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        СССС ЛЛЛЛ ОООО ВВВВ ОООО

Т е м а. Ступенi порiвняння прикметникiв.
М е т а: поглибити, узагальнити й систематизува-

ти знання учнiв про ступенi порiвняння прикмет-
никiв; удосконалювати вмiння та навички правильно
утворювати форми вищого й найвищого ступенiв
порiвняння, доцiльно вживати їх у власному мов-
леннi; розвивати пiзнавальну i творчу активнiсть
шестикласникiв; удосконалювати мовленнєву
вправнiсть i пильнiсть школярiв; навчати аналiзува-
ти, систематизувати й порiвнювати поняття, моде-
люючи дiаграму Вена; виховувати сумлiнне ставлен-
ня до навчання, прагнення самовдосконалюватися.

Т и п  у р о к у: урок узагальнення й системати-
зацiї здобутих знань, удосконалення практичних
умiнь i навичок.

О б л а д н а н н я: таблиця «Творення прикмет-
никiв вищого i найвищого ступенiв порiвняння»,
iндивiдуальнi картки iз завданнями, матриця «Сту-
пенi порiвняння прикметникiв».

Ц i л i  у р о к у.
Учнi мають знати: 
� визначення прикметника;
� розряди прикметникiв;
� якi прикметники назива-

ються якiсними;
� що означають ступенi по-

рiвняння прикметникiв;
� способи творення вищого

й найвищого ступенiв
порiвняння; 

� якi прикметники не утворюють  ступенiв
порiвняння.

Учнi мають умiти:
� визначати розряди прикметникiв;
� розпiзнавати якiснi прикметники;
� утворювати просту i складену форми ступенiв

порiвняння прикметникiв;
� редагувати неправильно  утворенi форми при-

кметникiв;
� доцiльно використовувати  просту i складену

форми ступенiв порiвняння у власному мов-
леннi.

Учнi мають виконати:
� редагування тексту;
� диктант-переклад;
� дати вiдповiдi на критичнi запитання за систе-

мою Б.Блума;
� навести зразки  використання  прикметникiв

вищого i найвищого ступенiв порiвняння в
текстах рiзних стилiв;

� стилiстичне дослiдження.

П е р е б i г  у р о к у
І. Оголошення теми, мети й завдань уроку.
(Учитель озвучує тему й мету уроку. Учнi запису-

ють їх у зошити, читають на мультимедiйнiй дошцi
цiлi уроку. За бажанням доповнюють їх власними.)

Проблемне запитання.
?��Чим пояснити наявнiсть у нашiй мовi двох

форм вищого i найвищого ступенiв порiвняння
прикметникiв? 

ІІ. Актуалiзацiя опорних знань учнiв.
�На якi розряди подiляються прикметники за

значенням?
�Якi з них мають ступенi порiвняння?
�Опрацювати матрицю «Ступенi порiвняння

прикметникiв». Дати розлогi вiдповiдi на запитан-
ня. Для цього виконати завдання вiдповiдного рiвня
матрицi.

1-й  р i в е н ь.
�Яку мiру вияву ознаки називають прикметни-

ки кожного зi ступенiв порiвняння?
� Вiд яких основ i за допомогою яких слово-

твiрних засобiв творяться при-
кметники вищого ступеня по-
рiвняння?
� Якi фонетичнi змiни вiдбу-

ваються у прикметниках пiд час
творення вищого ступеня?

2-й  р i в е н ь.
� Чи всi якiснi прикметники

можуть утворювати форми рiз-
них ступенiв порiвняння? Чому?

�У який спосiб поєднуються прикметники ви-
щого ступеня iз прислiвниками? Яка роль прислiв-
никiв у сполученнях такого типу?
�Чи iснує закономiрнiсть уживання простої i

складеної форм ступенювання прикметникiв у
рiзних стилях?

3-й  р i в е н ь.
�Яку роль вiдiграють ступеньованi прикметни-

ки у твореннi фразеологiзмiв?
�Якi особливостi синтаксичних функцiй сту-

пеньованих прикметникiв?
�У чому полягають стилiстичнi функцiї при-

кметникiв вищого i найвищого ступенiв порiвняння?
У ролi яких тропiв вони найчастiше виступають?

М е т о д и ч н а  р е м а р к а. Завдання рiзних рiвнiв
учнi виконують на вiдповiдних етапах уроку. Окремi з
них можна використати як випереджувальнi або як до-
машнє. Завдання 4-го рiвня вчитель коментує й органiзо-
вує колективне обговорення результатiв виконання. Пра-
вильне виконання завдання 1-го рiвня оцiнюється одним
балом, 2-го – двома, 3-го – трьома, 4-го – чотирма.

Лiдiя ЛІСНИЧА,
учитель

Харкiвської ЗОШ 
І–ІІІ ст. № 142

ГАРНИЙ – ГАРНІШИЙ, КРАЩИЙ, ЛІПШИЙ
6 клас

НАШ КОНКУРС: ІННОВАЦІЙНИЙ УРОК

Перед людиною три шляхи до

розуму: шлях мiркування – най-

благороднiший; шлях наслiдуван-

ня – найлегший; шлях особистого

досвiду – найважчий.

Конфуцiй



Вищий ступiнь
� Означає, що ступiнь ви-

яву якостi переважає в
якомусь предметi.

� Проста форма утво-
рюється суфiксаль-
ним способом.

� При твореннi про-
стої форми вiдбу-
ваються фоне-
тичнi змiни.

� Окремi прикмет-
ники утворюють
просту форму вiд
iнших основ.

� Складена форма
утворюється вживан-
ням слiв бiльш/менш i
звичайних якiсних при-
кметникiв.

�Скласти дiаграму Вена «Ступенi порiвняння прикметникiв», визначити спiльне й вiдмiнне мiж ви-
щим i найвищим ступенями.

О р i є н т о в н е  в и к о н а н н я.

1-й  р i в е н ь 2-й  р i в е н ь 3-й  р i в е н ь 4-й  р i в е н ь
Розташувати прикметни-

ки за поступовим збiльшен-
ням ознаки.
А тихiший, тихий, найтихiший;
Б найбiльш раннiй, бiльш

раннiй, раннiй;
В бiльш веселий, веселий, най-

веселiший;
Г якнайсмiливiший, смiливий,

бiльш смiливий.

Визначити прикметники,
вiд яких не можна утворити
ступенiв порiвняння.

Рiдний, грамотний, слiпий,
чорний, щирий, бiлявий, ма-
лий, далекий, хворий, тоню-
сiнький, премудрий, холодню-
чий, гарний, вороний, охайний,
лимонний.

Замiнити поданi словосполучен-
ня синонiмiчними, визначити серед
них фразеологiзми.

Найближчий друг, найвидатнiший
поет, до найменшої дрiбницi, найсвiтлiшi
голови людства, найкращi побажання,
найдотепнiша вiдповiдь, шляхом най-
меншого опору.

Скласти план
лiнгвiстичного по-
вiдомлення на тему
«Ступенi порiвнян-
ня прикметникiв».

Усi прикметники утворю-
ють ступенi порiвняння вiд
iнших основ у рядку
А прозорий, страшний, рiшу-

чий, вдалий;
Б свiтлий, молодий, дешевий,

блiдий;
В великий, малий, гарний, по-

ганий;
Г широкий, високий, смiли-

вий, радiсний.

Виписати словосполучен-
ня з прикметниками вищого
ступеня, що поєднуються з
прислiвниками, пояснити
роль прислiвникiв.

Найкращий учень, ще ви-
щий юнак, наймудрiша книжка,
бiльш чiткий виклад, ледь вуж-
ча стежка, пречудовий ранок,
якнайдошкульнiша вiдповiдь,
трохи краща робота, найсмачнi-
ше варення, найбiльше щастя,
незрiвнянно кращий фiльм.

Визначити синтаксичну роль сту-
пеньованих прикметникiв.

І билась Україна лiт п’ятдесят, i єсть
то найсвятiша i славнiша война за свобо-
ду, яка тiльки єсть в iсторiї, а роздiл Укра-
їни єсть найпоганiше дiло, яке тiльки
можна найти в iсторiї (М.Костомаров).

Скласти пам’ятку
труднощiв уживан-
ня i правопису сту-
пенiв порiвняння
прикметникiв.

У якому рядку в усiх при-
кметниках при утвореннi
вищого ступеня порiвняння
вiдбуваються змiни приго-
лосних?
А легкий, боязкий, рiдний,

круглий;
Б дорогий, близький, низький,

вузький;
В дужий, влучний, запашний,

свiжий;
Г вологий, важкий, старий,

сильний.

Установити вiдповiднiсть
мiж стилями i реченнями.
1 розмовний;
2 художнiй;
3 науковий;
4 публiцистичний.
А Листянi лiси  бiльш  тепло-

любивi, нiж  хвойнi.
Б Матусенько, ти у   мене най-

краща.   
В В Українi вiдбуваються де-

мократичнi перетворення.
Г Найчистiша душа незрадли-

ва, найскладнiша людина
проста (В.Симоненко).

Прочитати текст, знайти у ньому
прикметники найвищого ступеня.
Пояснити, яку стилiстичну роль
вiдiграють таким чином утворенi
їхнi форми. Який це художнiй засiб?

Десь там, у найвищих глибинах, 
Десь там, у найглибших висотах,
Таємниця вродилась, як пелюстинка, 
Як бджола в золотистих сотах.
Уся з найтемнiшого свiтла, 
Уся з найсвiтлiшого мороку, 
Борсалась таємниця, то тьмава, 

то свiтла,
Долаючи купiль жорстку.

І.Драч

Скласти дiаграму
Вена «Ступенi по-
рiвняння прикмет-
никiв».
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Матриця  «Ступенi  порiвняння  прикметникiв»

Спiльне
� Властивi лише якiсним

прикметникам.
� Характеризують мiру ви-

яву ознаки предметiв.
� Мають просту i складену

форми.
� Подiбний спосiб творен-

ня складеної форми.
� Вживаються в рiзних сти-

лях мовлення.

Найвищий ступiнь
� Виражає якiсть, яка до-

сягає найбiльшого/
найменшого вияву.

� Проста форма утво-
рюється префiксаль-
ним способом.

� Частки як, що можуть
пiдсилювати просту
форму.

� Складена форма утво-
рюється вживанням
слiв найбiльш/найменш
i звичайних якiсних
прикметникiв.



ІІІ. Удосконалення практичних умiнь i нави-
чок.

Граматична трансформацiя. Розкрити дуж-
ки, поставити прикметники в потрiбнiй формi ви-
щого або найвищого ступеня. Прокоментувати фо-
нетичнi змiни, що вiдбуваються в деяких прикмет-
никах. З’ясувати, якi загальнолюдськi чесноти й
цiнностi пiдкреслюють ступеньованi прикметники.

Свiту (милий) i (теплий) за рiдну сторону нема. Нема
цвiту (бiлий), як цвiт на калинi. Нема в свiтi (рiдний), як
мати дитинi. Воля (дорогий) за життя. Мир i братство –
(великий) багатство. (Цiнний) в дорозi – знання. Правда
(свiтлий) за сонце. Мудрiсть (сильний) за силу. (Мiцний)
над усе майбутнього жага. Ранок (мудрий) вiд вечора. 

IV. Поглиблення вивченого матерiалу (за си-
стемою запитань Б.Блума). 

М е т о д и ч н а  р е м а р к а. Вiдомий американський
психолог i педагог Б.Блум створив систему запитань за
рiвнями пiзнавальної дiяльностi (знання, розумiння,
аналiз, синтез, застосування, оцiнка). Їх називають прос-
тi, уточнювальнi, iнтерпретацiйнi (пояснювальнi), творчi,
оцiннi i практичнi. 

Простi – це запитання, вiдповiдаючи на якi, слiд на-
звати деякi факти, пригадати певну iнформацiю i вiдтво-
рити її. (Проста форма вищого ступеня порiвняння при-
кметникiв нижчий та вищий утворена за допомогою
суфiкса -ш-? Але чому в них немає лiтери -ш-?) 

Уточнювальнi мають на метi дiстати iнформацiю, якої
немає в основному джерелi повiдомлення (пiдручнику),
але потреба в нiй є. (Чи потрiбно утворювати форми най-
вищого ступеня порiвняння вiд прикметникiв товстезний,
прадавнiй, надпотужний, ультракороткий?) 

Інтерпретацiйнi спрямованi на встановлення причи-
ново-наслiдкових зв’язкiв. (Чому iснують проста i складе-
на форми ступенiв порiвняння? Хiба не можна обiйтися
лише простою?) 

Творчi запитання мiстять елементи умовностi, прогно-
зування. (Чи однакове значення мають форми вищого сту-
пеня прикметника старий, утворенi суфiксами -ш- та -iш-:
старший, старiший? Порiвняйте: Петрик на два роки стар-
ший вiд Василька. Дiд Микола старiший вiд дядька Андрiя
(йдеться про вiк). Полковник старший вiд майора (йдеться
про вiйськовий чин). А чи можна в цьому ж значеннi вжи-
ти форму старiший? Чому?) 

Оцiннi передбачають з’ясування критерiїв певних
подiй, явищ, фактiв. (Чи можна замiнити в поданому текстi
прикметник простої форми вищого ступеня чистiша скла-
деною формою бiльш чиста? Аргументуйте свою думку.
Плекайте мову. Пильно й ненастанно полiть бур’ян.
Чистiша вiд сльози вона хай буде (М.Рильський).) 

Практичнi встановлюють взаємозв’язок мiж теорiєю i
практикою. (Вiдомо, що ступенi порiвняння мають лише
якiснi прикметники. Інодi вдається утворити форми сту-
пенiв порiвняння вiд вiдносних, наприклад: Поетеса [Леся
Українка] обiцяла, що її сестри покажуть Кобилянськiй усю
околицю, що вона побачить уже таку Україну, україннiшої
за яку й нема (А.Костенко). Завдяки чому вдалося утвори-
ти таку форму? У яких випадках це виправдано?)

Навчальне редагування. Зредагувати речення,
пояснити характер i причини помилок.

Продукцiя вiтчизняних виробникiв бiльш дешевша та
якiснiша. Сьогоднiшнiй випуск програми цiкавiше, нiж
попереднiй. Нашi умови кращi ваших. Це самий вигiдний

контракт. Вiн опинився в бiльш кращому становищi. На
конкурсi змагалися виконавцi молодшi минулорiчних
учасникiв.
�Використовуючи iнформацiю на дошцi i ви-

вчений матерiал, скласти пам’ятку труднощiв ужи-
вання ступенiв порiвняння прикметникiв.

Зверни увагу!
Уживаючи прикметники вищого i найвищого сту-

пенiв порiвняння, слiд додержувати таких правил:
� не поєднувати слiв бiльш/менш, найбiльш/найменш

iз прикметниками вищого ступеня;
� правильно узгоджувати форми вищого ступеня у

родi й числi з пiдметом;
� для порiвняння чи зiставлення мiри вияву ознаки в

рiзних предметах уживати конструкцiї iз приймен-
никами чи сполучниками.

Диктант-переклад. Користуючись карткою-
iнструктажем, перекласти поданi вислови українсь-
кою. З’ясувати вiдмiннiсть у твореннi форм вищого
i найвищого ступенiв в обох мовах,  зробити виснов-
ки про особливостi перекладу.

День короче ночи. Сон слаще меда. Величайшее от-
крытие. Самый дорогой человек. Тончайшие оттенки
цвета. Берись за дела поважнее. Путь длиннее, чем пред-
полагалось. Роза – красивейший цветок.  Джомолунгма
(Эверест) – самая высокая вершина на Земле. 

Картка-iнструктаж
� У росiйськiй мовi ступенi порiвняння прикметникiв

утворюються i вживаються не так, як в українськiй.
Росiйська форма вищого ступеня може в україн-
ськiй мовi виражати найвищий ступiнь: лучшие лю-
ди по-українськи – найкращi люди, высшее качество
– найвища якiсть.

� Форма ступеня порiвняння, утворена в росiйськiй
мовi за допомогою суфiкса -ейший, має значення
найвищого ступеня: красивейший – найкрасивiший.

� Не слiд за росiйським зразком для вираження най-
вищого ступеня вживати слова самий: самый луч-
ший – найлiпший.

� Проста форма вищого ступеня прикметникiв у
росiйськiй мовi вживається з родовим вiдмiнком без
прийменника (Мария старше брата) або зi сполуч-
ником чем (Байкал глубже, чем другие озера). В ук-
раїнськiй мовi нормi вiдповiдає вживання вищого
ступеня з прийменниками вiд (плюс iменник в родо-
вому вiдмiнку), за (плюс iменник у знахiдному
вiдмiнку), порiвняно з (плюс iменник в орудному
вiдмiнку), а також зi сполучниками нiж, як.

Дослiдження-зiставлення.
У ч и т е л ь. Ступенювання належить до сти-

лiстичних ресурсiв прикметникiв. Стилiстичний
вибiр можливий завдяки синонiмiчним формам озна-
чень, виражених прикметниками вищого й найвищо-
го ступеня. Щоб переконатися в цьому, прочитайте
уривок iз вiрша «Катерина Бiлокур: пiжмурки
квiтiв». Розгляньте репродукцiї творiв художницi.
Що спiльного i вiдмiнного мiж двома творами мис-
тецтва? Запишiть назви кольорiв, квiтiв, розташовую-
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чи їх за наростанням iнтенсивностi кольору. Як це
зробив поет? Яка форма прикметника дає авторовi
змогу передати кольорову насиченiсть?

Квiтка ховається за квiтку,
грається з глядачем у пiжмурки,
не  з’являється доти, поки її не назвеш:
«Ти, квiтко блакитна, що в’єшся все вгору та вгору, 
твориш своїм цвiтiнням перед очима стiну, 
тодi вже й не знаєш, чи то квiти, чи то небо –
крученi паничi».
І крученi паничi з’являються з-поза неназваних квiтiв.
«Ти, квiтко блакитнiша, що ростеш при дорозi,
подорожнiх виглядом своїм звеселяєш,
проводжаєш iдучих iз поля помахами
блакитної хусточки – 
волошка».
І волошка виходить iз-за спин iнших квiтiв.
«Ти, квiтко найблакитнiша, що стелешся низенько 

по землi,
Щоб i мертвi небо побачили –
барвiнок».
І барвiнок цвiте з-поза невiдомих квiтiв.

В.Голобородько
�Написати твiр-мiнiатюру «Квiти говорять без

слiв, i мова їхня проста, коротка» (У.Кравченко), вжи-
ваючи прикметники вищого i найвищого ступенiв.

V. Пiдбиття пiдсумкiв. Оцiнювання. 
�Вiдповiсти на проблемне запитання уроку. 
О р i є н т о в н а  в i д п о в i д ь.
Чому в нашiй мовi паралельно iснують проста i скла-

дена форми вищого i найвищого ступенiв порiвняння
прикметникiв? По-перше, тому, що є прикметники, якi в
первинному значеннi не утворюють ступенiв порiвняння.
Однак, виступаючи в переносному значеннi, можуть по-
значати бiльшу або меншу мiру вияву якостi. Наприклад,
прикметник оксамитовий (у значеннi нiжний, м’який го-
лос). У таких прикметниках можна утворити граматичнi
значення ступенiв за допомогою слiв бiльш, найбiльш:
бiльш оксамитовий, найменш оксамитовий. Крiм того,
простi форми ступенiв порiвняння не можуть утворюва-
ти антонiмiчних значень. Тут на допомогу знову прихо-
дять слова бiльш, менш, найбiльш, найменш. Напри-
клад: бiльш талановитий – менш талановитий, найбiльш
досвiдчений – найменш досвiдчений.

Отже, слова бiльш, менш, найбiльш, найменш вiдiгра-
ють важливу роль у твореннi складеної форми якiсних
прикметникiв. Вони вдосконалюють виражальнi можли-
востi мови, допомагають точно й чiтко висловити думки.
�Прочитайте i запам’ятайте особливостi тво-

рення й написання прикметникiв вищого i найви-
щого ступенiв порiвняння. До кожного пункту до-
берiть власнi приклади.

!�� Вищий i найвищий ступенi порiвняння
якiсних прикметникiв мають просту та складену
форму: ефективнiший – бiльш ефективний, найви-
разнiший – найбiльш виразний.

!�� Запам’ятай прикметники, у яких вiдбувалися
змiни приголосних при твореннi простої форми ви-
щого ступеня: важчий, дужчий, вужчий, нижчий,
ближчий, тяжчий, дорожчий; вищий, товщий, кращий.

!�� Деякi прикметники вищого ступеня мають
вiдмiннi вiд звичайної форми основи: гарний, хоро-
ший – кращий, лiпший; поганий – гiрший; великий –
бiльший; малий – менший.

!�� Не вживай слова самий для творення простої
форми найвищого ступеня, натомiсть послуговуйся
українськими формами: найкращий, найближчий.

!�� Коли порiвнюють найвищу мiру вияву якостi
одного предмета з iншим, вживають прийменники
за, вiд, над, порiвняно з або сполучники нiж, як
(милiший над усе, довший порiвняно з iншим).

!�� Вiд деяких якiсних прикметникiв не можна
утворити ступенiв порiвняння: слiпий, босий, воро-
ний, волошковий.

!�� Прикметники iз суфiксами -уват-, -езн-,
-iсiньк-, -юсiньк-, -еньк-, префiксами пра-, над-,
ультра-, гiпер- не потребують ступенювання, за до-
помогою цих морфем уже передається збiльшена чи
зменшена мiра вияву якостi предмета: величезний,
кислуватий, тепленький, надпотужний, ультрамод-
ний.

!�� Складена форма вищого i найвищого ступенiв
порiвняння утворюється за допомогою слiв
бiльш/менш, найбiльш/найменш i звичайного
якiсного прикметника: найменш вiдвертий, бiльш
виважений.
�Переглянути цiлi уроку. Чи всiх їх було досяг-

нуто? Визначити, над чим потрiбно попрацювати
додатково.
�Оцiнити власну роботу на уроцi. Заповнити

таблицю.

Завдання 1-й рiвень 2-й рiвень 3-й рiвень 4-й рiвень

1

2

3
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Домашнє завдання. Скласти дiаграму Вена
«Ступенi порiвняння прикметникiв в українськiй i
росiйськiй мовах».
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