
6 клас 

Українська мова 
08.04.2020. 

Тема: Дієслово: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.  

Неозначена та особові форми дієслова 
Опрацювати поданий нижче теоретичний матеріал.   

Дієслово — це самостійна частина мови, що означає дію або стан предмета і відповідає на 

питання що робити? що зробити? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Синтаксична роль дієслова 

Форми дієслова Член  

речення 

Приклади 

1. Неозначена форма 

(інфінітив)  

що робити?  

 що зробити? 

Підмет, 

присудок, 

додаток, 

означення, 

обставина 

Лиш боротись — значить жить (І. Франко). 

Нас просили не кричати. 

Жага знань і бажання поділитися ними визначали життєве 

кредо Григорія Сковороди. 

Семикласники дружно вийшли садити дерева в парку. 

2. Особові дієслова 

що роблю? що зробив? 

що зробимо? 

присудок Одлунала далека пісня. Гамірливий 

вечір замовк (В. Симоненко). 

3. Дієприкметник 

який? яка? яке? які? 

означення, 

присудок 

Натомлені села вечеряти сіли під грушами, вишнями і 

небесами. Дорога заасфальтована. 

4. Дієприслівник   

що роблячи?  

що зробивши? 

обставина Легкий човен стрімко помчав проти течії,  залишаючи за 

собою високий гребінь спіненої води (С. Хаврусь). 

5. Безособові  дієслова 

що робиться? 

що зроблено? 

присудок Дощить. 

Йому таланило в усьому. 



Дієслова, що відповідають на питання що робити? Що зробити?, називають дієсловами 

неозначеної форми. НЕОЗНАЧЕНА форма дієслова (інфінітив) називає дію, стан або процес, 

але не вказує ні на час, ні на особу, ні на число, ні на рід. У кінці таких дієслів пишеться суфікс 

-ти (-ть). 

Інфінітив може бути будь-яким членом речення: підметом, присудком, додатком, 

означенням, обставиною, залежно від питання, яке до нього ставимо. Найчастіше дієслово в 

неозначеній формі виступає в ролі головного члена речення в односкладному безособовому 

реченні: Не здержать нам хвилі. Також може бути частиною присудка, що складається з двох і 

більше слів: Трудитись має кожен як бджола. Присудок, який складається з двох або більше 

слів, називають складеним. 

Форми дієслів, у яких можна визначити особу, називають ОСОБОВИМИ. Особові форми 

дієслів змінюються за особами, числами, часами.  

Розрізняють три особи дієслова. 

особа однина множина 

1-ша 

2-га 

3-тя 

слухаю 

слухаєш 

слухає 

слухаємо 

слухаєте  

слухають 

У формі минулого часу особові дієслова змінюються за родами і числами: знав, знала, знало, 

знали. У реченні особові дієслова є присудком. 

 

1. Спишіть. Визначте синтаксичну роль дієслів. 

1. Бабуся почала складати випрасуваний одяг у скриню. 

2. Екскурсовод запропонував оглянути наступний експонат. 

3. Знати традиції свого народу – обов’язок кожного громадянина. 

4. У мене з’явилося бажання побувати в музеї. 

5. Вчитель прийшов познайомитися з дітьми. 

 

2. Випишіть усі форми дієслова. 

Мальований, малиновий, аналізувати, білявка, єднаючи, існування, каламутний, віриш, 

кухоль, лагідний, лагодити, асфальтований, декламуватиму, учорашній, урізноманітнений, 

несучи, адресований, досягнення, досягнути, саджали, освітлення, освітлений, бавитися, 

освітити, освіта, юрмитися. 

2. Якщо ви правильно виконали завдання, то з перших букв кожного дієслова зможете 

скласти продовження висловлювання Сенеки: «Найсильніший той, хто...» 

 

3. Випишіть і розподіліть у 2 колонки дієслова неозначеної та особових форм. 

1. Ми в світ прийшли успадкувати славу, діла і думи, чесні мозолі… (В. Симоненко). 2. 

Радість бачити й розуміти – то найкращий дар природи (А. Ейнштейн). 3. Вчить мене Тарас 

вростати в землю жилавим корінням (Д. Луценко). 4. Мав кухоль звичку ходити по воду, аж 

поки йому вуха не відбили. 5. Дурний любить вчити, а розумний прагне вчитися (Народна 

творчість). 
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