
                                        ДІЄСЛОВО  

                                        План: 

1. Дієслово як частина мови. Значення, граматичні ознаки дієслова. 

2. Інфінітив. 

3. Граматичні категорії дієслова. Категорія виду. 

4. Категорія перехідності / неперехідності. 

5. Категорія стану. 

6. Категорія способу. 

7. Категорія часу. 

8. Категорія особи. Безособові дієслова. 

9. Категорія роду. 

10. Категорія числа. 

11. Категорія відмінка. 

12. Дієвідмінювання. 

13. Дієприкметник як форма дієслова. 

14. Безособові форми на -но, -то 

15. Дієприслівник як форма дієслова. 

Дієслово – це повнозначна частина мови, що означає дію або стан як процес, 

виражені в граматичних категоріях виду, стану, способу, часу, особи і  в реченні 

виступає найчастіше у функції присудка. 

Поняття граматичної дії дуже широке. В узагальнене поняття дії входить 

позначення реальних дій осіб ( читати, працювати, рубати ), переміщення істот і 

предметів у просторі (плавати, ходити, їхати, летіти), процес мислення 

(думати, мислити, гадати),  мовлення (говорити, казати), стан, в якому 

перебуває предмет (лежати, стояти, сидіти) та ін. 

Поняття дії як процесу – це протікання дії в часі. Порівняймо  дію, яка 

передається  віддієслівними іменниками, та дію, названу дієсловом: бігання, 

біганина та бігати; читання і читати; боротьба і боротися; малювання і 

малювати. Різниця між іменниками і дієсловами полягає в тому, що іменники 

означають опредмечену, статичну дію, а дієслова означають дію як процес, який 

протікає в певних часових межах.  

Значення дії як процесу дієслово виявляє у формах, які складають  систему 

дієслівних форм: а) інфінітив (неозначена форма дієслова) – жити, сидіти, 

співати, читати; б) особові форми дієслів теперішнього і майбутнього часу 

дійсного способу - читаю, читаєш, читає, читаємо, читаєте, читають; 

прочитаю, прочитаєш, прочитає, прочитаємо, прочитаєте, прочитають; 

читатиму, читатимеш, читатиме, читатимемо, читатимете, читатимуть; 

буду читати, будеш читати, будуть читати та особові форми дієслова 

наказового способу: читай, читаймо, читайте; в) родові форми минулого та 

давноминулого часу дійсного способу: читав, читала, читало, читали; читав 

був, читала була, читало було, читали були  та родові форми умовного способу: 

ходив би, ходила б, ходило б, ходили б; г) іменна форма (дієприкметник): 

прочитаний, прочитана, прочитане, прочитані; г)  предикативні форми на -но, 

-то: прочитано, розбито; д) дієприслівник: читаючи, прочитавши. 

Дієслівні форми, які складають дієслівну систему, характеризуються 

граматичними категоріями, серед яких є загальнодієслівні, які властиві всім 



або більшості дієслівних форм (категорія виду, перехідності/неперехідності, 

стану) і частководієслівні  - властиві певним граматичним формам (категорії 

часу, способу, особи, роду, числа). Так, наприклад, категорія виду і стану 

властива усім дієсловам, а категорія особи виявляється тільки у формах 

теперішнього і майбутнього часу дійсного способу та в наказовому способі. Але її 

зовсім не мають форми минулого і давноминулого часу дійсного способу та 

форми умовного способу, дієприкметники, дієприслівники, інфінітив. Категорія ж 

роду властива тільки дієсловам минулого і давноминулого часу дійсного способу 

та дієсловам умовного способу. 

 Дієслівні форми є дієвідмінювані і недієвідмінювані. До 

недієвідмінюваних форм належать інфінітив, дієприслівники, форми на -но, -то. 

Інші є дієвідмінюваними, однак змінюються вони по-різному. Наприклад, 

дієприкметник змінюється за відмінками, родами і числами, як прикметник.  Інші 

ж дієслівні форми змінюються за особами і числами або за родами і числами.  

Усі форми, що належать до дієслівної системи, мають спільну синтаксичну 

властивість: у складі словосполучення вони  керують формами іменників та інших 

 частин мови, вжитих у значенні іменників: читати книгу, читаю книгу, читай 

книгу, читав би книгу, прочитана мною книга, читаючи книгу; до всіх форм 

дієслівної системи можуть прилягати прислівники: читати швидко, прочитаю 

швидко, прочитай швидко, прочитав би швидко, прочитаний швидко та ін.  

Дієслівні форми творяться від двох основ дієслова: основи інфінітива, яка 

визначається відкиданням суфікса  -ти (-ть) від форми інфінітива, наприклад: 

чита-ти, писа-ти  та основи теперішнього часу, яка визначається відкиданням 

особового закінчення -уть/-ють , -ать/-ять від форми третьої особи множини 

теперішнього або простого майбутнього часу, наприклад: чита-ють, пиш-уть, 

прочита-ють, напиш-уть. У дієсловах з постфіксом -ся відкидається і цей 

постфікс з суфіксом -ти: навча-тися, та із закінченням –уть/-ють, -ать/-ять: 

пиш-уться.  

Інфінітив, або неозначена форма дієслова – це початкова форма дієслова, 

яка передає найзагальнішу назву дії чи стану як процесу, не вказуючи на особу, 

число, час чи спосіб. Інфінітив вживається, коли немає потреби вказувати на те, 

хто виконує дію, коли вона виконується, в який спосіб перебігає. Це незмінна 

форма дієслова. З усіх дієслівних категорій їй властиві тільки  загальнодієслівні 

категорії виду, стану і перехідності/неперехідності. 

Інфінітив твориться за допомогою суфікса -ти, рідше – -ть. Ці суфікси є 

формотворчими. Суфікс  -ти вживається частіше і в усіх стилях мовлення. Суфікс 

-ть – рідше і тільки в розмовному і художньому стилях, поширений в діалектному 

мовленні. Після основи на приголосний завжди вживається суфікс  -ти: ректи, 

текти; після основи на голосний можливі обидва суфікси: лежати і лежать, 

читати і читать.  

Інфінітив може виступати в ролі будь-якого члена речення: Язиком (що?) 

вихати –( є що?) не ціпом махати (Прислів’я)  – підмет і присудок; Здійснилась її 

палка мрія – (яка?) малювати. ( В. Яворівський) – означення; Він приїхав у село 

(з якою метою?) працювати (Г.Тютюнник) – обставина; Просимо вас (про що?)  

виконати це ще раз – додаток. 

 



 

                     Граматичні  категорії дієслова 

                     Категорія виду 

Категорія виду властива усім дієслівним формам, які належать до дієслівної 

системи. Це  загальнодієслівна граматична категорія.  Вона виражає відношення 

дії до її внутрішньої межі, вказуючи на результативність чи обмеження, 

завершеність чи незавершеність.  

Семантичною ознакою виду є протиставлення двох форм дієслів: за ознакою 

обмеженості (доконаний вид) і необмеженості (недоконаний вид) тривання дії.  

Дієслова доконаного виду означають дію з вказівкою на внутрішню межу, 

на обмеженість її тривання в часі, на її завершеність у минулому часі чи 

завершеність у майбутньому, на її результативність. Дієслова доконаного виду в 

інфінітиві відповідають на питання «що зробити?» Значення доконаного й 

недоконаного виду у формах інфінітива виражається безвідносно до інших 

граматичних значень дієслова. Інфінітив об’єднує  усі можливі форми доконаного 

чи недоконаного виду: читати  - читаю, читав (читала,читало), читай, читав 

би (читала б, читало б), читаючи,читаний; прочитати – прочитаю, прочитав 

(прочитала,прочитало),прочитав би (прочитала б, прочитало б), прочитаний, 

прочитавши. В інших формах значення виду пов’язане із значенням часу. 

Дієслова  недоконаного виду творять форми усіх часів – теперішнього, минулого, 

давноминулого, майбутнього складного та складеного (читаю, читав, читав був, 

читатиму, буду читати), а дієслова  доконаного виду – лише минулого, 

давноминулого й майбутнього  простого часів (прочитав, прочитав був,  

прочитаю).  Дієслова доконаного виду означають дію, яка завершена в минулому 

або обов’язково відбудеться у майбутньому, наприклад: написати, прочитати, 

заграти, виконати, піти, заснути, попоходити; заграю, заграв, заграй, заграв би , 

загравши і ін. 

Дієслова недоконаного виду означають дію, необмежену в часі, без вказівки 

на її завершеність. Такі дієслова мають відтінок тривалості, повторюваності, не- 

результативності, відповідають в інфінітиві  на питання «що робити?», наприклад: 

писати, читати, грати, виконувати, іти, засинати, відправляти. Дієслова 

недоконаного виду вживаються в усіх часових формах: в теперішньому (пишу, 

читаю, граю), майбутньому (писатиму,читатиму, буду читати ), минулому 

(писав, читав), давноминулому дійсного способу (писав був, читав був); пиши, 

читай – у наказовому способі; писав би – в умовному; пишучи – у дієприслівнику. 

Крім основних значень, дієслівні форми мають додаткові відтінки значень 

недоконаного і доконаного виду: ритмічна повторюваність незавершеної дії 

(приспівувати, причісувати); нерегулярна повторюваність (покашлювати, 

підписувати); протяжність дії (бігти, летіти); завершеність дії, досягнення 

результату (написати, збудувати); початок дії (заспівати); раптовість, 

несподіваність дії (стукнути, грюкнути); багаторазовість, тривалість завершеної 

дії (понакидати, попереписувати, попрацювати) та ін.  

Форми доконаного й недоконаного виду утворюють видову пару. 

Початковою, основною вважають форму недоконаного виду, від  якої 

префіксально твориться форма доконаного виду. Наприклад,  писати – написати 

– це видова пара, у якій зберігається лексичне значення дієслова. Якщо додавання 



префікса вносить щось нове в лексичне значення дієслова, то одержуємо не 

видову пару, а нове дієслово. Такі префіксальні утворення надписати, 

переписати, виписати, дописати, списати, підписати, записати та ін. є основою 

інших видових пар: надписати – надписувати, переписати – переписувати, 

виписати – виписувати і т. д., у яких вихідною є форма доконаного виду, а 

недоконаний вид утворюється суфіксально. Таким чином, при утворенні видової 

пари необхідно зберігати лексичне значення слова, не допускаючи утворення 

нових слів з іншим лексичним значенням чи з іншим відтінком у значенні. 

 

Творення видових пар відбувається за допомогою таких засобів: 

1) префіксів: на-:  писати – написати; з-:  робити – зробити;  в-:   лити – 

влити; за-: брати – забрати; по-: кликати – покликати ;  про-: читати – 

прочитати;  при-: нести – принести; 

2) суфіксів (від префіксальних дієслів доконаного виду творяться форми 

недоконаного виду): 

-ува:  переписати – переписувати, списати – списувати (дієслова доконаного 

виду виступають із суфіксом -а-,  недоконаного – -ува); 

-овува:затрамбувати- затрамбовувати, випробувати – випробовувати (форми 

доконаного виду вживаються з суфіксом –-ува(-юва), а недоконаного – -овува); 

-ва-, -а-: зігріти – зігрівати, збити – збивати, зімліти – зомлівати, витекти – 

витікати (дієслова доконаного виду є безсуфіксними, а  доконаного – мають 

суфікс -ва- або -а- ); 

-ну, -ону- ( у даному випадку від дієслів недоконаного виду зі значенням 

тривалої дії утворюються форми зі значенням однократної дії: грюкати – 

грюкнути, смикати – смикнути-смиконути; 

-а-, -и: кінчати – кінчити, лишати – лишити (дієслова недоконаного виду 

мають суфікс -а-(-я-), а  відповідні їм  форми доконаного  виду -  -и-;   

-ува- (-юва-) -и, -а: повторювати – повторити, записувати – записати; 

3) чергування голосних у коренях дієслів: видирати – видеру, витирати – 

витерти (витру), замітати – замести, збирати – зібрати,перевозити-перевезти 

та ін. (голосні и, е можуть випадати). Утворення форм доконаного виду за 

допомогою чергування голосних у корені дієслів, крім зміни суфіксів основи 

дієслів, може супроводжуватися й чергуванням приголосних звуків: рухати – 

рушити, скакати – скочити та ін.; 

4) зміни наголосу: виносити – винести, скликати – скликати, виміряти – 

виміряти; 

5)  зміни основи (суплетивізму): брати – взяти, ловити – піймати. 

Частина дієслів не утворює видових пар. Це одновидові дієслова, які завжди 

виступають  у формі одного виду. Так, форми недоконаного виду мають такі 

дієслова: володіти, зимувати, командувати, мріяти, покашлювати, верховодити, 

сподіватися, квартирувати, поважати, переслідувати та ін. 

У формі доконаного виду виступають дієслова з префіксами роз-, на-, за-, 

по-, про-, від-: розгомонітися, розпищатися, надуматися, налітатися, 

находитися, належатися, насидітися   ( із словотворчим афіксом –ся), заручити 

та ін.  



Крім одновидових дієслів, виділяються й двовидові, значення виду яких 

конкретизується в контексті. Як правило, вони утворюються від слів іншомовного 

походження: абонувати, абстрагувати, акредитувати, асигнувати, ліквідувати, 

телефонувати. Окремі дієслова – власне українські: веліти, женити, ночувати, 

наслідувати, ранити, вінчати. Наприклад: Усім веліли встати (доконаний вид); 

Батьки велять нам бути гідною зміною (недоконаний  вид). Однак, така 

асиметрія (одна форма – два видові значення) у мові небажана, тому в 

мовленнєвій практиці спостерігається тенденція до утворення видової пари навіть 

на базі двовидового дієслова, наприклад: телефонувати – зателефонувати, 

женити – оженити, веліти – звеліти. Пор.: Усім звеліли встати. 

 

               Категорія перехідності / неперехідності 

 Категорія перехідності / неперехідності вказує на здатність дієслова 

виражати своє значення самостійно (музика звучить, шахтар   працює) або за 

допомогою залежного іменника в знахідному відмінку (без прийменника) чи в 

родовому відмінку, наприклад: Шахтар видобуває вугілля; Мати наварила борщу 

(зварила борщ). Категорія перехідності/неперехідності визначає синтаксичну 

ознаку дієслова - здатність або нездатність дієслова керувати іменником у 

знахідному або родовому  відмінках. Ця категорія дієслова пов’язана з його 

семантикою, є загальнодієслівною, тому властива усім дієслівним формам: 

інфінітиву, особовим формам дієслова, родовим формам, дієприкметнику, 

дієприслівнику.  

Перехідними є дієслова, які означають дію, спрямовану на об’єкт, 

виражений іменником у формі знахідного відмінка без прийменника: читати 

(що?) газету, книгу; малювати  (що?) картину, пейзаж. 

Іменник, на який спрямована дія, може бути і в формі родового відмінка: 

 

 

1) коли дія переходить не на весь предмет, а на його частину. Порівняйте: 

висипати ( що?) борщ; визбирати ( що?) груші, яблука; насипати ( чого?) борщу;  

назбирати ( чого?) груш, яблук; 

2) при наявності заперечення: не знати ( чого?) правила; не виконати ( чого?) 

завдання;  

3) при наявності синонімічних відмінкових  форм у іменниках чоловічого роду 

другої відміни з нульовим закінченням у початковій формі: писати ( що?) лист і 

листа; купити (що?) стілець і стільця. 

Перехідні дієслова можуть керувати формою родового відмінка у ролі 

прямого додатка, коли вони вживаються у сполученні з іменниками, які 

означають збірність: пас ягнят і ягнята; порав телят і телята; речовинність: 

купив хліба. 

До перехідних належать також дієслова бажати, зичити, сподіватися що 

керують формами родового відмінка і поєднуються з іменниками абстрактного 

значення: бажати щастя; зичити добра, сподіватися успіху. 

Неперехідними є дієслова, які означають дію, що не передбачає об’єкта, 

вираженого  знахідним відмінком, на який би ця дія переходила, була спрямована. 

Ці  дієслова не мають при собі прямого додатка у формі знахідного відмінка без 



прийменника. Вони керують іменниками в інших непрямих відмінках або в 

знахідному відмінку з прийменникам. Можуть також вимагати  інфінітива. До них 

не можна поставити питання знахідного відмінка: іти, бігти, лежати, їхати, 

летіти та ін., наприклад: летіти над землею, лежати на дивані, надокучає 

стояти, дякувати долі, нехтувати порадою і ін. 

 До перехідних належать дієслова мислення і мовлення, переживання, 

ставлення і ін.: говорити (що?) правду; розповідати (що?) сон; почути (що?) 

пісню; відчувати (що?) радість; любити (кого? ) людину. 

До неперехідних належать дієслова, що означають рух і положення в 

просторі (іти, летіти, сидіти, ходити, стояти, лежати); фізичний і психічний 

стан (радіти, плакати, хворіти, сумувати); сферу діяльності (учителювати, 

воювати, партизанити) та ін. Неперехідними є всі дієслова з постфіксом -ся 

(одягатися, вмиватися) та дієслова, утворені від вигуків ( ахати, охкати, 

ойкати).  

Чіткої межі між перехідними і неперехідними дієсловами немає. Одні і ті ж 

дієслова залежно від контексту можуть виражати перехідність (читати книгу) і 

неперехідність (читати голосно). Наприклад: Наш Івасик читає казку і Наш 

Івасик уже читає. 

                        Категорія стану 

Категорія стану виражає відношення дії до її суб’єкта, який творить дію, і до 

об’єкта, на який ця дія спрямована. Властива всім дієслівним формам, але 

найвиразніше виступає в дієприкметниках, серед яких  найчіткіше розрізняється 

два стани - активний і пасивний. Ця категорія тісно пов’язана з категорією 

перехідності/неперехідності. Серед учених немає одностайної думки щодо 

класифікації станів і їх кількості, однак більшість мовознавців визначає активний 

і пасивний стан.  Є немало вчених, які виділяють і зворотно-середній стан, хоча 

багато хто з мовознавців не вважає достатніми підстави для його визначення. 

Активний стан дієслова є основним. Властивий усім дієсловам, які 

означають дію, спрямовану від діяча на прямий об’єкт, виражений іменником у 

формі знахідного відмінка  без прийменника, тобто усім перехідним дієсловам. 

Студенти (Н.в.) будують гуртожиток (З.в.). 

У цьому реченні  виконавець дії,  логічний, реальний суб’єкт, збігається з 

діячем, який виражений граматично (з граматичним суб’єктом), підметом. Дія, 

виражена перехідним дієсловом, спрямована на об’єкт (іменник у знахідному 

відмінку без прийменника чи родовому). 

Пасивний стан означає, що дія спрямована на об’єкт, який у реченні має 

форму називного відмінка і виступає підметом, тоді як реальний діяч виражений 

іменником в орудному відмінку і  виконує роль додатка. Реальний і граматичний 

суб’єкт не збігаються: 

       Гуртожиток (Н.в.) будується студентами (О.в.).  

У цьому реченні справжній діяч (студенти) виступає граматичним об’єктом 

(додатком), вираженим іменником в орудному відмінку. Логічний об’єкт 

(гуртожиток) став граматичним суб’єктом (підметом). Дієслово з перехідного 

додаванням постфікса - ся перетворилося на неперехідне. Категорія перехідності 

в ньому нейтралізована. Тобто, активна станова форма, властива перехідним 

дієсловам, співвідноситься з пасивною формою, в якій перехідність 



нейтралізується. Така нейтралізація неможлива в дієсловах неперехідних (іти, 

стояти, летіти, спати), тому такі дієслова знаходяться поза категорією стану. 

Зворотно-середній стан дієслів означає, що дія суб’єкта не переходить на 

об’єкт, а зосереджена в сфері самого суб’єкта. Форми зворотно-середнього стану 

утворюються від перехідних дієслів за допомогою афікса -ся. Ці дієслова 

поділяються на кілька розрядів: 

1) власне зворотні дієслова, що означають дію, суб’єктом і об’єктом 

якої є сама особа (дія спрямована на діючу особу): одягатися, умиватися, 

взуватися, чепуритися, голитися і ін. 

2) взаємно-зворотні  дієслова, що означають дію, виконувану кількома 

особами. Ця дія переходить на кожного з виконавців: листуватися, зустрічатися, 

сперечатися, змагатися; 

3) загально-зворотні  дієслова, що означають дію, зосереджену в самій 

діючій особі. Виражають внутрішній стан, переживання або зміни у стані 

суб’єкта: журитися, сердитися, зупинитися; 

4) непрямо-зворотні  дієслова, що означають дію, яку суб’єкт здійснює 

для себе, в своїх інтересах: запастися (паливом, водою), лаштуватися (в дорогу). 

5) активно-безоб’єктні (безоб’єктно-зворотні), що означають дію, яка 

може переходити на інший предмет (особу), але мислиться поза об’єктом як 

характерна ознака суб’єкта: собака кусається, корова б’ється, кішка дряпається, 

кропива жалиться; 

6) пасивно-якісні дієслова, що означають дію, замкнуту в сфері 

суб’єкта, яка вказує на здатність його підпадати дії з боку іншого предмета: нитки 

рвуться, скло б’ється, дріт гнеться, дерево ламається, хліб кришиться та ін.  

Отже, усі дієслова зворотно-середнього стану утворюються від перехідних 

дієслів активного стану додаванням афікса -ся. 

Приналежність дієслова до пасивного стану визначається можливістю або 

неможливістю додавання до дієслова слова сам.  Якщо таке вживання слова сам 

при дієслові можливе,  це не буде форма пасивного стану:  Дівчина 

прикрашається квіткою (сама). Дорога прокладається будівельниками (пасивний 

стан, бо неможливо додати слово сама).  

Поза станом (мають нульову категорію стану, не мають категорії стану) 

перебувають: 

1)  неперехідні дієслова: бігти, летіти, плакати, спати; 

2)  безособові дієслова з афіксом -ся: не спиться, розвидняється; 

3)  неперехідні дієслова, які без афікса -ся не вживаються: боятися, 

сміятися, намагатися; 

4)  дієслова, утворені від неперехідних за допомогою префікса і афікса -ся, 

які надають їм нового лексичного значення: добігатися (пор. бігати); 

наплакатися (плакати), насидітися (сидіти) і ін.  

У шкільній практиці  поширена точка зору, за якою усі дієслова (без винятку) 

належать до активного або пасивного стану. За цією теорією стан дієслова – 

граматична категорія, яка виражає відношення дії до суб’єкта. Зворотні дієслова 

належать до активного стану і є новими похідними одиницями з новим лексичним 

значенням. Якщо до дієслова можемо додати слово сам – це активний стан: Я 

вмиваюся; хлопчик одягається; я іду. Якщо додати слово сам неможливо, то це 



будуть дієслова пасивного стану: Хата будується будівельниками. Позастанових 

дієслів тут не буває. 

                               Категорія способу 

Спосіб – це граматична категорія, яка виражає відношення дії до дійсності.  

В українській мові розрізняють дійсний, умовний і наказовий способи.  

Дійсний спосіб  виражає дію, яка відбувається, відбуватиметься чи 

відбудеться, або відбувалася чи  відбулася, стверджуючи або заперечуючи її. 

Дійсний спосіб має форми часу (теперішнього, минулого, давноминулого, 

майбутнього), особи ( для минулого, давноминулого часу – форми роду), числа. 

Наявність усіх часових форм властива тільки дійсному способу: читаю, 

прочитаю, читатиму, буду читати; читав, читала, читало, читали; читав був. 

Цим він протиставляється умовному і наказовому способам.  

Умовний спосіб виражає дію бажану або можливу за певних умов: Я жив би 

двічі і помер би двічі, якби було нам два життя дано ( М.Бажан). Хотіла б я 

піснею стати…(Л. Українка). Це аналітична структура, яка утворюється 

додаванням частки б (би) до дієслів минулого часу.  

Умовний спосіб має форми роду і числа та не має форм часу і особи. 

Категорія особи в ньому  визначається тільки  в контексті додаванням особового 

займенника в ролі підмета: я ходив би, ти ходив би, він ходив би.  

Частка би вживається після дієслів, які закінчуються на приголосний: читав 

би, хотів би, частка б – після дієслів, які закінчуються на голосний: читала б, 

хотіла б. 

Частка б (би) завжди пишеться окремо від дієслів, але постійного місця не 

має: може стояти перед дієсловом, після нього, відокремлюватися іншими 

словами, входити до складу сполучника. (Значення умовності зберігається й тоді, 

коли частка би (б) виступає як складова частина сполучників якби, щоб, зазначає 

О.Т.Волох [ 3  ,137]). Зверніть увагу на місце частки відносно дієслова: 

Якби ти знав, як много важить слово,  

Одно сердешне, теплеє слівце! 

Якби ти знав! Та се знання прадавнє 

Відчути треба й серцем зрозуміть. 

Що темне для ума, для серця ясне й явне… 

І іншим би тоді вказався світ. 

       Ти б серцем ріс. Між бур життя й тривоги 

Була б несхитна, ясна путь твоя. 

                                     (І. Франко).  

Є два різновиди форм умовного способу залежно від умов вживання:             

1) форма в  складнопідрядному реченні: Якби ви вчились так, як треба, то й 

мудрість би була своя… (Т. Шевченко). 2) форма в незалежному реченні: 

Пождав би ти канікул. Відпросилася б ти на кілька днів. У другому випадку 

виражено   відтінок бажання або спонукання. 

Наказовий спосіб виражає спонукання до дії, волю того, хто говорить, у 

формі наказу, команди, вимоги, побажання, заклику, поради тощо: Лупайте сю 

скалу! Нехай ні жар, ні холод не спинять вас (І.Франко). Ці значення 

передаються різною наказовою інтонацією. 



Спонукання до дії може бути спрямоване на мовця (ходімо, читаймо, хай я 

зроблю), на співрозмовника (читай, іди, скажи) чи співрозмовників (читайте, 

ідіть), на особу, яка не бере участі в мовленні (нехай зробить; хай скажуть). 

Форми дієслів наказового способу творяться від основ теперішнього часу за 

допомогою  спеціальних особових закінчень 2-ї особи однини – нульового чи -и 

(читай, ходи, неси, роби), 1-ї особи множини  - -імо (-ім), -мо: (пишімо і пишім, 

читаймо, ходімо і  ходім, несімо і несім) і 2-ї особи множини  - -іть(-іте), -те 

(пишіть,  ходіть, несіть, читайте). Флексія -іте вживається в поетичній мові для 

надання урочистості: Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражою злою 

кров’ю волю окропіте (Т. Шевченко). Форми 1-ї особи однини і 3-ї особи однини і 

множини передаються аналітично, додаванням спонукальних часток  хай (нехай) 

до форм теперішнього або простого майбутнього часу: Нехай я заплачу гіркими 

сльозами (Леся Українка). Хай згине цар (Леся Українка). Наказовий спосіб 

утворюється і від дієслів з постфіксом -ся: навчися, нехай навчиться, навчімося, 

навчіться, нехай навчаться. 

Дієслово їсти має такі  форми наказового способу: їж, їжте, їжмо. 

Дієслова наказового способу, крім особи (2 особи однини, 1 і 2 особи 

множини), мають категорію виду, числа і не мають категорії часу.  

Часто у мовленні форма  одного способу може виступати в значенні іншого. 

Наприклад, для пом’якшення тону наказу замість наказового способу вживається 

умовний: Чи не сходив би ти, синку, по воду. З цією ж метою можна наказовий 

спосіб замінити на дійсний у формі 2-ї особи теперішнього чи майбутнього часу 

доконаного виду: Одягайся, Марійко, віднесеш матері обід. В значенні дійсного 

способу може використовуватися наказовий:  На Музичука написали, що вбитий, 

а він візьми і прийди (Є.Гуцало).  В значенні умовного можуть вживатися форми 

наказового способу: Не будь нас з Григорієм, ніхто б цієї науки в Харкові й не 

нюхав (О.Довженко.), а при потребі висловити заклик,  наказ використовується 

неозначена форма дієслова: Стояти струнко! Підняти прапор! 

 

                              Категорія часу 

Категорія часу виражає відношення дії або стану до моменту мовлення.  

В українській мові розрізняються чотири часові форми:  1) теперішній час; 

2) майбутній час; 3) минулий час; 4) давноминулий час. 

Категорія  часу (усі часові форми) розрізняється тільки в дієсловах дійсного 

способу. У дієслів наказового та умовного способу розрізнення форм часу 

відсутнє. Для дієприкметників та дієприслівників властиве розрізнення лише 

форм теперішнього і минулого часу. 

Категорія часу тісно пов’язана з категорією виду. Дієслова у формі 

теперішнього часу творяться лише від дієслів недоконаного виду (пишу, ходимо, 

вирішують), а форми майбутнього, минулого і давноминулого часів творяться від 

дієслів доконаного і недоконаного виду (напишу, вирішать, писатиме, буде 

писати, ходив, ходив був, написав, вирішили): Хай сотий піт з чола додолу 

роситься, вони ж працюють, знаючи про те: якщо у полі жито заколоситься, 

то все, усе у світі процвіте (І. Савич). 

Теперішній час означає, що дія відбувається в момент мовлення. 

Утворюється від дієслів недоконаного виду: За вікнами сердитий вітер ганяє 



каламутну снігову віхолу, стукотить у замуровані морозом шибки, вовком виє – 

гуде в коминку; скаржно скрипить голоребре  віття вишень та черешень, 

тривожно шарудить кукурудзиння, яким обкладено хату (М. Сиротюк). 

Крім основного значення обмеженої в часі дії, яка збігається з моментом 

мовлення, форми теперішнього часу можуть виражати: 1) дію, яка відбувається 

постійно, в будь-який момент, в тому числі і в момент мовлення: Я знаю, мій 

друже: в кожному з нас, хто навіть вголос відмовляється, що він українець, 

живе напівзадушений предок і рветься на світло (Василь Рубан); 2) дію, яка 

неодмінно відбудеться у найближчий час: Навчання закінчується через кілька 

днів; 3) дію, яка відбувалася у минулому, для підкреслення розповіді про 

історичні часи. Часто при таких дієсловах є слова було, бувало, буває: Згадалось 

мені, як тихого весняного вечора  сиджу, було, я в своїй одинокій хатинці на 

хуторі, серед степів харківських, та згадую свою рідну Волинь і шлю до неї свої 

думки сумнії (Л. Укр.); 4) дію, яка виражає наказ виконати якусь дію у 

майбутньому: На конкурс перший курс готує літературні читання, другий – 

народні пісні.  

Майбутній час означає дію, яка відбудеться чи відбуватиметься після 

моменту мовлення. Є три форми майбутнього часу: майбутній простий 

доконаного виду (напишу, скажу, прийду); майбутній складний недоконаного 

виду (писатиму, казатиму, ходитиму); майбутній складений недоконаного виду: 

буду писати, буду казати, буду ходити. 

Прості форми майбутнього часу доконаного виду утворюються тільки від 

дієслів доконаного виду за допомогою тих самих закінчень, що й дієслова 

теперішнього часу. Пор.: пишу - напишу; пишеш – напишеш, пише – напише, 

пишемо – напишемо, пишете – напишете, пишуть - напишуть: Пізніше в повісті 

«Близнецы» Шевченко пригадає  дещо зі своїх дорожніх вражень і вкладе їх в 

уста одного з своїх персонажів (І. Дзюба). 

Майбутній складний недоконаного виду та складений (аналітичний) час є 

синонімічними. Обидва творяться від форм інфінітива. Складний – додаванням 

суфікса майбутнього часу -м-. Цей суфікс є залишком архаїчного допоміжного 

дієслова имати(мати),  яке дієвідмінювалося  так: я иму,  ти имешь, він (вона, 

воно)  иметь; ми имемь, ви имете, вони имуть( Історія української мови. 

Морфологія. – К.: Наук. думка, 1978. – С.329).  До суфікса -м-  додаються особові 

флексії і в рівні розвитку сучасної мови -му, -меш, -ме, -мемо, -мете, -муть            

(включаючи суфікс -и-) сприймаються як закінчення : я працювати(и)му, ти 

працювати(и)меш, він (вона, воно) працювати(и)ме, ми працювати(и)мемо, ви 

працювати(и)мете, вони працювати(и)муть. 

Складена (аналітична)  форма майбутнього часу утворюється додаванням до 

інфінітива особових форм допоміжного дієслова бути у майбутньому часі: я буду 

працювати, ти будеш працювати, він (вона, воно) буде працювати, ми будемо 

працювати, ви будете працювати, вони будуть працювати.  

Минулий час означає дію, що відбувалася або відбулася до моменту 

мовлення. Минулий час утворюється від основи інфінітива,  не має особових 

форм, але має категорію роду. Особа в минулому часі визначається за допомогою 

особових займенників: я  ходи-в, ти ходи-в, він ходи-в (вона ходи-л-а, воно ходи-

л-о) , ми ходи-л-и, ви ходи-л-и, вони ходи-л-и. 



Категорія роду виражається за допомогою суфіксів та закінчень: у 

чоловічому роді суфіксом -в-: я ходи-в, ти ходи-в, він ходи-в, у жіночому, 

середньому роді та в множині – суфіксом -л- та закінченням -а в жіночому роді,    

-о  -   в середньому та –и  в множині:   я ходи-л-а, ти ходи-л-а, вона ходи-л-а, 

воно ходи-л-о, ми ходи-л-и, ви ходи-л-и, вони ходи-л-и. 

Давноминулий час означає дію, що відбувалася перед іншою минулою дією, 

тобто одна минула дія передує іншій минулій дії. Утворюються форми 

давноминулого часу переважно від дієслів доконаного виду аналітично (до 

основного дієслова в минулому часі додається допоміжне дієслово бути в 

минулому часі в усіх родових формах: прийшов  був, прийшла  була, прийшло  було 

та у формі множини – прийшли були. Допоміжне дієслово може бути перед 

основним дієсловом і після нього, наприклад:  Трохи була не втопилась, та жаль 

було кинуть близняточок ( Т.Шевченко); Я вже зібрався був, та не поїхав через 

родинні обставини ( О.Довженко). 

Ці форми властиві розмовному та художньому стилям, використовуються 

рідко не тому, що давноминулий час зникає, а тому, що не так часто виникають 

ситуації, коли потрібно вжити цей час. Активно в розмовному мовленні 

використовуються форми давноминулого часу в закарпатських говірках 

(південно-західний діалект). 

                              Категорія особи 

Категорія особи виражає відношення дії до суб’єкта з погляду того, хто 

говорить. 

Суб’єктом  дії може бути сам мовець (я), його співбесідник (ти), особа, яка 

не бере участі в розмові або предмет, про який говорять (він, вона, воно); мовець 

разом із співрозмовником (ми), особи без мовця (ви – усі, крім я), особи, які не 

беруть участі в мовленні або предмети, про які йдеться (вони). У зв’язку з цим в 

українській мові розрізняють три особи:  першу - я, другу -ти, третю - він (вона, 

воно) в однині) і три в множині:  першу - ми, другу - ви, третю - вони. 

Категорія особи виражається за допомогою особових закінчень, які маємо у 

формах теперішнього та майбутнього часу дійсного способу, у формах наказового 

способу. У формах минулого, давноминулого часу дійсного способу особа 

виражається синтаксично – через підстановку займенника, оскільки закінчення у 

формах минулого, давноминулого часу та в умовному способі є родовими.  

Особові форми дієслова можуть мати додаткові значення: 

1) узагальнено-особове значення, яке виражається формою другої особи 

однини, стосується будь-якої особи, передається узагальнено-особовими 

реченями: Сидиш у школі, доки ото учителька прийде... й думаєш (О. Вишня). 

2) неозначено-особове значення, яке виражається формою третьої особи 

однини і множини теперішнього і минулого часу та поширене в неозначено-

особових односкладних реченнях. Задзвонили в усі дзвони по всій Україні            

(Т. Шевченко). 

Українській мові властиве вживання другої особи множини замість другої  

особи однини (ввічливе звертання на «Ви» до однієї особи замість «ти»: Ідіть, 

мамо, вечеряти. Сядьте, тату, ви так втомилися.  

У науковому і діловому мовленні прийнято вживати замість першої особи 

однини (я) форму множини (ми): Ми переходимо до викладу змісту нашого 



дослідження. Останнім часом при захисті дисертацій почали вживати і форму 

однини, що є впливом Західної Європи. 

                      Безособові дієслова  

Безособові – це такі дієслова, які означають дію або стан, не пов’язані з будь-

якою особою.  Вони виступають у ролі головного члена,  співвідносного з 

присудком, у безособових реченнях. Можуть виражати: 1) явища природи: 

дощить, смеркає, вечоріє; 2) стихійні явища: замело, вимерзло; 3) фізичний і 

психічний стан людини: морозить, лихоманить, трусить, не хочеться, коле;       

4) значення незалежного від особи стану: не щастить, не судилося, таланить і ін. 

Безособові дієслова не змінюються за особами, числами і родами, але мають  

форму третьої особи однини теперішнього чи майбутнього часу або  форму 

середнього роду однини минулого часу (щастить, вечоріє, вимерзне, вимерзло, 

вечоріло, щастило). 

Є дві групи безособових дієслів: 

1) дієслова, які вживаються тільки в безособовому значенні: Світає. Край 

неба палає (Т.Шевченко); 

2) дієслова особові, вжиті в безособовому значенні: В лісі гуде, свище, 

блискає (С. Васильченко). Пор.: Надворі негода страшенна, сніг, дощ, лютий 

вітер гуде (Леся Українка). 

Безособові дієслова можуть утворюватися від особових за допомогою 

постфікса -ся: спати- не спиться: Не спалося. А ніч, як море (Леся Українка). 

                     Категорія роду 

 Категорія роду властива тільки дієсловам минулого (ходив, ходила, ходило), 

давноминулого (ходив був, ходила була, ходило було) часу,  умовного способу, 

який утворюється від дієслів минулого часу додаванням частки б (би): ходив би, 

ходила б, ходило б, а також дієприкметникам: прочитаний, прочитана, 

прочитане. Рід можемо визначити тільки у формах однини. 

                    Категорія числа 

Категорія числа вказує, що дія виконується, виконувалася чи буде 

виконуватися однією чи кількома особами. Якщо дія виконується однією особою, 

маємо форму однини, якщо кількома – форму множини. Категорія числа 

властива всім відмінюваним дієслівним формам. 

                    Категорія відмінка 

Категорія відмінка властива єдиній дієслівній формі – дієприкметнику. У 

дієприкметника категорії роду, числа і відмінка є прикметниковими, тобто 

повністю залежать від форми іменника чи займенника, з яким дієприкметник 

пов’язаний: прочитана книга, виконане доручення, працюючий двигун, обгорілі 

дерева. Як і  прикметник, дієприкметник змінюється за шістьма відмінками: 

називний, родовий, давальний, знахідний, орудний, місцевий, наприклад: 

написаний твір, написаного твору, написаному твору ,написаний твір, написаним 

твором, (у) написаному творі. 

 Дієвідмінювання 

Дієвідмінювання – відмінювання дієслів за особами, числами, часами і 

способами, а в минулому часі і умовному способі – також за родами. 

Термін дієвідміна має два значення: 1. Система змінюваних форм дієслова, 

що виражають категорії способу, часу, особи, числа, а в формах однини минулого 



часу й умовного способу – також роду. 2. Групи дієслів, які мають спільні 

особливості відмінювання залежно від характеру основи. 

  В українській мові усі дієслова, за винятком атематичних, залежно від 

характеру особових закінчень  і суфіксів основи поділяються на дві дієвідміни. 

Умовно їх прийнято називати першою і другою.  

До першої дієвідміни належать дієслова з колишнім так званим тематичним 

голосним е в особових формах теперішнього і простого майбутнього часу 

(пишеш, пише, пишете, напишеш, напише, пишемо,напишемо, напишете). 

До другої дієвідміни належать дієслова з колишнім тематичним голосним и 

(кричиш, кричить, кричите; закричиш, закричить, закричите). 

Тематичні голосні е і и – це голосні звуки в особових закінченнях, за 

допомогою яких розрізняють дієвідміни дієслів. Раніше вони були суфіксами 

основ, але в результаті перерозкладу морфем вони відійшли до особових 

закінчень. Отже, в особових закінченнях другої і третьої особи однини та в 

першій і другій особах множини  дієслова  першої дієвідміни мають у 

закінченнях голосний -е (-є), а у флексії 3-ї особи множини – -у (-ю), тобто, у 3-й 

особі множини мають особові закінчення -уть (-ють): каж - еш, каж -е, каж - емо, 

каж - ете, каж - уть; скаж - еш, скаж - е, скаж - емо, скаж - ете, скаж - уть; чита - 

єш, чита - є, чита - ємо, чита - єте, чита - ють; прочита - єш, прочита - є, прочита - 

ємо, прочита - єте, прочита - ють. 

До другої дієвідміни належать дієслова, які у флексіях другої  і  третьої 

особи однини  і першої  та другої особи множини мають голосні звуки  -и- або -і 

(-ї), а у флексії третьої особи множини -а (-я),  тобто, у 3-й особі множини ці 

дієслова мають особові флексії  -ать (-ять):  крич - иш, крич - ить, крич - имо, 

крич - ите, крич - ать; люб - иш, люб- ить, люб -имо,  люб- ите, любл- ять; го-

їш, го- їте, го- ять; заго- їш, заго- їть, заго- їмо, заго- їте, заго-ять. 

Практично приналежність дієслів до першої чи другої дієвідміни 

встановлюємо саме за формами третьої особи множини. Якщо ж виникає 

проблема при встановленні дієвідміни за третьою особою множини (сплють чи 

сплять, іржуть чи іржать) звертаємося до другої особи однини. Якщо в 2-й 

особі однини маємо голосний  -и (-і) то в 3-й особі множини обов’язково буде        

-ать (-ять): гарчиш – гарчать, спиш – сплять, сидиш – сидять. Якщо в 2-й особі 

однини маємо -е (-є), то в 3-й обов’язково матимемо  -уть (-ють): пишеш -

пишуть, граєш - грають.  

Розрізнення дієвідмін можливе і за формою інфінітива, однак у шкільній 

практиці цей спосіб не використовується. 

Окрему групу словозміни становлять дієслова архаїчної групи бути, дати, 

їсти і дієслова з основою  на –вісти (доповісти, розповісти, відповісти та інші). 

Сюди ж належать дієслова, похідні від їсти (з’їсти, поїсти та ін.), дати (видати, 

роздати, продати та ін.). 

 Дієслова майбутнього часу доконаного і недоконаного виду відмінюються 

неоднаково. Майбутній час дієслів доконаного виду називається майбутнім 

простим. Ці дієслова мають ті ж самі особові закінчення, що й дієслова 

теперішнього часу, тому подаємо зразок дієвідмінювання дієслів теперішнього і 

простого майбутнього часу разом. 

 



                          Зразок відмінювання дієслів  

Особові форми дієслів теперішнього часу та майбутнього простого 

 

  Перша дієвідміна 

   Теперішній  час 

          Однина                                                                  Множина 

1 особа:  пишу,         читаю,                           пишемо,           читаємо 

2 особа:  пишеш,      читаєш,                         пишете,            читаєте 

3 особа:  пише,          читає                            пишуть,            читають 

                          Майбутній простий час 

1 особа: напишу,        прочитаю                     напишемо,        прочитаємо 

2 особа: напишеш,      прочитаєш                   напишете,         прочитаєте 

3 особа:  напише,        прочитає                      напишуть,        прочитають 

 

 

 

 

 

   Друга дієвідміна 

   Теперішній час 

Однина                                                                          Множина 

1 особа: бачу     білю      стою                            бачимо    білимо        стоїмо 

2 особа: бачиш  білиш   стоїш                           бачите     білите          стоїте 

3 особа: бачить  білить  стоїть                          бачать     білять         стоять 

                       Майбутній простий час 

1 особа: побачу     побілю     постою            побачимо   побілимо  постоїмо 

2 особа: побачиш побілиш   постоїш           побачите     побілите    постоїте 

3 особа: побачить побілить постоїть           побачать     побілять   постоять 

При творенні особових форм теперішнього часу і майбутнього простого 

можуть відбуватися чергування приголосних. 

 У дієсловах І дієвідміни при дієвідмінюванні відбувається чергування г - к -

х  із  ж - ч - ш перед усіма особовими закінченнями: могти-можу, можеш, може, 

можемо, можете, можуть;  пекти-печу, печеш, пече, печемо, печете, печуть; 

колихати-колишу, колишеш, колише, колишемо, колишете, колишуть. Зміна ж з і 

с на ж, ч, ш можлива лише тоді, коли вона  наявна в 1-й особі однини, наприклад: 

писати – пишу, пишеш, пише, пишемо, пишете, пишуть( напишу, напишеш, 

напише, напишемо, напишете, напишуть); мазати – мажу (помажу) і т.д. Якщо 

в 1-й особі такого чергування немає, то воно не відбувається і інших особах: 

везти – везу,  везеш, везе, веземо, везете, везуть; пасти – пасу, пасеш і т. д. 

У дієсловах другої дієвідміни в 1-й особі однини приголосні д, т, з, с та 

звукосполучення  зд,  ст  чергуються з ж, ч, ш, дж: радити – раджу, пораджу,але 

таких чергувань немає в інших особах ( радиш, радить, радимо, радите, радять); 

летіти – лечу(полечу), але летиш, летить, летимо, летите, летять; возити – 

вожу (але возиш, возить, возимо, возите, возять); косити – кошу, накошу (але 



косиш, косить, косимо, косите, косять); їздити – їжджу (але їздиш, їздить, 

їздимо, їздите, їздять). 

У дієслові бігти приголосний г змінюється на ж як і в дієслів першої 

дієвідміни: бігти – біжу, біжиш, біжить, біжимо, біжите, біжать. 

Після губних б, п, в, м, ф перед закінченням 1-ї особи однини та 3-ї  особи 

множини з’являється вставний звук л, що дає чергування б - бл, п- пл, в - вл, м -

мл, ф - фл: любити – люблю, люблять (але любиш, любить, любимо, любите); 

ліпити – ліплю, ліплять, зліплю, зліплять; ловити – ловлю, ловлять, зловлю, 

зловлять; ломити – ломлю, ломлять, зломлю, зломлять; графити – графлю, 

графлять, розграфлю, розграфлять. 

Особові форми дієслів майбутнього часу недоконаного виду 

Дієслова недоконаного виду майбутнього часу мають дві форми: синтетичну 

та аналітичну. Синтетична форма майбутнього часу твориться від інфінітива 

дієслів недоконаного виду додаванням до нього особових закінчень -му, -меш,      

-ме, -мемо, -мете, -муть. Ця форма називається складною, оскільки розвинулася з 

аналітичної, в якій у функції допоміжного дієслова виступало слово имати  

(мати). Кінцевий звук інфінітива і початковий звук допоміжного дієслова злилися 

в сучасній українській мові в один звук [и]: 

            Однина                                                             Множина 

1 особа: писати+иму –     писатиму               писати+имемо – писатимемо 

2 особа: писати+имеши – писатимеш            писати+имете –  писатимете  

3 особа: писати+иметь –   писатиме               писати+имуть –  писатимуть 

Отже, в сучасній українській мові дієслова недоконаного виду в 

майбутньому часі ( синтетична форма) відмінюються так: 

       Однина                                                                Множина 

1 особа:  сіятиму       читатиму                              сіятимемо   читатимемо 

2 особа:  сіятимеш    читатимеш                           сіятимете     читатимете 

3 особа:  сіятиме        читатиме     сіятимуть    читатимуть 

 

Складена (аналітична) форма дієслів майбутнього часу недоконаного виду 

складається з інфінітива відмінюваного дієслова та допоміжного дієслова бути в 

особових формах, наприклад: 

 

 

        Однина                                                                  Множина 

1 особа: буду     писати    сіяти                          будемо  писати      сіяти 

2 особа: будеш   писати    сіяти                         будете   писати      сіяти 

3 особа: буде      писати     сіяти                        будуть  писати      сіяти 

 

             Родові та числові форми минулого часу та умовного способу 

Дієслова минулого часу та умовного способу не мають особових закінчень. 

Їм властиві родові закінчення. У формі минулого часу (доконаного й 

недоконаного виду) дієслова відмінюються за родами і числами. 

       Однина                                                                 Множина 

Чол. рід:    писав      ніс           сіяв писали  несли  сіяли 

Жін. рід:    писала    несла      сіяла                          



Сер. рід:    писало    несло      сіяло                      

У множині форми минулого часу роду не розрізняють. Є спільне для всіх 

родів закінчення -и, яке приєднується до суфікса -л-: писа-ти – писа-л-и, нес-ти – 

нес-л-и, сія-ти – сія-л-и. 

Оскільки форми умовного способу утворюються від форм минулого часу 

додаванням формотворчої частки би(б) ( писав би, ніс би, сіяв би; писала б,несла б, 

сіяла б; писало б, несло б, сіяло б; писали б, несли б, сіяли б ), то форми умовного 

способу змінюються так само, як і дієслова минулого часу – за родами і числами.  

При дієвідмінюванні дієслів давноминулого часу, змінюються за родами і 

дієслово бути, і відмінюване дієслово: я ходив був, я ходила була, я ходило було; 

ти ходив був, ти ходила була, ти ходило було; він ходив був, вона ходила була, 

воно ходило було. У множині форми давноминулого часу роду також не 

розрізняють: ми ходили були, ви ходили були, вони ходили були. 

 

                 Особові форми дієслів наказового способу 

Особові форми дієслів наказового способу утворюються від основи 

теперішнього або простого майбутнього часу. Вони представлені тільки другою 

особою однини та першою і другою особами множини. 

Однина                                                              Множина 

1 особа      -                                          пишімо,  сіймо,    несімо,       сидімо 

2 особа: пиши, сій, неси, сиди            пишіть,   сійте,     несіть,        сидіть 

3 особа:   - 

У першій і третій особах однини та в третій особі множини формами 

наказового способу є описові конструкції, про які йшлося в попередньому 

параграфі. 

Якщо в другій особі однини дієслова мають закінчення -и, то в першій особі 

множини вони матимуть закінчення –імо (-ім): пиш-и – пиш-імо,  пиш-ім; нес-и – 

нес-імо, нес-ім, а в другій – -іте (-іть): пиш-іте, пиш-іть, нес-іте, нес-іть.  Усі 

інші мають у першій особі множини закінчення -мо, а в другій - -те: сій – сій-мо, 

вилазь – вилазь-мо; сій-те, вилазь-те.    

                      Дієслова архаїчної групи 

 Дієслова бути, їсти, дати та спрефіксовані дієслова з основою на -вісти 

(відповісти, доповісти, розповісти та ін.) становлять окрему групу 

дієвідмінювання, не належать ні до першої, ні до другої дієвідмін, бо в 

теперішньому часі і в простому майбутньому доконаного виду вони мають 

закінчення, яких немає в дієслів І та ІІ дієвідмін. Ці дієслова зберегли старовинну 

(архаїчну) систему відмінювання. Кожне дієслово цієї групи відмінюється 

неоднаково. Так, дієслово бути в теперішньому часі в сучасній українській мові 

має тільки форму є в усіх особах однини і множини( я ,ти, він, вона, воно є; ми, 

ви, вони є).   

Зрідка вживається форма єсть у першій особі однини і в третій особі 

множини: Я єсть народ, якого правди сила ніким звойована ще не була                 

(П. Тичина). Інші старовинні форми зустрічаються ще рідше. Ви – месники тепер 

за них, ви месники єсте (М. Бажан); Що ти за сила єси питали (П. Тичина);  

У давнину це дієслово мало таку систему відмінювання [ 7,330]: 

     Однина Множина 



1 особа: єсмь                                                       єсмо 

2 особа: єси                                                         єсте 

3 особа: єсть                                                        суть 

У простому майбутньому часі дієслово бути відмінюється як дієслово першої   

дієвідміни:  

                            

    Однина                                                         Множина 

1 особа:     буду                                                   будемо 

2 особа:     будеш                                                 будете 

3 особа:     буде                                                    будуть 

Дієслово їсти та похідні від нього спрефіксовані дієслова з’їсти, поїсти, 

заїсти, виїсти та ін., яких у Словнику української мови зафіксовано понад два 

десятки,  в теперішньому часі і майбутньому простому відмінюються так: 

 

     Однина                                                             Множина 

1 особа:     їм        з’їм                                          їмо        з’їмо 

2 особа:     їси       з’їси                                         їсте       з’їсте 

3 особа:     їсть      з’їсть                                       їдять     з’їдять 

Дієслово дати і похідні від нього віддати, видати, здати, подати та ін.,а 

також  дієслова, утворені шляхом префіксації від -вісти – доповісти, відповісти 

та ін. (у Словнику української мови всього 9 слів) є дієсловами доконаного виду, 

тому вони в теперішньому часі не вживаються, а мають тільки форми 

майбутнього простого часу:  

     Однина                                                             Множина 

1 особа:    дам      розповім                            дамо           розповімо  

2 особа:    даси     розповіси                           дасте          розповісте  

3 особа:    дасть    розповість                         дадуть        розповідять  

                    Дієприкметник 

Дієприкметник – це форма дієслова, яка виражає ознаку предмета, пов’язану 

з дією чи станом цього предмета. Це форма дієслова, яка виражає ознаку предмета 

за дією, яку виконує предмет або яка на нього спрямована: написаний лист, 

прочитана книга, догоряюче вогнище. 

Дієприкметник поєднує ознаки двох частин мови: прикметника (рід, число, 

відмінок) та дієслова (стан, вид, час).  Як і прикметник, у реченні виступає в ролі 

означення та іменної частини складеного присудка, відмінюється за відмінками, 

змінюється за родами і числами. За дієслівними категоріями дієприкметники 

поділяються на активні (читаючий) і пасивні (прочитаний), теперішнього 

(сивіючий) і минулого часу (посивілий), оскільки вони мають тільки два часи,  

недоконаного (читаний) і доконаного виду (прочитаний).  

Активні дієприкметники показують дію як ознаку діючої особи (предмета) 

за її дією: нападаючий футболіст – той футболіст, що нападає; правляча 

коаліція – та коаліція, яка править. Є активні дієприкметники теперішнього 

часу і активні дієприкметники минулого часу.  

Активні дієприкметники теперішнього часу недоконаного виду 

утворюються від основи теперішнього часу за допомогою суфіксів  -уч- (-юч-) 

(від дієслів І дієвідміни)  та -ач- (-яч-) від дієслів ІІ дієвідміни: існують - 



існуючий, шиплять - шиплячий. Ці дієприкметники належать до рідковживаних в 

українській мові. 

Активні дієприкметники минулого часу доконаного виду утворюються від 

основи інфінітива неперехідних дієслів доконаного виду за допомогою  суфікса     

-л-: посиві-ти - посиві-л-ий, пожовті-ти - пожовті-л-ий (і пожовк-л-ий), згорі-

ти –згорі- л-ий. 

Активні дієприкметники минулого часу з суфіксами  -ш(ий), -вш(ий), які 

вживалися в давній українській мові та широко використовуються в сучасній 

російській мові, в українській мові не збереглися. Такі дієприкметники з 

російської  мови перекладаються підрядним реченням: обучавшийся – той, що 

навчався; тянувшийся – той, що тягнувся.  

Пасивні дієприкметники виражають  ознаку предмета чи особи, на який 

(яку) спрямована дія іншого предмета: написаний учнями твір; полита дитиною 

квітка; засипана гравієм доріжка. При пасивних дієприкметниках діюча особа 

або предмет виражається (чи може виражатися) орудним відмінком: написаний 

(ким?) учнями; полита (ким?) дитиною; засипана (чим?) гравієм. 

Пасивні дієприкметники теперішнього часу з суфіксом  -м-, які активно 

вживалися в давньоукраїнській (староруській) мові в сучасній українській мові 

відсутні ( пор. з російської мовою: любимый).  

Пасивні дієприкметники минулого часу творяться від основи інфінітива 

тільки перехідних дієслів доконаного і недоконаного виду за допомогою суфіксів   

-н-, -ен-, -т-. 

За допомогою суфікса -н- утворюються дієприкметники від основ інфінітива 

на -а- (-я-): чита-ти – чита-н-ий, писа-ти – писа-н-ий, сказа-ти – сказа-н-ий і 

рідше від дієслів з основою на -ува- (-юва-), -овува-: виконува-ти - виконува-н-

ий, застосовува-ти – застосовува-н-ий. 

Якщо основа інфінітива закінчується на приголосний та на -и-, -і-(-ї-),   

використовується суфікс -ен-, а -и-,-і-(-ї-) в основі дієприкметника вже не 

вживаються: перемог-ти-перемож-ен-ий, напої-ти – напо-єн-ий, звільни-ти – 

звільн-ен-ий, велі-ти – вел-ен-ий. При творенні пасивних дієприкметників з 

суфіксом -ен- відбувається зміна кінцевих приголосних: д на дж: згромадити – 

згромаджений; зд на ждж: виїздити – виїжджений; г, з на ж:  запрягти - 

запряжений, виразити – виражений; с на ш: скосити – скошений; к, т на ч: 

спекти – спечений, освятити – освячений. Якщо кінцевий приголосний основи є 

губним, після нього з’являється  л: купити – куп-л-ен-ий, зловити – злов-л-ен-ий, 

зломити – злом-л-ен-ий, розграфити – розгаф-л-ен-ий та ін. 

За допомогою суфікса -т- утворюються дієприкметники від інфінітивної 

основи, яка закінчується на кореневі  -и-, -і-, -а-( -я-),  та на  -р-: бити – битий, 

лити – литий, зняти – знятий, нагріти – нагрітий, жа-ти – жа-т-ий, стер-ти – 

стер-т-ий. Від дієслів, які мають у корені звукосполучення -оло- або суфікс -ну- 

можуть утворюватися паралельні форми: розколоти - розколотий і розколений, 

кинути - кинутий і кинений. 

Активні й пасивні дієприкметники переходять в прикметники. При цьому 

вони втрачають ознаки дієслова (категорії виду, стану, часу, здатність керувати 

іменником і мати при собі обставини). Так, у прикметники перейшли усі пасивні 

дієприкметники теперішнього часу на -мий: відомий, свідомий  і ін., деякі активні 



дієприкметники теперішнього часу із суфіксами -ущ-(-ющ-), -ащ-(-ящ-): 

невмирущий, пропащий, тямущий, цілющий, невсипущий та ін. Можуть 

переходити у прикметники й активні дієприкметники із суфіксами -уч-(-юч-), -ач-

(-яч-): блискучий, плакучий, колючий, гарячий та ін., та пасивні дієприкметники 

минулого часу: в’ялий, спілий, солоний, квашена та ін. Прикметники 

дієприкметникового походження відрізняються  морфологічною будовою 

(палючий – палаючий) та наголосом ( нездоланний – нездоланий, несказанний – 

несказаний, печений – печений, варений – варений). 

Дієприкметники можуть переходити і в іменники (субстантивуватися): 

Поранений видужав. Відпочиваючі виїхали на екскурсію. 

                   Дієслівні форми на -но, -то 

В українській мові часто зустрічаються незмінні дієслівні форми 

(предикативні слова) на -но, -то, які за походженням є короткими формами 

пасивних дієприкметників середнього роду. Їх називають предикативними, 

оскільки вони виконують функцію присудка в безособових  реченнях:  Сказано - 

зроблено. Значення минулого або майбутнього часу  в цих словах підказується 

допоміжним дієсловом бути: було виконано, буде виконано і под. 

Ці слова утворюються від пасивних дієприкметників з суфіксами -н-, -т-: 

прочитаний - прочитано, стоптаний - стоптано, збитий - збито: Ой, у полі 

жито копитами збито. Під білою березою козаченька вбито. Ой, убито, вбито, 

затягнено в жито, червоною китайкою личенько закрито (Історична пісня). 

                 Дієприслівник 

 Дієприслівник – це незмінна (невідмінювана) форма дієслова, яка виражає 

додаткову дію,  що супроводить основну дію і в реченні пояснює основне 

дієслово (присудок), наприклад: Присівши на порозі, зажурена спочиває ненька 

(В. Скуратівський). 

Дієприслівник має ознаки прислівника і дієслова.  

Прислівниковими ознаками є незмінність форм, здатність  виражати ознаку 

дії чи стану і  прилягати до інших слів, синтаксична роль обставини. 

З дієслівних категорій дієприслівнику властиві: 1) вид: недоконаний 

(читаючи, лежачи), доконаний (прочитавши, полежавши); 

2) стан: активний (зустрічаючи) і зворотно-середній (зустрічаючись, 

вітаючись); 

3) час: теперішній (люблячи, кохаючи, співаючи) і минулий (полюбивши, 

покохавши, заспівавши). 

Як і інші дієслова, дієприслівники можуть керувати іменником: прочитати 

книгу – прочитавши книгу, писати лист (листа) – пишучи лист (листа). Можуть 

сполучатися з прислівниками: читаючи гарно (вголос, напам’ять), можуть мати 

перехідне й неперехідне значення, наприклад, від дієслова  читати утворюється 

дієприслівник з перехідним значенням: читаючи книгу, а від дієслова сидіти 

утвориться дієприслівник, після якого неможливо вжити залежне слово в 

знахідному відмінку без прийменника. 

У сучасній українській мові дієприслівники утворюються від дієслів 

доконаного і недоконаного виду. Дієприслівники недоконаного виду умовно 

називаються дієприслівниками теперішнього часу. Дієприслівники 

теперішнього часу творяться від основи теперішнього часу дієслів за допомогою 



суфіксів -учи (-ючи) від дієслів І дієвідміни (працюючи, пишучи, несучи) та -ачи 

(-ячи) – від дієслів ІІ дієвідміни (лежачи, стежачи, ходячи). 

 Морфологічно вираженого часу дієприслівник не має, але дієприслівники 

недоконаного виду завжди означають таку  додаткову дію, яка в часі збігається з 

основною дією, тобто  якщо основне дієслово буде в теперішньому, минулому чи 

майбутньому часі, то й дієприслівник буде мати той самий час, що й основне 

дієслово, наприклад: Співають ідучи дівчата (Т.Шевченко). У цьому реченні 

основне дієслово в теперішньому часі, і дієприслівник також має категорію 

теперішнього часу; Падаючи, дерево порвало проводи радіомережі (Л.Дмитерко). 

Дієприслівник, як і основне дієслово, має категорію минулого часу; Наполегливо 

працюючи, ми виведемо Україну з економічної кризи ( З газети). Тут маємо 

майбутній час. Інакше можна було б сказати: Якщо працюватимемо наполегливо, 

то виведемо Україну з економічної кризи. 

Дієприслівники доконаного виду умовно названі дієприслівниками 

минулого часу  . Вони творяться від основи інфінітива за допомогою суфікса -ши 

(якщо основа закінчується на приголосний): нести - нісши, бігти -бігши та -вши, 

(якщо основа закінчується на голосний звук): пізнати - пізнавши, прочитати - 

прочитавши. 

Дієприслівники доконаного виду  означають таку додаткову дію, яка в часі 

випереджає основну дію, виражену особовим дієсловом-присудком, наприклад: А 

студенти після каші, пороздававши позичені ложки та посуд, затіяли переправу 

на той бік (О.Гончар). Дієприслівник, як і дієслово-присудок, має категорію 

минулого часу, однак дія у дієприслівнику випереджає дію, виражену основним 

дієсловом: спочатку студенти роздали посуд, а потім затіяли переправу. Те  саме 

спостерігаємо в такому реченні:  Поснідавши, лісничий подякував за 

гостинність і зібрався їхати (О.Донченко) (спочатку поснідав, а потім подякував 

і зібрався, хоча час минулий і в дієприслівнику, і в основному дієслові). 

Вилікувавшись, продовжите роботу в лабораторії. У цьому реченні основне 

дієслово має значення  майбутнього часу. Те  саме маємо і в дієприслівнику, але 

додаткова дія, виражена ним, передує основній дії (спочатку вилікуєтеся, а потім 

продовжите роботу). 

Дієприслівники теперішнього і минулого часу часто вживаються із 

постфіксом –ся (-сь): начитавшись, надивившись, збираючись, хвилюючись. 

Дієприслівники можуть втрачати ознаки дієслова і переходити в 

прислівники. Частіше це відбувається з дієприслівниками теперішнього часу 

недоконаного виду, коли вони стоять безпосередньо після дієслова-присудка:  По 

вулиці ідуть співаючи дівчата, І під гармонію танцюють парубки ( В.Сосюра); 

Ідуть дівчата в поле жати Та, знай, співають ідучи (Т.Шевченко). 
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