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27.04.2020. 

Тема: Часи дієслів (минулий, теперішній и майбутній). 

Способи дієслів (по-русски - наклонение)  (дійсний, умовний, наказовий) 
Опрацювати теоретичний матеріал, поданий нижче. 

В українській мові, як і в російській, є три форми часу: минулий, теперішній і майбутній. 

Дієслова минулого часу означають дію, яка відбулася до моменту мовлення: прочитала, 

прочитав. Дієслова минулого часу змінюються за числами, а в однині — за родами: думав, 

думала, думало, думали. 

Дієслова теперішнього часу означають дію, яка відбувається постійно або в момент 

мовлення: читаю.  

Дієслова майбутнього часу означають дію, яка відбуватиметься після моменту 

мовлення: читатиму, буду читати. 

Час Коли відбувається 

дія? 

На які питання 

відповідає? 

Як 

змінюється? 

Приклади 

Минулий До моменту розповіді 

про неї 

Що зробив? Що 

робив? 

Число, рід 

(в однині) 

Спекли, носив 

Теперішній У момент розповіді 

або постійно 

Що роблять? Число, особа Печу, косять 

Майбутній Після розповіді про 

неї 

Що зроблю? Що 

робитиму? Що буду 

робити? 

Число, особа Спечу, скосять, пекти- 

му, коситиму, буду  

пекти, буду косити, 

     В українській мові, як і в російській, дієслова можемо вживати в трьох способах (рос. 

наклонениях): дійсному, умовному, наказовому. 

Дійсний спосіб 

Дієслова дійсного способу (рос. изъявительного наклонения) означають реальну дію, яка від- 

булася, відбувається чи відбуватиметься, і відповідають на питання що робить? що буде 

робити? що робив? що зробив? що зробить? НАПРИКЛАД: Знов на землю упало листя і на 

травах зашерхли роси.  

Лише дієслова дійсного способу мають форми теперішнього, минулого та майбутнього часу. 

Умовний спосіб 

Дієслова умовного способу (рос. условного наклонения) означають дію не реальну, а тільки 

бажану або можливу за певних умов і відповідають на питання що робив би? що зробив би? 

НАПРИКЛАД: Хотів би я садом шуміти над сном безтурботним твоїм.  



Дієслова умовного способу змінюються за числами і родами (в однині). 

Наказовий спосіб 

Дієслова наказового способу (рос. повелительного наклонения) виражають прохання, 

побажання, наказ, пораду, заклик до виконання дії та відповідають на питання що роби? що 

зроби? що зробімо? тощо. НАПРИКЛАД: Ходімо в ліс осінній як на свято, ходім на карнавал в 

осінній ліс. 

Дієслова наказового способу змінюються за числами й особами. 

 

Виконайте письмово завдання: 

1. Запишіть дієслова у три стовпчики: а) у минулому часі; б) у теперішньому часі; в) у 

майбутньому часі. 

Здаю, співала, допоміг, збережемо, показуємо, нестиму, здогадувався, лікував, оздоблять, 

стримують, літає, одужаєш, обділили, плетуть, снідала, пишалося, рушатимеш, дарую, 

ошукають, підтримуватиму, ойкнув. 

Якщо ви правильно виконали завдання, з других букв записаних дієслів складеться закінчення 

вислову давньоримського мислителя Цицерона: «Дім, у якому немає книжок, ...». 

 

2. Запишіть послідовно дієслова в три колонки: 1) дійсного способу; 2) умовного 

способу; 3) наказового способу. 

Усміхнись, скочується, внесіть, понесли б, організовується, дочитаймо, даруватимуть, 

остудила б, спілкуймося, кажи, освітлюється, вносить, відчинив би, вмикайте, днювали б, 

дарували, тьмянів би, дивіться. 

КЛЮЧ. Підкресліть у кожному слові другу букву 3 підкреслених букв прочитаєте прислів’я, 

другою частиною якого є «... а зима намолотом». 

 


