
ДІЄПРИКМЕТНИК 

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). 

• Дієслівною ознакою дієприкметника є і те, що він може керувати 
іменником (залиті (чим?) сонцем гори), а також мати при собі 
обставини (написаний давно; одержаний вчора). 

• У реченні дієприкметник найчастіше виконує функції означення (Наче 
зачарований велетень, стояв ліс; Освітлена сонцем кімната здалася 
Юркові казковою), інколи- іменної частини складеного присудка 
(Людина народжена для щастя). 

• Дієприкметник здатний приєднувати до себе залежні слова і 
утворювати дієприкметниковий зворот (зачарувати- зачарований- 
зачарований красою).  

• У реченні дієприкметниковий зворот виступає означенням (Обтяжена 
клунями, Параська мовчки збиралася нагору). 

 

 

Дієприкметники 

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 

 



 Активні дієприкметники теперішнього часу в сучасній українській мові 
маловживані; їх використання потрібно уникати, послуговуючись 
натомість конструкціями типу той, що; той, який: ті, що; ті, які тощо або 
добираючи відповідні іменники, прикметники. 

  

неправильно правильно 

відпочиваючі санаторію ті, які відпочивають у санаторії;відпочивальники 

від’їжджаючі туристи туристи, які від’їжджають 

 

Морфологічні ознаки дієприкметника 

Дієприкметник поєднує в собі ознаки прикметника і дієслова, тому має такі 
ознаки: 

Рід: 

чоловічий 
жіночий 
середній 

Інкрустований стілець 
Ржавіюча монета 
Заросле подвір’я 

число: 

однина 
множина 

Проголошений тост 
проголошені тости 

відмінок: 

називний 
родовий 
давальний 
знахідний 
орудний 
місцевий 

відточене 
відточеного 
відточеному 
відточене 
відточеним 
(на) відточеному 

вид: 

доконаний вивчений, пронизаний 



вид недоконаний вид креслений, читаний 

час: 

минулий 
теперішній 

зниклий, гаданий 
малюючий, керуючий 

Перехід дієприкметників у прикметники та іменники 

Дієприкметники інколи можуть втрачати ознаки дієслів і переходити в 
прикметники. При цьому вони починають виражати постійні ознаки 
предметів (колючий дріт, сидяча робота, спілий кавун). 

Прикметники дієприкметникового походження не керують формами 
непрямих відмінків іменника і не можуть означатися словами з обставинами 
значення (дієприкметник: палена (спалена) сонцем рослинність– 
прикметник: палена цегла). 

Дієприкметники можуть також переходити в іменники (полонений, 
уповноважений, завідуючий). Позначаючи осіб або предмети, ці слова 
набувають граматичних ознак, властивих іменникам: мають постійний рід і 
можуть мати число (ведучий- ведуча- ведучі), у реченні виступають підметом 
або додатком (Завідуюча за це дуже на нього розсердилася). 

 

Відмінювання дієприкметників 

Дієприкметники відмінюються, як прикметники, за родами, 
відмінками і числами: 

  чоловічий рід жіночий рід 

Н. 
Р. 
Д. 
Зн. 
Ор. 
М. 

зроблений 
зробленого 
зробленому 
зроблений 
зробленим 
(на) зробленому 

зроблена 
зробленої 
зробленій 
зроблену 
зробленою 
(на) зробленій 

  середній рід Множина 



Н. 
Р. 
Д. 
Зн. 
Ор. 
М. 

зроблене 
зробленого 
зробленому 
зроблене 
зробленим 
(на) зробленому 

зроблені 
зроблених 
зробленим 
зроблені 
зробленими 
(на) зроблених 

 

Дієприкметниковим зворотом називають дієприкметник разом із 
залежними від нього словами. Дієприкметниковий зворот у реченні завжди 
виконує роль поширеного означення. Наприклад, Море мовчало 
зовсім, приспане тихою ласкою ночі (Дніпрова Чайка). У наведеному 
реченні дієприкметниковим зворотом є приспане тихою ласкою ночі, де 
дієприкметником виступає слово приспане. Дієприкметниковий зворот може 
стояти як перед означуваним словом (препозиція), так і після нього 
(постопозиція). Від цього залежить вживання при ньому розділових знаків, а 
саме коми. Якщо дієприкметниковий зворот стоїть після означуваного слова 
(іменника), то цей зворот на письмі виділяють комою (або комами), а в 
усному мовленні — паузою та інтонацією: Безмежний степ, укритий 
снігом, спав (М. Старицький). Дієприкметниковий зворот, що стоїть перед 
означуваним словом, комами зазвичай не виділяють: Край моря сонце 
золотить укриті лісом гори (Н. Забіла). 

Дієприкметниковий зворот у реченні може стояти не безпосередньо після 
пояснюваного слова, а бути відділеним від нього іншими членами речення. У 
такому разі його відокремлюють комами: Ходить хмараОзначуваний іменник у ролі 

підмета над березами, блискавками підперезанаВіддалений дієприкметниковий зворот (В. 
Кочевський). 

 

ДІЄПРИСЛІВНИК 

 
Дієприслівник — особлива форма дієслова, яка означає додаткову дію, що 
супроводить головну, виражену дієсловом, і відповідає на питання що 
роблячи? що зробивши? Наприклад: читаючи, співаючи, узявши, схопивши. 
Цій формі властиві дієслівні ознаки виду (доконаного чи недоконаного), 
перехідності (неперехідності), часу (минулого або теперішнього). 

http://www.zhu.edu.ua/mk_school/mod/url/view.php?id=18206
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0
http://www.zhu.edu.ua/mk_school/mod/url/view.php?id=18206
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0_(%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA)
http://www.zhu.edu.ua/mk_school/mod/url/view.php?id=18206
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8F_%D0%97%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BB%D0%B0
http://zno.academia.in.ua/course/view.php?id=8#section-13�


Дієприслівник разом із залежними від нього словами 
утворює дієприслівниковий зворот, який у реченні є поширеною 
обставиною. 
Дія, названа дієприслівником, виконується тим же суб'єктом, що й основна 
дія, названа дієсловом-присудком: іде, озираючись; сказав, не подумавши. 
Речення, у яких дії, позначені дієсловом-присудком та дієприслівником, 
виконуються різними суб'єктами, побудовані неправильно: Повернувшись 
додому, уже зайшло сонце. Оглядаючи околицю села, туристів зацікавили 
руїни старовинного замку. 
Як і інші форми дієслова, дієприслівник має граматичне значення 
недоконаного (що роблячи? — читаючи) або доконаного (що зробивши? —
 прочитавши) виду. 
Спільні ознаки з прислівником: 

• незмінюваність; 
• залежність від дієслова, що виявляється у синтаксичній ролі обставини: 
Жайворонок, співаючи, ніби висить на невидимій нитці (Яновський). Висить 
(що роблячи?) співаючи. 
 
Творення дієприслівників недоконаного і доконаного виду 
 

Вид дієприслівника Суфікси Вид 
дієслова 

Основа Приклади 

недоконаний 

-учи-, -
ючи- 
(I 
дієвідміна) 

недоконаний теперішнього 
часу 

шукаю — шукаючи 

-ачи-, -
ячи- 
(II 
дієвідміна) 

дзвоню — дзвонячи 

доконаний -ши-, -
вши- 

доконаний інфінітива 

прибігти — 
прибігши, 
подолати — 
подолавши 

  
Зауважте! Не треба плутати дієприслівники з дієприкметниками в 
називному відмінку множини. Дієприкметники мають закінчення -і, 



відповідають на питання які? У дієприслівникових суфіксах завжди 
пишеться и: сяючі (дієприкметник) вогні — сяючи вогнями (дієприслівник). 
У дієприслівниках, утворених від дієслова на -ся (-сь) після твірних суфіксів 
майже завжди вживається суфікс -сь (суфікс -ся трапляється лише у 
віршованих текстах): змагаються + учи –> змагаючись, задуматись + вши –> 
задумавшись. 
У процесі утворення дієприслівників в основі дієслова може відбуватися 
чергування о/і: перемогти –> перемігши. 
 
Дієприслівниковий зворот 
Дієприслівник, як і інші форми дієслова, може мати залежні від нього слова: 
Вихопившись (куди?) на узвишшя, кінь розкотисто заіржав, радуючись 
(чому?) молодій своїй силі (В. Чемерис). Дієприслівник разом із залежними 
від нього словами утворює дієприслівниковий зворот, який у реченні виконує 
роль поширеної обставини. 
В усному мовленні дієприслівниковий зворот відділяється від решти 
компонентів речення паузами, а на письмі — комами: Іноді туман на озері 
розривається, одкриваючи блідо-блакитну воду (Леся Українка). Літа не 
минули, лиш, втомившись жаром палким, на хвилину заснули (Лепкий). 
Вертаючись додому, Юхим з греблі побачив сина (Головко). 
Відокремлюються і одиничні дієприслівники (без залежних слів):Гуркочучи, 
проїхала колона вантажних машин. Не відокремлюється одиничний 
дієприслівник та фразеологізм із дієприслівником, якщо вони стоять після 
присудка і відповідають на питання як?: Дівчата йшли співаючи; На всі 
запитання хлопець відповідав не моргнувши оком. 
У суфіксах, за допомогою яких утворюються дієприслівники, завжди 
пишеться буква и. Дієприслівники з суфіксами -учи (-ючи), -ачи (-ячи) треба 
відрізняти від активних дієприкметників теперішнього часу в називному або 
знахідному відмінках множини, в яких після суфіксів -уч- (-юч- ), -ач- (-яч-) є 
закінчення -і: Ішли співаючи. — Пташки співаючі. Курликаючі журавлі 
пролетіли над селом. — Курликаючи, журавлі пролетіли над селом. НЕ з 
дієприслівниками пишеться так, як і з дієсловом, — окремо: Не спитавши 
броду, не лізь у воду (Народна творчість). Виняток становлять 
дієприслівники (як і твірні дієслова), що без не не вживаються: нехтуючи, 
недочуваючи. 
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