
ПРИКМЕТНИК 

СИНТАКСИЧНІ ОЗНАКИ ПРИКМЕТНИКА 

Синтаксична роль 

У реченні прикметник виконує синтаксичну роль:  

1) узгодженого означення :  

Тоненький струмок диму поволі піднявся над сторожкою, понад віттям дерев та й послався над 

ними прозорою хмаркою. Дубовий Нестор дивиться крізь пальці на білі вальси радісних беріз;  

2) іменної частини складеного присудка:  

Яка важка у вічності хода. І все ждало. Тиша стояла якась неспокійна. Світле безмежжя здавалось 

крихким. 

РОЗРЯДИ ПРИКМЕТНИКА ЗА ЗНАЧЕННЯМ 

ЯКІСНІ, ВІДНОСНІ І ПРИСВІЙНІ ПРИКМЕТНИКИ 

 За характером ознаки, яку вони виражають, морфологічними і словотворчими особливостями прикметники 

поділяються на якісні, відносні і присвійні: 

 

 

 

ЯКІСНІ ПРИКМЕТНИКИ 

Якісні прикметники  виражають такі ознаки предмета, що можуть бути виявлятися більшою чи меншою 

мірою (хоробрий, теплий, довгий).  

 Найголовнішою граматичною ознакою якісних прикметників є їх здатність утворювати форми ступенів 

порівняння.  

Граматичні ознаки , що відрізняють якісні прикметники від присвійних і якісних такі: 

ознаки приклади 

приєднують прислівник із значенням міри або ступеня вияву 

ознаки (мало, надто, надзвичайно, трохи)  

Відомий - трохи відомий,  мало відомий 

 

вступають у антонімічні відношення свіжий – черствий,  великий- малий 

утворюють якісно- означальні прислівники або іменники з 

узагальненим значенням прикмети 

Чуйний – чуйно, добрий - добро 

 

утворюють ступені порівняння Білий - біліший, найбіліший 

за допомогою суфіксів зменшеності і збільшеності та префікса 

пре- утворюють похідні прикметники 

Тонкий - тонесенький, тонюсінький ; 

Здоровий -  прездоровий 

окремі прикметники можуть мати коротку форму ясен, весел, певен 

Оскільки якісні прикметники виражають ознаки, що можуть виявлятися більшою або меншою мірою, 

вони мають ступені порівняння: вищий і найвищий. 

прикметники  приклади 

якісні велика, духмяне, опуклий, гарячі 

відносні дерев'яні, військова, приміський 

присвійні сестрин, вчителів, заяча, мамин 

Вищий ступінь порівняння Найвищий ступінь порівняння 

Проста форма Складена форма Проста форма Складена форма 

Прикметник + суфікси 

-іш, -ш 

Прикметник +  

слова більш-менш 

прикметник вищого 

ступеня +  префікс 

най- 

Прикметник +  слова  найбільш, 

найменш, 

а також прикметник вищого ступеня + 

від усіх (за всіх), над усе 

милий- миліший швидкий-  

більш швидкий  

(менш швидкий).  

міцніший- 

найміцніший 

спокійний- 

 найбільш спокійний, спокійніший від 

усіх 

!УВАГА   При утворенні вищого ступеня за допомогою суфікса -ш- відбуваються такі фонетичні зміни: 

- в основі втрачаються суфікси -к-, -ок-, -ек-: тонкий — тонший, глибокий — глибший, далекий — 

дальший. Перед суфіксом -іш- суфікси -к-, -ок-, -ек- зберігаються: дзвінкіший, жорстокіший; 

- приголосні г, з, ж кінця основи  змінюються на жч: дорогий — дорожчий, близький — ближчий, важкий 

— важчий, дорогий — дорожчий, дужий — дужчий, низький — нижчий, тяжкий — тяжчий,  

але легкий — легший; 

- сполучення звуків с + ш дає щ: високий — вищий, товстий — товщий. 

Кілька прикметників мають паралельні форми вищого ступеня: тихий — тихший — тихіший, товстий — 

товщий — товстіший.  



Є група прикметників, у яких форми вищого ступеня порівняння утворюються від інших основ: 

великий — більший, малий — менший, гарний — кращий, поганий - гірший 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Не мають ступенів порівняння прикметники: 

 

- нпзви кольорів, що прийшли з відносних (кремовий, лимонний, малиновий) 

- назви масті коней (вороний, чалий, карий) 

- назви ознак абсолютного порогу інтенсивності ( сліпий, глухий, німий, голий, босий, лисий, мертвий) 

- назви складних ознак ( чорнобокий, блідо-рожевий) 

-з префіксами, що позначають міру ознаки ( препоганий, ультрамодний, надзвичайний) 

- з суфіксами -ав- (-яв-), -уват-(-юват-): золотавий, русявий, чорнявий, білуватий, синюватий; 

- з суфіксами -еньк-, -есеньк-, -енн-: гарненький, тонесенький, здоровенний. 

 

 

ВІДНОСНІ ПРИКМЕТНИКИ виражають ознаку предмета опесередковано- через відношення до 

іншого предмета, явища, дії або стану. Вони виражають ознаки за: 

призначенням предмета (підйомний кран, читальна зала),  

за належністю організації чи установі (міська адміністрація, військова частина), 

за матеріалом (дерев’яний будинок, залізні двері),  

за просторовими і часовими ознаками ( прикордонний край, приміський вокзал),  

за відношенням до вимірів предметів (п’ятипроцентна позика, сорокаградусний мороз).  

 

ПРИСВІЙНІ ПРИКМЕТНИКИ  вказують на належність предмета кому-небудь і відповідають на питання 

ЧИЙ? ЧИЯ? ЧИЄ? 

 

 Найчастіше присвійні прикметники виражають належність предмета певній людині або (рідше) тварині 

(мамина казка, Сергіїва шапка, собача шкіра).Але інколи, у випадку уособлення неживих предметів можуть 

вживатися прикметники з присвійним значенням, похідні і від назв неістот ( сонячна мати- земля).  

 

 Присвітні прикметники творяться:  

від назв людей + суфікси -ів (їв), -ин (-їн) товаришів, Сергіїв, братів  

(мають коротку форму) 

від назв тварин + суфікси -ач (-ий), -яч (ий), ин (-ий), їн (-ий) 

АБО 

+ суфікси -ин, -їв 

орлине крило, заячий хвіст 

 

зозулине дитя, соловейкова пісня 

(мають повну форму) 

Вживаючись у переносному значенні, відносні і присвійні прикметники можуть переходити в розряд 

якісних (напр., срібний перстень (відн.)- срібний голос (якісн.)  

 

ПОВНІ ТА КОРОТКІ ПРИКМЕТНИКИ 

 В сучасній українській мові вживаються переважно повні прикметники. Повні прикметники поділяються 

також на дві форми: стягнену і нестягнену.  

Стягнені форми є загальновживаними (синя, синє, сині).  

Нестягнені форми прикметників (лише жіночого і середнього роду) можливі у називному і знахідному 

відмінках однини і множини (синяя, синєє, синіі). Найчастіше вони зустрічаються в народній поезії та 

етнографії. 

 Лише незначна кількість прикметників чоловічого роду поряд із загальновживаною повною формою має 

коротку (незмінну) форму ( зелен, повен, красен, винен, рад). 

Способи творення прикметників 

1. Префіксальним способом прикметники утворюються від: 

а) прикметників: сильний — пресильний; високий — невисокий; 

б) іменників (із прийменником без): без меж — безмежний; без крил — безкрилий. 

2. Суфіксальним способом прикметники утворюються від: 

а) іменників: сон — сонний; книга — книжний, книжковий; 



б) прикметників: білий — біленький, білесенький, білісінький, білуватий; тісний — тіснуватий; 

в) дієслів: гнути — гнучкий; брати — беручкий; пекти — пекучий; 

г) прислівників: тут — тутешній; вчора — вчорашній. 

3. Префіксально-суфіксальним способом прикметники утворюються від іменників: без талану — 

безталанний; при школі — пришкільний. 

4. Основоскладанням утворюються прикметники від: 

а) двох прикметників: кислий і солодкий — кисло-солодкий; світлий і синій — світло-синій; 

б) сполучення іменника і прикметника або числівника: довгі ноги — довгоногий; сільське 

господарство — сільськогосподарський. 

5. Складносуфіксальним способом (складанням основ з додаванням суфікса) утворюються прикметники від 

словосполучень: п'ятнадцять років — п'ятнадцятирічний, десять поверхів — десятиповерховий, лівий 

бік — лівобічний. 

 УВАГА!  

Нульовий суфікс на місці колишнього суфікса у використовується при утворенні прикметників від 

іменників, що є назвами тварин. При цьому перед нульовим суфіксом відбувається чергування звуків к — 

ч (вовк — вовчий), д — ж (ведмідь — ведмежий), ц — ч (заєць — заячий). У цьому ж випадку 

використовуються суфікси -ач-, -яч-, -ин-, -їн- (кріль — кролячий, миша — мишачий, орел — орлиний, 

соловей — солов'їний), -ов-, -ев- (воловий, тюленевий). 

Якісні Відносні Присвійні 

Префікси: 

недорогий, безіменний,  

прадавній,  завеликий 

 

Префікси: 

беззахисний, 

праісторичний, 

трансатлантичний 

Суфікси –ин-(-їн-) – 

для утворення прикметників від 

іменників І відміни та іменника мати:  

сестрин, Миколин, материн, Надіїн 

Суфікси, 

що надають прикметникам 

нових відтінків у значенні:  

білявий, чорненький,  

злющий, здоровенний 

 

Суфікси 

–ськ-, -цьк-, -зьк-, -ан- 

(-ян-), -ов-, -ев-, -н-: 
батьківський,паризький,  

гречаний, дубовий,  

рожевий, срібний. 

Суфікси –ів-(-їв-), -ов-, -ев-(-єв-)  

для творення прикметників від 

іменників ІІ відміни:  

батьків, Петрове, 

Андріїв, Василева 

 

Суфікси, 

що надають прикметникам 

нового значення:  

жилавий,зубастий,  

язикатий, холодний, 

колючий 

Префікси: не-, без-, над-, до-  

і суфікси –н-, -ов-, -альн-, -к-:  

невимовний, безмежний, 

понадстроковий  

 

Суфікси –ин-(-їн-), -н, -ач-(-яч-) для 

творення прикметників від назв тварин: 

левиний, котячий, солов’їний, 

а також з нульовим суфіксом:  

вовчий, заячий, ведмежий. 

Суфікс -ев(ий) вживається у прикметниках, які мають перед цим суфіксом м'який або шиплячий 

приголосний і в яких наголос падає переважно на основу словаберезневий, грушевий, овочевий, ситцевий 

У прикметниках, у яких перед суфіксом виступають м'які н, т або й,  пишеться -єв(ий)алюмінієвий, 

дієвий, життєвий, значеннєвий, суттєвий 

Суфікс -ов(ий) незалежно від наголосу вживається у прикметниках, які мають перед цим суфіксом 

твердий приголосний вітровий, казковий, кварцовий, святковий. Крім того, суфікс -ов(ий) вживаєтсья у 

прикметниках, які мають перед цим суфіксом шиплячий (ж, ч, ш, щ), м'який приголосний або й, причому 

наголос падає на закінчення бойовий, гайовий, дійовий, дощовий, життьовий, крайовий, нульовий  

Ці ж правила поширюються на правопис суфіксів -ов-, -ев- (-єв-) у присвійних прикметниках жін. та 

сер. роду: суфікс -ов- уживаєтсья у присвійних прикметниках, утворених від іменників твердої групи 

майстер — майстрова, майстрове; Петро — Петрова, Петрове; робітник — робітникова, робітникове 

суфікс -ев- (після голосного -єв-) уживається у присвійних прикметниках, утворених від м'якої та 

мішаної груп Андрій — Андрієва, Андрієве; кобзар — кобзарева, кобзареве; скрипаль — скрипалева, 

скрипалеве; товариш — товаришева, товаришеве 

У відповідних присвійних прикметниках чоловічого роду суфікси -ов-, -ев- (-єв-) чергуються з -ів- (-

їв-) Василева — Василів, майстрова — майстрів, Олексієва — Олексіїв  


