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Ступені порівняння прикметників 

 

В українській мові є два ступені порівняння прикметників: вищий і найвищий. Кожен 

ступінь має дві форми: просту та складену. 

 

Вищий ступінь:  

 

Проста форма утворюється додаванням суфіксів «-іш», «-ш» до основи прикметника: 

смачний – смачніший. 

Іноді суфікси «-к», «-ок» випадають: широкий – ширший. 

 

Складена форма утворюється додаванням прислівників «більш», «менш» перед 

прикметниками: смачний - більш смачний, менш смачний. 

 

Найвищий ступінь: 

 

Проста форма утворюється додаванням суфікса «най-» до прикметника у вищому 

ступені порівняння простої форми: смачний – найсмачніший. 

 

Складена форма утворюється додаванням прислівників « найбільш», «найменш» перед 

прикметниками: смачний - більш смачний, найменш смачний. 

 

 Вищий ступінь Найвищий ступінь 

Проста форма Складена форма Проста форма Складена форма 

смачний смачніший більш смачний 

менш смачний 

найсмачніший найбільш смачний 

найменш смачний 

молодий молодший більш молодий 

менш молодий 

наймолодший найбільш молодий 

найменш молодий 
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Винятки: 

 

Добрий – кращий  – найкращий  

Поганий – гірший – найгірший  

Великий – більший – найбільший   

Малий  – менший – найменший  

 

Примітка: Не всі прикметники можуть мати ступінь порівняння. Багато прикметників 

мають лише одну форму, оскільки вони не можуть показувати більшу чи меншу 

кількість певної якості. Наприклад: ситий, український, улюблений. 

 

 

Префікс «за-» 

 

Прикметниковий префікс «за-» вказує на надмірність якості прикметника. 

Наприклад: короткий – закороткий 

 

Із цією ж метою можна вживати прислівник «надто» перед прикметником. 

Наприклад: короткий - надто короткий 

 

 

Кличний відмінок  

 

Кличний відмінок вживається: 

 

• для звертання до живих істот   

Наприклад:  

Олю, тобі дуже личить біла сукня. 

 

• для звертання до персоніфікованих речей 

Наприклад:  

Україно, ти дуже гарна.  
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Закінчення іменників у кличному відмінку 

 

 Називний відмінок Кличний відмінок Закінчення 

 

чоловічий рід 

волонтер 

 

волонтере 

 

приголосний  

→  + е   

викладач  

товариш 

викладачу 

товаришу 

-ч, -ш →  + у 

вчитель вчителю -ь → -ю 

Сергій Сергію -й → -ю 

лікар лікарю -р → -ю 

 

жіночий рід 

перекладачка перекладачко -а → -о 

Оля Олю -я → -ю 

Марія Маріє -ія → -іє 

 

середній рід 

життя життя кличний відмінок =  

називний відмінок 

 

множина 

волонтери волонтери кличний відмінок =  

називний відмінок 

у множині 

 

Винятки: 

 

Тато – тату 

Син – сину 

Дід – діду 

Хлопець – хлопче  

 

 


