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Прислівник (впр. 6, 7) 

Прислівник - це частина мови, що залежить від дієслова, іноді від прикметника чи 

іншого прислівника. На відміну від прислівників, прикметники залежать від іменника 

чи займенника. Порівняйте:  

В Україні холодна погода. →прикметник  

В Україні холоднo. → прислівник  

Більшість прислівників в українській мові утворюється шляхом додавання суфікса -о 

до основи прикметника (корінь прикметника - це частина без закінчень -ий / -а / -е). 

Однак, якщо корінь прикметника закінчується буквами -p, -ш, -ч, додається суфікс -e. 

 

 Прикметник Прислівник 

o: Гарний, гарна, гарне гарно 

e: Добрий, добра, добре добре 

 

Майбутній час (впр.11-16) 

В українській мові майбутній час уживається для опису дій, які ще не відбулись. Є дві 

форми дієслів у майбутньому часі:  

- Недоконана - показує, що дія триває й не закінчується. Відповідник в англійській мові 

- час Future Continuous Tense  

- Доконана - показує, що дія буде завершена й у майбутньому. Відповідник в 

англійській мові - час Future Perfect. 

 

Дієслово «бути» в майбутньому часі 

 

я буду  ми будемо  

ти будеш  ви, Ви будете  

він, вона, 

воно 

буде  вони будуть  

 

  



www.invitationtoukraine.com 
 

Майбутній недоконаний час  

Майбутній недосконалий час має дві форми: просту  та складену.  

Проста форма утворюється додаванням спеціальних закінчень до інфінітивної 

форми дієслова: 

 

 Їсти Готувати  Їсти Готувати 

я їсти-му готувати-му ми їсти-мемо готувати-мемо 

ти їсти-меш готувати-

меш 

ви, Ви їсти-мете готувати-мете 

він, 

вона, 

воно 

їсти-ме готувати-ме вони їсти-муть готувати-муть 

 

Складена форма утворюється за допомогою допоміжного дієслова «бути» у 

майбутньому часі та початкової форми дієслова (інфінітива): 

 

 Їсти Готувати  Їсти Готувати 

я буду їсти буду 

готувати 

ми будемо їсти будемо 

готувати 

ти будеш їсти будеш 

готувати 

ви, Ви будете їсти будете 

готувати 

він, 

вона, 

воно 

буде їсти буде 

готувати 

вони будуть їсти будуть 

готувати 

 

 

Майбутній доконаний час 

Майбутній доконаний час може бути утворений різними способами. Наприклад, 

шляхом додавання чи відкидання певних префіксів, а також за допомогою зміни 

основи. У цьому епізоді ми розглянемо дієслова, утворені додаванням різних 

префіксів до основи дієслова теперішнього часу. Такі форми варто вивчити 

напам’ять.  
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Наприклад: 

Платити – заплатити 

Чути – почути 

Вечеряти – повечеряти 

Їсти – поїсти 

Готувати – приготувати 

Казати – сказати 

Робити – зробити 

 

Готувати 

 Теперішній 

час 

Майбутній 

доконаний 

час 

 Теперішній 

час 

Майбутній 

доконаний 

час 

я готу-ю приготу-ю ми готу-ємо приготу-

ємо 

ти готу-єш приготу-

єш 

ви, Ви готу-єте приготу-єте 

він, 

вона, 

воно 

готу-є приготу-є вони готу-ють приготу-

ють 

 

Робити 

 Теперішній 

час 

Майбутній 

доконаний 

час 

 Теперішній 

час 

Майбутній 

доконаний 

час 

я робл-ю зробл-ю ми роби-мо зроби-мо 

ти роби-ш зроби-ш ви, Ви роби-те зроби-те 

він, 

вона, 

воно 

роби-ть зроби-ть роблять зробл-ять робл-ять 

 


