
ДІЄСЛОВО 
ЦЕ САМОСТІЙНА ЧАСТИНА МОВИ, ЯКА ОЗНАЧАЄ ДІЮ АБО СТАН ПРЕДМЕТА  

І ВІДПОВІДАЄ НА ПИТАННЯ ЩО РОБИТИ? ЩО ЗРОБИТИ? 

Має категорії: виду, способу, дієвідміни, особи (теп. ч., майб. ч.), числа, рода (мин.ч.). 

перехідності, часу 
                                    ФОРМИ ДІЄСЛІВ 

 

↓                           ↓                                         ↓                              ↓                          ↓ 

особові             дієприк-                     безособові дієсл.       неозначена              дієприс- 

дієслова             метник                         та форми                    форма                   лівник 

                                                                 на –НО, -ТО             (інфінітив)   

                                               

Вид дієслова 

                        ↓                                                                                                        ↓ 

               доконаний                                                                                        недоконаний 

             Що зробити?                                                                                     Що робити? 

 (розповісти, прочитати)                                                              (розповідати, читати) 

Часи дієслова 

Теперішній час майбутній час минулий час 

дієслова недоконаного виду   дієслова доконаного і недоконаного виду 
змінюються за числами, особами змінюються за числами, 

особами 

змінюються за числами, родами 

пишу, пише, пишуть  напишу, напише, 

напишуть 

написав, написала, 

написали 

 

Способи дієслова 

Дійсний 

РЕАЛЬНА дія 
змінюються за часами, 

родами (у мин.ч.), особами, 

числами 

Наказовий 

НАКАЗ, ЗАКЛИК, ПРОХАННЯ, 

СПОНУКАННЯ ДО ДІЇ 
змінюються за особами,числами                            

Умовний 

БАЖАНА, МОЖЛИВА 

дія  (дієслово + би(б)) 
змінюються за родами,                               

числами 

 

Наказовий спосіб має лише форми 2ос. однини й 1 та 2 ос. множини. 

 закінчення приклади 

2 ос. однини  (ТИ) -и, - бери, грай 

1ос. множини (МИ) -ім(о), -мо берім(о), граймо 

2ос. множини (ВИ) -іть, -те беріть, грайте 

УВАГА!!!! Творення дієслів  наказового способу за допомогою часток давай, давайте 

(давай поговоримо) – не є літературною нормою. 

 

Дієвідміни 

                                              ↓                     ↓ 

                          І дієвідміна                     ІІ дієвідміна 

                                 ІІІ особа множини ( вони) 

                  - уть, -ють                                 - ать, -ять 

В особових закінченнях – е (-є)          В особових закінченнях –и ( -ї) 

 ( пишуть – пишемо)                                         ( летять – летимо) 

УВАГА!!!! Дати, їсти, …повісти не належать до дієвідмін, бо змінюються 

за давньою формою: дасте, їсте, розповісте… 

дієвідмінювані незмінні 



Чергування приголосних при дієвідмінюванні 

п
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 [г] – [ж] 

[к] – [ч] 
[х] – [ш] 
[з] – [ж] 
[с] – [ш] 
[т] – [ч] 

[ст] –[шч] (позначаються буквою щ) 
[ск] - [шч] (позначаються буквою щ) 

могти – можеш, бо можу, 
пекти – печеш, бо печу; 
колихати – колише бо колишу; 
в’язати – в’яжи, бо в’яжу; 
чесати – чеши, бо чешу;   
хотіти – хочемо, бо хочу; 
свистіти – свищеш, бо  свищу; 
полоскати –  полощи, бо полощу. якщо  чергування є в першій 

особі однини теперішнього часу 

д
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[д] - [дж] 
[т] - [ч] 
[з]  - [ж] 
[с] - [ш] 

[зд] - [ждж]  

[ст]–[шч] (позначаються буквою щ) 
[зк] -  [жч] 

[ск], [ст] - [шч] (на письмі – буква щ) 

 

[б] – [бл] 

[п] - [пл] 

[в] [вл] 

[ф] [фл] 

[м] [мл] 

водити – воджу,  
крутити – кручу, 
возити – вожу, 
носити – ношу, 
їздити – їжджу,   

мостити – мощу. 

брязк – бряжчати, бряжчу, бряжчиш,  
вереск – верещати, верещиш;  простити – прощати, прощаю 

(але  простиш,  простить). 
любити - люблю 

купити - куплю 

давити - давлю 

графіти – графлю 

гриміти – гримлю 

 

Перехідність 

                 ↓                                                                                      ↓ 

         Перехідні                                                                      неперехідні 

Мають таку дію, яка переходить на  інший предмет.            мають дію, яка не пе-  

 Іменник або займенник, що стоїть поряд                              реходить на інший                                                                                           

  з перехідним дієсловом, мають форми З.в. або Р.в.              предмет 

      (сіє зерно, приніс води)                                    (роки пройшли, ми любимо) 

УВАГА!!!! Перехідне дієслово + -ся (-сь) = неперехідне дієслово 

                     (вітати вчителя (перех.) – вітатися з учителем (неперех.)) 

Деякі дієслова можуть бути перехідними ∕ неперехідними 

   ( шити плаття (перех.) – шити голкою (неперех.)) 

 

НЕОЗНАЧЕНА ФОРМА (інфінітив, або початкова форма) –  

вона не має часу, особи, числа, роду, відповідає на питання що робити? що зробити?  

       (іти – прийти, читати – прочитати) 

 

БЕЗОСОБОВІ ДІЄСЛОВА виражають дію або стан, що відбувається без 

участі особи: 

 Фізичний стан (морозить, трясе, пече, коле) 

 Психічний стан (спиться, сниться, не лежиться) 

 Явища природи (смеркає, вечоріє, морозить) 

 Стихійні явища (залило, замело, вигоріло) 

 Буття, міри наявності, відсутності (сталося, вистачає, бракує) 

 Успіх (пощастило, повелося) 

 Дієслівні форми на –НО, -ТО (розбито, складено, списано) 

Всі ці дієслова вживаються у 3 особі однини (воно) теп.ч. чи мин.ч. 

       Особове дієслово + -ся = безособове дієслово  (живе – живеться) 



, 

Дієприкметник 
ЦЕ ОСОБЛИВА ФОРМА ДІЄСЛОВА, ЯКА ВИРАЖАЄ ОЗНАКУ ПРЕДМЕТА ЗА 

ДІЄЮАБО СТАНОМ І ВІДПОВІДАЄ НА ПИТАННЯ ЯКИЙ? ЯКА? ЯКЕ? ЯКІ? 

Має категорії: 

Від дієслова Від прикметника 

 Час (теперішній, минулий)  Рід ( ж., чол.., сер.) 

 Вид (доконаний,недоконаний)  Число( одн., множ.) 

  Відмінок ( Н.Р.Д.З.О.М.) 

  У реченні виступає означенням 

або частиною складеного 

іменного присудка 

 
Усі дієприкметники поділяються на: 

Активні                                                  пасивні 
Вказують на ознаку дійового 

предмета (зів’яле листя (листя в’яне)) 
Вказують ознаку предмета, на який 

спрямована дія (мите вікно (хтось мив), різаний 

аркуш(хтось різав) 

Теп.ч.- основа 

дієслова теп.ч. +                

уч-,-юч-,-ач-,-яч- 
(пала-юч-ий вогонь), 

але (лікуючий 

хворого 
неможлива форма 
– який лікує) 

Мин.ч.- основа 

неперех.док.виду 

Н.ф. дієслова + -

л-,-ш-,-вш- 
(збідні-л-ий чоловік), 
але (читавший  
неможлива форма  
– що читає) 

Мин.ч.- 

основа дієсл. Н.ф. на –а + -н- (писа-н-ий)                             

основа дієсл. Н.ф. на -и,-і,–ин +ен-,-єн- (вар-

ен-ий) 

основа дієсл. Н.ф. на -у,-ер + -т (грі-т-ий, дер-

т-ий) 

основа дієсл. Н.ф. на  –о, -ну +-ен-,-т- (коло-

т-ий, дер-т-ий) 

 
Дієприкметник разом із залежними словами утворюють дієприкметниковий зворот.  

У реченні – це означення. 

Кома ставиться тільки коли: 

1.  

 

2. Якщо                                             - особовий займенник. 

 

3. Якщо між                                                      і                                                           

   

      є інші члени речення.  

В інших випадках – ні. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Означуване слово Дієприкметниковий зворот 

Означуване слово 

Означуване слово 
Дієприкметниковий зворот 



Орфограми: 
1. Н та НН у суфіксах прикметників та дієприкметників 

У суфіксах дієприкметників пишеться тільки одна н: нескінчений роман, зроблений 

якісно, визнаний всіма, сказане слово, нездоланий народ, незрівняна поверхня, невпізнана місцевість, 

недозволена поїздка, не допущений арбітром до змагань, недоторкана особа, неописана знахідка, не 

пояснений вчителем матеріал, неоцінений товар, неподолана перешкода, сформульована теза, 

виїжджений кінь, погашений борг, збудований палац, занепокоєні батьки та ін. 

Дієприкметники слід відрізняти від прикметників дієприкметникового походження, 

які мають наголошені суфікси -анн-, -янн-, -енні пишуться з нн: невблаганна доля, 

невпізнанний край, незбагненний вчинок, нездоланні перешкоди, незрівнянний артист, неоціненний 

скарб, непримиренний ворог, несказанна краса та ін. 

 

2. НЕ з дієприкметником 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дієприслівник  
ЦЕ ОСОБЛИВА НЕЗМІНЮВАНА ФОРМА ДІЄСЛОВА, ЩО НАЗИВАЄ ДОДАТКОВУ 

ДІЮ, ПОЯСНЮЮЧИ В РЕЧЕННІ ОСНОВНЕ ДІЄСЛОВО – ПРИСУДОК, ВІДПОВІДАЄ 

НАПИТАННЯ: ЩО РОБЛЯЧИ? ЩО ЗРОБИВШИ? 

          Почув, (що роблячи?) засипаючи; одсунув, (що роблячи?) даючи знати; не лізь у 

воду, (що роблячи?) не знаючи броду; почервоніла, (що зробивши?) засоромившись 

Має категорії: 
Від дієслова від прислівника 

Вид( доконаний, недоконаний) незмінюване 

Час( теперішній, минулий)            питання, роль в реченні (обставина) 

Перехідність ∕ неперехідність    

  
Творення дієприкметників 

Дієприслівники недоконаного виду теп.часу означають додаткову дію, що 

відбувається одночасно з дієсловом – присудком 
      (гуляє, кричучи; перепочив, тримаючи) 

основа дієсл.теп.часу + -учи (-ючи).-ачи(-ячи). 

Дієприслівники доконаного виду мин.часу означають додаткову дію, що передує 

основній        
       (завмерла, почувши; вийшов, зачинивши) 

основа дієсл.Н.ф. + -ши, -вши. 

 

Дієприслівник разом з залежними словами утворює дієприслівниковий зворот. 

Дієприслівниковий зворот майже завжди на письмі відокремлюється комами. 
Кома не ставиться, якщо: 

1. Дієприслівниковий зворот – це фразеологізм ( Бігти не чуючи ніг) 

2. Між однорідними дієприслівниковими зворотами, коли вони об’єднані 

сполучниками і (або) (Погулявши біля бджіл і наївшись меду, я натрапив на моркву) 
3. Одиничний дієприслівник способу дії (як?), якщо стоїть після присудка. Такі 

дієприслівники звичайно виражають основну дію в реченні:  
Я йшов [як?] не поспішаючи [не поспішав]. Остап стояв [як?] вагаючись [вагався].   

4. Вирази починаючи з(= такого-то часу), виходячи з (= на підставі), зважаючи 

на(= в залежності від) і под. (Починаючи з ХХ сторіччя Подніпров’я стали називати 

Україною. 
                Але: Все треба змінити, починаючи з головного.) 

 

УВАГА!!! 1) Дія, названа дієприслівником, повинна стосуватися того ж діяча, що і дія 

присудка. 

                  2) Не буває дієприслівникового звороту в безособовому односкладному 

реченні 
НЕПРАВИЛЬНО ПРАВИЛЬНО 

Побачивши друзів, мене охопила радість. Коли я побачив друзів, мене охопила радість. 

Перебуваючи в Парижі, мені хочеться відвідати 

Лувр. 

 

Орфограма Не пишеться разом, коли без не не вживається (неволячи, 

недооцінюючи). 
 


