
10 клас 

Українська мова 

 

28.04 

 

Дієприкметник як особлива форма дієслова.  

Дієслівні та прикметникові характеристики дієприкметників.  

Активні та пасивні дієприкметники, відмінювання їх. 

1. Дієприкметник - особлива форма дієслова 

https://www.youtube.com/watch?v=abU-eJaLzw4 

2. Активні і пасивні дієприкметники_їх творення 

https://www.youtube.com/watch?v=4ck2D0JWM2s 

3. Запишіть у дві колонки словосполучення з прикметниками та 

дієприкметниками. 

Нездійснена мрія, нездійсненна мрія, нездоланний народ, нездоланий народ, 

варена курка, варені яйця, солені огірки, солоні огірки, пéчена картопля, 

печéна картопля. 

 

4. Від поданих дієслів утворити активні дієприкметники 

теперішнього часу. 

Виступати 

Дрижати 

Працювати 

Існувати  

ревіти. 

 

5. Від поданих дієслів утворити активні дієприкметники минулого 

часу. 

Пожовтіти 

Посивіти 

Потемніти 

Пригоріти 

зів’янути. 

 

6. Від поданих дієслів утворити пасивні дієприкметники. 

Засіяти 

Шити 

Написати 

https://www.youtube.com/watch?v=abU-eJaLzw4
https://www.youtube.com/watch?v=4ck2D0JWM2s


Втратити 

Виплеснути 

 

7. Поєднайте перший та другий стовпчики, знайшовши продовження 

висловів. 

1 ...три роки ждуть. 

2 ...заєць і пенька боїться. 

3 Під ... камінь вода не тече. 

4 ... коню в зуби не дивляться. 

5 Не завжди учений мудрий, а ... — дурний 

6 ... гостю місце за дверима. 

7 Обід без солі ..., а без хліба ... 

А дарованому 

Б незваному 

В несмачний, неситий 

Г невчений 

Д лежачий 

Е обіцяного 

Э полоханий 

 

8. Співвідносність у відмінюванні прикметників твердої групи і 

дієприкметників. 

   Дієприкметники відмінюються за родами (в однині), числами й відмінками. 

Вони мають такі самі закінчення, як і прикметники твердої групи. 

Відмінок 
Однина 

Множина 
Чоловічий рід Середній рід Жіночий рід 

Н. -ий -е -а -і 

Р. -ого -ої -их 

Д. -ому -ій -им 

З. = Н. в. або Р. в. -у = Н. в. або Р. в. 

О. -им -ою -ими 

М. -ому(-ім) -ій -их 

 

9. Буква і в дієприкметниках чоловічого й середнього роду. 

           У відмінкових закінченнях дієприкметників чоловічого й середнього 

роду однини та в множині вимовляється [и] і пишеться и: оновлений, 

оновленим, оновлених. Літера і пишеться в одній із форм М. в. 

дієприкметників чоловічого роду: (на) оновленім, а також у формах Д. в. і 

М. в. дієприкметників жіночого роду та в Н. в. множини: (на) оновленій, 

оновлені. 

 

10. Опрацювання таблиці «Відмінювання дієприкметників». 

Розгляньте таблицю, зробіть висновок щодо зміни закінчень у 

дієприкметниках. 



Відмінювання дієприкметників 

Відмі

нок 

Однина 
Множина 

Чоловічий рід Середній рід Жіночий рід 

Н. розпечен-ий розпечен-е розпечен-а розпечен-і 

Р. розпечен-ого розпечен-ого розпечен-ої розпечен-их 

Д. розпечен-ому розпечен-ому розпечен-ій розпечен-им 

З. розпечен-ий (= 

Н. в.) або розпечен-

ого  

(= Р. в.) 

розпечен-е (= 

Н. в.) або 

розпечен-ого  

(= Р. в.) 

розпечен-у розпечен-і (= Н. в.) 

або розпечен-их  

(= Р. в.) 

О. розпечен-им розпечен-им розпечен-ою розпечен-ими 

М. (на) розпечен-ому 

(на) розпечен-ім 

(на) розпечен-ому 

(на) розпечен-ім 

(на) 

розпечен-ій 

(на) розпечен-их 

 

11. Запишіть текст. Від дієслів у дужках утворіть дієприкметники, 

поставте їх у потрібному відмінку, поясніть правопис. 

              Далеко в степу видно було (обсадити) вербами шлях, леваду й зоряне 

небо. За шляхом причаїлися (повити) місячним сяйвом гори, (заворожити) 

красою роздольних, ніколи (не бачити) степів, що ними дихала пісня. Ту 

пісню слухала навік (покалічити) верба і (почорніти) гай. 

 

12. Поставте дієприкметники з іменниками чоловічого й середнього 

роду однини в орудний і місцевий відмінки. Зробіть висновок щодо 

закінчення дієприкметників в О. в. і М. в. 

Зеленіючий луг — ...  

прочитаний лист — ...  

віршований текст — ...  

спиляне дерево — ...  

дерте зерно — 

мальоване полотно — ...  

 

13. Запишіть речення, розкриваючи дужки. Від дієслів, що в дужках, 

утворіть дієприкметники, поставте їх у потрібному роді, числі й 

відмінку. Визначте відмінок дієприкметників. 

                Від землі йде духмяний аромат (зів’янути) трав. (Яків Баш) З дерев 

летіло (покрутити), (почорніти) листя. Тихо сипалося зерно з (перестигнути) 

колосків пшениці. Край дороги шелестіла (пожовтіти) трава. (Умити) дощем 



дорога стелилася повз (позеленіти) поля. По небу повільно пливли білі 

хмарки, ніби (збудити) зі сну. 

 

14. Опрацювати сторінки підручника 252 - 256 

 

30.04 

Творення і правопис дієприкметників.  

Відмінювання і вживання дієприкметників.  

Дієприкметниковий зворот.  

Перехід дієприкметників у прикметники. 

 

1. Дієприкметниковий зворот 

https://www.youtube.com/watch?v=H4QOMb2zLfg 

 

2. Перебудуйте речення так, щоб утворився дієприкметниковий 

зворот. 
Невеличкі біленькі хатки, які були окутані садками та левадами, розбіглись 

по пагорбку. (М. Коцюбинський) Скелі, що розкинулись купами понад берегами 

під кручами, далеко розсипаються в морі. (І. Нечуй-Левицький) Нечутно йшла 

полями густа тиша, яка була настояна пахучими травами. Старі липи, які 

посадили двома рядами, дарують приємний затінок. Біля дороги виднілася 

криниця, вода якої настояна на цілющому корені. 

 

3. Уведіть у речення дієприкметникові звороти, дібравши їх із довідки. 
                Київ ... слухав церковні дзвони. У небесах ... дзвін ширився і ріс. 

Кияни чекали Богдана Хмельницького ... . Двори київських церков ... не 

вміщали усіх прихожан. Вікна церков ... вигравали веселковими барвами. 

Д о в і д к а: розмальовані живописцем, причепурений до свята, обнесені 

високими парканами, обраного народом гетьмана, перевитих хмарами. 

 

4. Перехід дієприкметників у прикметники та іменники 

                Деякі прикметники здатні втрачати властивості дієслова (час і вид) і 

переходити в прикметники. У таких випадках вони вказують на постійну 

ознаку і не мають при собі залежних слів. 

           Часом дієприкметники відрізняються від прикметників 

наголосом: учений — учений, незрі¢вняний — незрівня¢нний. У прикметники 

переходять дієприкметники, ужиті в переносному значенні:утрачений 

час. Утратили ознаки дієприкметника і перейшли в прикметники 

слова талий, спілий, улюблений. Дієприкметники можуть переходити в 

іменники: В умілого руки не болять. Від дієслів походять і пасивні 

дієприкметники з префіксом не- і прикметники з префіксом не- та 

наголошеними суфіксами -анн-, -енн-: несказанний, нездоланний. 

https://www.youtube.com/watch?v=H4QOMb2zLfg


 

5. Правопис дієприкметників 

           Не з дієприкметниками пишеться разом, якщо дієприкметник є 

означенням і не має пояснювальних слів: Не спіймана риба завжди 

найбільша. Якщо не є частиною префікса недо-: недопечений.  

            Не з дієприкметниками пишеться окремо, якщо при дієприкметнику-

означенні є пояснювальні слова: Не спіймана насправді риба обростає 

легендами. Якщо в реченні є протиставлення: Не заплетене, а розпущене 

волосся. Якщо дієприкметник є присудком: Хата не метена. 

          Н у дієприкметниках та НН у прикметниках дієприкметникового 

походження 
             Пасивні дієприкметники на -ний пишуться без подвоєння: зроблений, 

написаний. Прикметники дієприкметникового походження з префіксом не- та 

наголошеними суфіксами –енн- -анн-, які вказують на найвищу міру ознаки, 

пишемо з -нн-: нездійсненним, несказанний. 

 

6. Виконати тести  
https://naurok.com.ua/test/start/191379 
 
https://naurok.com.ua/test/start/6675 

06.05 

 

Прислівник як частина мови. Розряди прислівників за значенням: 

обставинні й означальні. Морфологічні типи прислівників. 

 

1. Прислівник як частина мови. Уживання прислівників. 

https://www.youtube.com/watch?v=4TsPUugCZwA 

2. Правопис прислівників: разом, окремо, через дефіс  

https://www.youtube.com/watch?v=ij3CQJuTR-s 

3. Розряди прислівників 

https://www.youtube.com/watch?v=mmCuOnLwpV8 

 

4. Творення прислівників. Н та НН у прислівниках 

https://www.youtube.com/watch?v=nEFkh3ihj9w 

 

5. Опрацювати сторінки підручника 257 – 260 

6. Виконати вправу 429 

7. Виконати тести 

            Дієслово. Форми дієслова. Прислівник. 

https://naurok.com.ua/test/start/306655 

  

https://naurok.com.ua/test/start/191379
https://naurok.com.ua/test/start/6675
https://www.youtube.com/watch?v=4TsPUugCZwA
https://www.youtube.com/watch?v=ij3CQJuTR-s
https://www.youtube.com/watch?v=mmCuOnLwpV8
https://www.youtube.com/watch?v=nEFkh3ihj9w
https://naurok.com.ua/test/start/306655


             Прислівник як частина мови 

https://naurok.com.ua/test/start/252754 

 

              Прислівник 

https://naurok.com.ua/test/start/165264 

 

 

07.05 

Ступені порівняння означальних прислівників. 

Правопис прислівників і прислівникових сполучень 

 

1. Прислівник. Ступені порівняння прислівників 

 

https://www.youtube.com/watch?v=d7dRRz1J4Sw 

 

2. Правопис прислівників: разом, окремо, через дефіс 

                     https://www.youtube.com/watch?v=ij3CQJuTR-s&t=91s 
 

3. Опрацювати сторінки підручника 257 - 260 

4. Виконати вправу 430 

5. Виконати тести 

 

Правопис прислівників та прислівникових сполук 

https://naurok.com.ua/test/start/265686 

Правопис прислівників 

https://naurok.com.ua/test/start/244967 

https://naurok.com.ua/test/start/252754
https://naurok.com.ua/test/start/165264
https://www.youtube.com/watch?v=d7dRRz1J4Sw
https://www.youtube.com/watch?v=ij3CQJuTR-s&t=91s
https://naurok.com.ua/test/start/265686
https://naurok.com.ua/test/start/244967

