а ос. Ø, -и: ріж, роби -те, -іть або –іте: ріжте, робіть або 

робіте 

3-я ос. хай…-е (-є), ить:  

хай ріжте, хай 

робить 

хай… уть (-ють), -ать (-ять): 

хай ріжуть, хай роблять 

Деякі дієслова наказового способу мають паралельні форми: кресли — 

кресль, визнач — визначи, визначте — визначіть, підтвердьте — підтвердіть.  



Для творення дієслів наказового способу 1-ї особи множини 

використовують також закінчення -їм: ходім, робім. Але ці форми мають 

розмовний характер, їхнє вживання обмежене усним розмовним стилем.  

Від дієслів доконаного виду відповісти, доповісти, переповісти і под. 

наказовий спосіб не утворюють. Спонукання до дії в такому разі передають 

формами недоконаного виду: відповідай, доповідай, переповідай і под. 

 Використання часток давай, давайте для творення форм наказового 

способу (давай різати, давайте робити) не відповідає літературній нормі. 

У формі 2-ї особи множини паралельно із закінченням -іть можна вживати 

й закінчення -іте (воно хоч і рідше вживане, але нормативне): ходіть — ходіте, 

несіть — несіте, любіть — любіте, окропіть — окропіте. Іноді один спосіб 

дієслова вживають у значенні іншого, наприклад: Чи не допоміг би ти мені 

виконати завдання? (умовний спосіб у значенні наказового). У значенні 

наказового способу може бути й інфінітив, наприклад: Стояти струнко! 

 

Активні і пасивні дієприкметники  

 

Активні дієприкметники виражають ознаку за дією, яку виконує сам 

предмет: киплячий (суп), зеленіючий (гай), опале (листя). Активні 

дієприкметники теперішнього часу утворюють за допомогою суфіксів -уч- (- юч), 

-ач- (-яч-), а минулого часу — за допомогою суфікса -л-.  

Пасивні дієприкметники виражають ознаку за дією, яку хтось виконує 

над предметом: написаний (сестрою), здійснений (мною), розбитий (вітром). Їх 

утворюють за допомогою суфіксів -н-, -єн-, -т-.  

Активних дієприкметників теперішнього часу в українській мові мало, їх 

здебільшого вживають у наукових текстах (як терміни): лежачі хворі, блукаючий 

нерв, а також у художньому стилі: синіючі далі, зеленіючі гаї. Форм типу ідучий, 

бігучий, кричащий, говорячий в українській мові немає. Дієприкметники 

танцюючий, пануючий, навчаючий і под. використовують у сучасній мові 

обмежено. Замість них треба вживати:  

• іменник: початківець, працівник (не початкуючий, не працюючий);  

• іменник-прикладку: команда-лідер (не лідируюча команда);  

• прикметник: охочий, розвивальний (не бажаючий, не розвиваючий);  

• прийменниково-іменникову сполуку: місця для сидіння (не сидячі 

місця);  

• пасивний дієприкметник: приспана красуня (не спляча красуня);  

• дієприкметник минулого часу з префіксом напів-: напівзниклі рептилії 

 (не зникаючі рептилії); 

• описову конструкцію (підрядне речення): той, що йде; той, що 

 біжить (не ідучий, не бігучий); 

• синонім: сучасні проблеми (не існуючі проблеми); 

• іменник у формі родового відмінка: лампа енергозберігання (не  

енергозберігаюча лампа); 

• словосполучення з відповідним змістом: з любов’ю до вас (не люблячий  

вас); 

• усунення зайвого активного дієприкметника: постійна комісія (не 

постійно діюча комісія). 



Це основні способи заміщення активних дієприкметників теперішнього 

часу, хоча науковці налічують їх понад 20.  

В українській мові є окремі дієприкметники на -учий (-ючий), -ачий (-

ячий), що стали прикметниками, тобто вказують на постійну ознаку: під 

лежачий камінь вода не тече; лежачого не б’ють, АЛЕ: кішка, що лежить на 

канапі (не лежача на канапі кішка). 

V. Опрацювання навчального матеріалу 

Вправа 1. 

Знайдіть дієслова й визначте форму кожного з них.  

Читати, читання, прочитавши, читаний, читаю, прочитано; збайдужілий, 

байдуже, байдужіти, байдужий, байдужітимеш; морозить, морозно, заморозити, 

мороз, заморожено, заморозивши, морожений; дрібний, подрібнено, дрібно, 

дріботіти, подріботівши, дріботіння; світати, освітлення, світити, освітлено, 

засвітивши, світиш, світло.  

 

Вправа 2. 

Випишіть дієслівні форми в п’ять колонок: 1) особові форми; 2) 

інфінітиви; 3) дієприкметники; 4) безособові дієслова та форми на -но, -то; 

5) дієприслівники.  
Тішишся, дратувати, наливаючи, опиратися, дарований, естетизуючи, 

асимілювали, нудить, баламутити, екзаменований, марнуй, ремствувати, 

анульовано, мешкавши, економити, аналізуючи, світає. 

 

Вправа 3. 

Прочитайте слова, вибравши з дужок потрібні літери. Обґрунтуйте 

свій вибір (усно).  
Лет(е, и)мо, роб(е, и)мо, чу(є, ї)мо, мел(е, и)мо, бач(е, и)мо, грі(є, ї)мо, 

люб(е, и)мо, свар(е, и)мося, витира(є, ї)мо, сход(е, и)мо, зійд(е, и)мо, їд(е, и)мо, 

чу(є, ї)мо, ліку(є, ї)мо, чату(є, ї)мо, сто(є, ї)мо, біж(е, и)мо, хвал(е, и)мо, 

перепиту(є, ї)мо, бо(є, ї)мося.  

ЗАУВАЖТЕ!  

Типовою помилкою е написання дієслова сипеш (інфінітив — сипати). 

Літера л з ’являється в усіх особових формах теперішнього часу: сиплю, 

сиплемо, сиплеш, сиплете, сипле, сиплють.  

 

Вправа 4. 

 Визначивши дієвідміну дієслів за основою 3-ї особи множини, уставте 

пропущені літери й запишіть слова у дві колонки: 1) з пропущеними е (є), 2) 

з пропущеними и (ї).  
Лисні.мо, плат..мо, ід..мо, стиска..мо, омива..мо, іскр..мося, світ..мо, 

вечеря..мо, налагод..мо, апробу..мо, яч..мо. 

 

Вправа 5. 

Знайдіть речення, у яких інфінітив або умовний спосіб дієслова вжито 

в значенні наказового способу.  



1. Якби мені черевики, то пішла б я на музики (Т. Шевченко). 2. Любов 

відкрити важче, ніж Америку (Л. Костенко). 3. Писати тільки правду! Не 

зраджувати її ні за яких обставин (О. Довженко). 4. Кудись у далеч невідому отак 

злетіла б з журавлями (О. Лятуринська). 5. Назавжди викреслити б війну з життя 

людини (І. Ле). 6. І все на світі треба пережити (Л. Костенко). 7. Таточку, 

голубчику, Ви б краще лежали (І. Тобілевич). 8. Стояти! Ні на мить не присідати! 

(І. Кужіль). 9. Відпросився б ти в командира, прийшов би до мене хоч на часину 

(О. Гончар). 

VІ. Рефлексія 

 Мозковий штурм 

- Яка форма дієслова називається неозначеною? 

- На які запитання відповідають дієслова доконаного і недоконаного виду? 

- Що означають перехідні і неперехідні дієслова? 

- Що означають дієслова дійсного, умовного і наказового способів? 

- Як визначити дієвідміну дієслів? 

VІІ. Домашнє завдання 

Прочитайте текст і виконайте завдання (розділові знаки пропущено). 

Композитор Петро Чайковський приїхав до Одеси де вперше було 

поставлено його оперу «Пікова дама». Саме тоді в театрі драми виступали 

українські актори й серед них Марія Заньковецька давнім прихильником якої був 

композитор. Коли закінчилася «Пікова дама» актриса піднесла Чайковському 

лавровий вінок з написом «Безсмертному від смертної». Вражений такою увагою 

Петро Ілліч захотів віддячити їй. На другий день відвідавши виставу за участю 

Заньковецької він теж підніс їй лавровий вінок з написом «Безсмертній від 

смертного» (3 книжки «Цікаві бувальщини»). 

 

Перепишіть речення, уставивши пропущені літери.  

1. Що посі..ш, те й пожнеш (Hap. тв.). 2. Куди страшніша ворога байдужість 

тих, заради кого бор..шся (О. Бондарчук). 3. Ти зна..ш, що ти — людина? (В. 

Симоненко) 4. Любая, милая, чи засмучена ти ход..ш, чи налита щастям вкрай. 5. 

Ви зна..те, як липа шелестить?.. (П. Тичина). 6. Бач..ш: між трав зелених, як 

грудочки, пташата (В. Підпалим). 7. Чого ви гуд..те так грізно? До моря, знаєте, 

вам зась! (І. Котляревський). 8. Якщо ви хоч..те від серця полюбити, навчіться 

спершу від душі прощати (протоієрей Роман). 9. Сто..мо, біж..мо, лет..мо — і усе 

це на місці (Ю. Іздрик). 10. Ми не тон..мо в воді, бо звичайні жолуді (О. 

Радченко). 11. Не можу забути! Не го..ться рана! (І. Франко).  

А. Підкресліть граматичні основи.  

Б. Знайдіть односкладні речення, визначте вид кожного з них, надпишіть 

його над відповідним реченням. 

 

УВАГА!!! 

ДАННА ТЕМА РОЗРАХОВАНА НА ДЕКІЛЬКА УРОКІВ.  

КОНСПЕКТ РОБИТЕ ТІЛЬКИ Дієслово та його форми. Дієслівні 

закінчення. 

ВПРАВИ ВИКОНУЄТЕ № 1, 2 



Шановні студенти, прошу Вас додатися до мого акаунту 

marypopazova@gmail.com на платформу https://classroom.google.com 

Код курсу: ptwevk2 

 

УВАГА!!!  

ФОТО КОНСПЕКТІВ ЗАВАНТАЖУВАТИ У CLASSROOM 

 

 

mailto:marypopazova@gmail.com
https://classroom.google.com/

