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Матеріал про активні дієприкметники, викладений у шкільних підручниках, вузівських 
посібниках та в наукових і методичних статтях, дуже скупий на ілюстрації. Помітна 
розбіжність у поглядах авторів, інколи неповнота й неточність аргументації, трапляються і 
прямо протилежні висновки. 

Так, ті самі слова одні дослідники зараховують до дієприкметників, інші — до 
прикметників, деякі вказують, що активний дієприкметник подібно до дієслова «керує 
відмінком іменника: вивчати (що?) мову, вивчаючий (що?) мову»1, інші твердять, що в 
сучасній українській літературній мові активні дієприкметники втратили здатність керувати 
іменником. 

У підручниках існує таке визначення: «Активними називаються дієприкметники, що 
вказують на ознаки того предмета, який сам щось робить»2. Постає питання, що треба 
розуміти під поняттям діючий предмет. Це тільки діюча особа, істота чи й неживий предмет? 
Від висвітлення цього питання залежатиме розв’язання багатьох інших, зокрема й того, чи 
можна рекомендувати в підручниках перетворення типу «Учень, який переписує байку» → 
«Учень, переписуючий байку» (див. вправа 482 у згаданому підручнику С. М. Канюки та ін., 
стор. 177). Пор. також: «Учень, виконуючий роботу»3, «читаючий учень»4. 

Щоб відповісти на це, звернімось до фактичного матеріалу, розгляньмо, як 
використовували активні дієприкметники класики української літератури і як 
використовують їх сучасні автори й наша преса. 

Теоретично від ряду перехідних дієслів (любити, благати, перестерігати, голубити, 
захоплювати, заспокоювати, заколисувати, лякати, вражати і под.), уживаних у 
неперехідному значенні, утворюються активні дієприкметники теперішнього часу. Напр.: «З 
богині женщину зроблю, людину, І з п’єдесталу божества зіпхну, Зате у груди серце дам 
любляче» (Франко); «Своїми благаючими, сливе божевільними очима вона сіяла жах» 
(Коцюбинський) ; «Євгенія Калістратівна звернула до чоловіка затурбоване лице і зробила 
перестерігаючий знак» (Васильченко); «Когось все жду — Співаючи, Співаючи кохаючи Під 
тихий шепіт трав голублячий» (Тичина); «На стадіоні закінчувалася захоплююча футбольна 
боротьба» (Ле); «Лука їй щось сказав заспокоююче» (Головко); «Сумно люблячим зором 
обвела всіх і зупинилась на стрункій постаті дівчини» (Гаврилюк); «Злочинність на 
Британських островах зростає з лякаючою швидкістю і перетворюється на проблему номер 
один» («Радянська Україна»). 

Як переконують приклади, активні дієприкметники теперішнього часу є означеннями до 
іменників, що називають не особу, а конкретні предмети чи абстрактні поняття. 

Чи можуть дієприкметники сходячий, заходячий і под., утворені від неперехідних дієслів, 
стосуватись діючої особи? 

Мова класиків нашої літератури і сучасних радянських письменників дає на це питання 
негативну відповідь. 

Зараз наша преса порівняно широко використовує активні дієприкметники теперішнього 
часу, але теж тільки ті, що означають конкретні речі чи абстрактні поняття. 

Тут, зокрема, нерідко трапляються такі дієприкметникові утворення, як пишучий, 
тягнучий, розпилюючий, крокуючий, співаючий і под.: пишучий прилад, тягнучий гвинт, 
розпилюючий наконечник, крокуючий екскаватор, співаючий «Дельфін». Наприклад, 
«Радянська Україна» за 10 січня 1968 р. вмістила повідомлення ТАРС під заголовком 
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«Співаючий «Дельфін». «Дельфін» — це новий магнітофон. Правда, ознаки діючого в часі 
предмета, виражені дієприкметниками, тут не так чітко виражені, і їх інколи називають 
віддієслівними прикметниками. Однак їх дієприкметникова природа яскраво виявляється 
при зіставленні з віддієслівними прикметниками такими як пису ́чий, тягу́чий, співу́чий і под. 
Якщо в публіцистичному й науково-технічному стилях активні дієприкметники пи́шучий 
(прилад), тя́гнучий (гвинт), кле́юча (речовина), регулю́юча (система), розпи́люючий 
(наконечник), обезбо́люючий (препарат), ко́люча (зброя) в сполученні з іменниками, що 
означають конкретні речі, є нормою, то ці ж дієприкметники в сполученні з іменниками, які 
означають осіб (пишучий учень, клеючий учень, тягнучий робітник, розпилюючий тесляр, 
коректуючий співробітник), а тим більше словосполучення з дієприкметниковими 
зворотами типу учень, пишучий роботу; учень, клеючий макет; робітник, тягнучий дріт; 
тесляр, розпилюючий дошку; співробітник, коректуючий статтю тощо ні в яких стилях 
мови не вживаються. 

Як же у науково-технічному стилі мови уникають дієприкметникових зворотів типу 
система, регулююча температуру; установка, відсмоктуюча пил і под.? У багатьох 
випадках тут використовують складні слова з другою дієприкметниковою частиною на 
зразок пиловідсмоктуючий, гороутворюючий, парозаймаючий, терморегулюючий тощо. Ось 
приклади, наведені в шеститомному «Українсько-російському словнику»: «Підтримання 
температури (другого штучного супутника Землі) в певних межах здійснювалось 
терморегулюючою системою»; «В достатньо зволожених місцевостях його [горох] можна 
успішно використовувати як парозаймаючу культуру». 

Чи можна сказати, що активні дієприкметники зовсім не поєднуються з іменниками, що 
означають осіб? Ні. Дієприкметники, утворені від неперехідних дієслів, зрідка виступають у 
ролі означень до цих іменників, особливо в мові класичної художньої літератури. Напр.: 
«Він злегка штовхнув дрімаючого студента» (Коцюбинський); «Але, певно, вигляд їдучого 
пана і його повозу не був в більшій суперечності з виглядом заниділого, голодною смертю 
мручого Підгір’я, як суперечні були думки і замисли того пана...» (Франко); «Прислуговуючі 
наймички та молодиці насилу постачали страви» (Нечуй-Левицький); «Тут [у повісті] повно 
всякого страхіття: розбійників, заклятих скарбів, привидів, душогубства і оживаючих 
мерців» (Коцюбинський); «Хлопці несли його обережно, боячись потривожити умираючого 
командира» (Довженко); «Аж тоді я підійшов до відважної дівчини і, беручи з її рук блідого 
та плачучого Семенка, пізнав у ній Марійку» (Муратов). 

Частина дієприкметників сполучається з іменниками, що означають не окремих людей, а 
певні угруповання, партії. Деякі з дієприкметників близькі до звичайних прикметників: 
«Нурла і Юзбаш стояли на чолі ворогуючих партій» (Коцюбинський); «В лісі вже ставало 
тісно від прибуваючих військ» (Гончар); «На постійно діючих курсах перепідготовки 
партійних і радянських працівників., відбувся перший випуск слухачів»; «Тренери нашої 
збірної продовжують пошуки найкращих варіантів атакуючої і півзахисної ланок» 
(«Радянська Україна»). 
Поодинокими є приклади використання активних дієприкметників теперішнього часу у 

складі дієприкметникових зворотів, вживаних постпозитивно. Напр.: «Гримлять гори, 
тріщать скелі, а над горами піднімається дух Манфреда, проклинаючого нікчемних людей 
свого часу  (Нечуй-Левицький); «Голоси, що рано розлягалися і зливалися в один безмірний 
гамір, заповнюючий усі закамарки Борислава, тепер змовкли» (Франко); «Аж сьомого дня 
знайшов його господар спокійно під стогом коло коней сидячого, без капелюха на голові, 
витесуючого довгу парубоцьку сопілку» (Кобилянська). 

Навіть у творах І. Франка, який досить широко використовував активні дієприкметники, 
кількість таких прикладів дуже обмежена, причому дієприкметники у складі зворотів 
стосуються переважно іменників, що означають назви конкретних речей і абстрактних 
понять. Усі наведені вище приклади вживання дієприкметникових зворотів не належать до 
кодифікованих синтаксичних конструкцій і перебувають на периферії мовної норми. 

Що ж до дієприкметникових зворотів з активними постпозитивними дієприкметниками 



теперішнього часу ролі поширених означень до іменників, що означають людей і тварин 
типу «хлопець, витесуючий довгу парубоцьку сопілку» і под., то вони сучасній українській 
літературній мові взагалі не властиві. Автори шкільних вузівських підручників повинні це 
спеціально підкреслювати. 

 


