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1. Дієприкметник 

це форма дієслова, яка означає ознаку

предмета за дією або станом і відповідає на

питання який? яка? яке?

які? (хмарою повиті, врятована планета,

зачарований красою).



Ознаки

Дієслівні:

- Вид: доконаний (вивчений,

пронизаний), недоконаний

(креслений, читаний)

- Час: минулий (зниклий,

згаданий), теперішній

(пишучий, відпочиваючий)

- Може керувати іменником

(залиті (чим?) сонцем гори)

- Може мати при собі

обставини (написаний давно;

одержаний вчора).

Прикметникові:

- Рід (пройдена стежка, 
зварений борщ, засіяне 
поле)

- Число (виголошена 
промова, виголошені 
промови)

- Відмінок 

- Виконує роль означення в 
реченні (Наче зачарований
велетень, стояв ліс; 
Освітлена сонцем кімната
здалася Юркові казковою)



2. Дієприкметниковий зворот -

це поєднання дiєприкметника з залежними словами.

Наприклад: Кликало небо, засiяне зорями. Засiяне зорями 
– дiєприкметниковий зворот. Небо – пояснюване слово.

Дiєприкметниковий зворот видiляють комами:
• Якщо вiн стоїть пiсля означуваного слова: Сонце золотить 

гори, укритi лiсом.
• Якщо вiн стоїть перед означуваним словом, вираженим

особовим займенником: Стомленi сонцем, ми 
поверталися додому.

• Якщо мiж ним i пояснюваним словом стоять iншi члени 
речення: Вiдкрита на першiй сторiнцi, перед нами лежала 
книжка.



Дiєприкметниковий зворот НЕ 

видiляють комами:

• Якщо вiн стоїть перед означуваним словом: 
Сонце золотить укритi лiсом гори.



ЗНО

Дiєприкметниковий зворот не можна
розривати iншими

членами речення.

Наприклад: Стомленi поверталися ми

додому сонцем. – Стомленi сонцем, ми

поверталися додому. Також краще ставити

дiєприкметниковий зворот ближче до

пояснюваного слова, щоб уникнути

спотворення. 



3. Творення дієприкметників (стан)

Активні

Виражають ознаку предмета за

його ж дією. Утворюються

лише від неперехідних дієслів.

• теперішнього часу (від
основи теперішнього часу
(форми 3-ї особи множини) за 
допомоги суфіксів -уч- (-юч-), 
-ач- (яч-)): ревучий, 
дрижачий

• минулого часу (від основи
інфінітива дієслів доконаного
виду за допомоги суфікса-
л): посивілий, опалий

Пасивні

Виражають ознаку предмета за

дією над ним.

мають ознаку минулого
часу (від основи інфінітива
або 1-ї особи однини
теперішнього чи майбутнього
часу дієслів доконаного виду 
за допомоги суфіксів -н-, -ен-, 
-є-, -т-): написаний, ношений, 
скошений



4. Тренувальні вправи

№1 Прочитайте речення. Випишіть дієприкметники, визначте їх вид, 

час, рід, число, відмінок.

• 1. Підхоплена хвилями шлюпка вилетіла в море (М. Трублаїні). 2. 

Тремтячими руками розгорнув Тарас папір (О. Іваненко). 3. Дбайливо 

политі й старанно підстрижені квіти красувалися серед в'янучих трав 

(В. Собко). 4. Око знов ваблять блукаючі вогні (М. Коцюбинський). 5. 

Згаяного часу і конем не доженеш (Народна творчість). 6. В зів'ялих 

листочках хто може вгадати красу всю зеленого гаю (І. Франко). 7. Не 

цвіти ж, мій цвіте новий, нерозвинений цвіте, зов'янь тихо, поки твоє 

серце не розбите (Т. Шевченко). 8. Коли весною зацвіте трава в 

палаючих серпанках, в степ на курган крутий іде старенька зморена 

журавка (Д. Луценко). 9. Струмує теплий дим по коліях розмитих, 

дощами добрими напоєних доріг (М. Рильський).



4. Тренувальні вправи
№2 Спишіть. Замість крапок вставте дієприкметникові звороти,

узгоджуючи дієприкметники з іменниками. Розставте коми.

• 1. За лісом починалося село ... (розкиданий в горах та глибоких ярах). 

2. Доріжка ... (колись вимощений цеглою) тепер до половини заросла 

зеленим мохом. 3. Раставиця знову ховається між двома високими

вербовими стінами ... (неначе обсипаний зеленим пір'ям). 4. Червоні

та сині квітки ... (повишиваний на рукавах) дуже приставали до 

чорних брів (І. Нечуй-Левицький). 5. Передо мною простягся шлях ... 

(обтиканий з обох боків старими липами у два ряди). 6. Згори було

видно широку долину ... (обставлений горами, вкритими лісом). 7. 

Невеличкі біленькі хатки ... (окутаний садками та левадами) 

розбіглись по пагорбку. 8. Розкішні крислаті кущі з буйною лозою ... 

(обліплений лапатим листом) вкривали підгір'я. 9. Гола земля 

безнадійно сіріла під олов'яним небом... (битий крилами вітру) (М. 

Коцюбинський).



4. Тренувальні вправи
№3Утворіть:

• а) від поданих дієслів — пасивні дієприкметники минулого 
часу. Провідміняйте дієприкметник чоловічого роду, утворений 
від виділеного дієслова.

Наситити, загоїти, виписати, замісити, виплекати, шити;

• б) від поданих дієслів — пасивні дієприкметники минулого 
часу. Провідміняйте дієприкметник жіночого роду, утворений 
від виділеного дієслова.

Зберегти, натрудити, заспокоїти, перемелювати, бажати,

прогнити;

• в) від поданих дієслів — активні дієприкметники минулого 
часу. Провідміняйте дієприкметник чоловічого роду, утворений 
від виділеного дієслова.

Постаріти, порідіти, обважніти, згоріти, позеленіти,

потемніти.



4. Тренувальні вправи
№4Перепишіть, розкриваючи дужки. Від дієслів, що в дужках,
утворіть активні дієприкметники і поставте їх у потрібному роді,
числі й відмінку.

• 1. Мовчання й тиха скорбота залягли в (заніміти) залі (І. Цюпа). 
2. Від землі йде духмяний аромат (зів'янути) трав (Я.Баш).3. 
Попадало додолу покручене, (зчорніти) листя (М. 
Коцюбинський). 4. Стиха лущиться зерно з (перестигнути) 
колоса (М. Коцюбинський). 5. Бачу, як синє небо розтяли чорні 
(дихати) крила ворони (М. Коцюбинський). 6. У лісі вже 
ставало тісно від (прибувати) військ (О. Гончар). 7. Край шляху 
серед (палати) маків зостався свіжий горбик землі з маленьким 
гранчастим обеліском (О. Гончар). 8. Смереки жалібно 
стогнали, наскрізь (промокнути) у темній пущі (І. Франко).



4. Тренувальні вправи
№5 Перепишіть, розкриваючи дужки. Від дієслів, що в
дужках, утворіть пасивні дієприкметники й поставте їх у
потрібному роді, числі й відмінку.

• 1. Сумно в гаю (заспокоїти), вічною ніччю (придавити) (Леся 
Українка). 2. Земле моя рідна! Ти вздовж і впоперек (сходити) 
(натрудити) солдатськими ногами (М. Чабанівський). З. Добріє 
світ, (народитися) в любові (Т. Коломієць). 4. Край моря сонце 
золотить (укрити) лісом гори (Н. Забіла). 5. Ніким не (сходити) 
нас ждуть путі (О. Ющенко). 6. Рівно й спокійно дише 
(натомитися) з праці земля (М. Рильський). 7. І на (оновити) 
землі врага не буде, супостата (Т. Шевченко). 8. Тепла ніч, 
(наповнити) степовими пахощами, пропливла над Асканією (О. 
Гончар). 9. Вже минули село і поїхали понад течією, (обсадити) 
густими старими вербами (І. Нечуй-Левицький).


