
Тема уроку № 31

Відокремлені 

прикладки



Пригадаймо:
Прикладкою називається означення, виражене іменником,

яке одночасно визначає, характеризує предмет і дає йому

назву. Крім іменника, прикладка також може відноситися до

займенника або будь-якої іншої частини мови, ужитої в ролі

іменника.

Прикладка зазвичай узгоджується з означуваним словом у

роді, числі й відмінку ( Проживав у нас довго собака Пірат . (

О.Довженко)).

Лише прикладки, які є власними назвами гір, озер, станцій,

планет, не узгоджуються з означуваним словом у непрямих

відмінках ( Альпіністи підкорили вершину гори Еверест).



Пригадаймо:

Прикладки можуть бути:

1. Поширеними - виражені кількома словами ( Я

передплачую газету “Голос України” )

1. Непоширеними - виражена одним словом (поети-

шістдесятники, поети-романтики, вірш-медитація…)



Відокремлена прикладка

Відокремлена прикладка, або апозиція, – це різновид

означення, виражений одиничним іменником або іменником із

залежними словами, який пояснює слово за однією або

кількома характеристиками чи вводить іншу назву особи,

предмета, явища, поняття, терміна тощо.



У відокремленні прикладок є багато подібного до

відокремлення звичайних узгоджених означень. Проте для

виділення відокремлених прикладок частіше використовують

тире.

Якщо прикладка стоїть перед означуваним іменником і

не має обставинного відтінку, то вона не відокремлюється:

Великий український філософ Григорій Сковорода був сам

патріотом і прищеплював та виховував у народу священне

почуття любові до своєї батьківщини (В. Яременко).



В інших випадках прикладки 

звичайно відокремлюються зокрема якщо вона:
а) стосується особового займенника: Притомлений Котигорошко, я на груди землі

упаду (А. Малишко);

б) поширена й стоїть після означуваного слова: Дивлячись на людей, усміхався і мій

батько — великий добрий чоловік (О. Довженко);

в) від означуваного слова відділена іншими членами речення: Боровсь Еней з своїм,

сердега, горем, слізьми, бідняжка, обливавсь (1. Котляревський);

г) стоїть після означуваного іменника — власної назви: Хто винен? Овсій Колода,

бригадир (В. Кучер);

ґ) має обставинний відтінок: Вірний син трудової поневоленої України, Шевченко

став найглибшим виразником народних дум і надій (О. Гончар).

Відокремлюються прикладки зі словами на ім 'я, на ймення, родом, так званий

тощо: жила в тій стороні бідна удова у земляній хатинці, і мала вона сина, на імення

Івашко (С. Ва-сильченко). За шофера ми поставили тракториста Серьогу, на

прізвище Півень (Ю. Яновський).



Завжди відокремлюються прикладки, виражені

сполученням слова чоловік, чолов’яга, дівчина,

хлопець, дід, людина і под. з іншими словами:

❖ Немолодий чолов’яга, бригадир був неабияким

майстром. (К. Лубенець)

❖ Веде хана на припоні Сірко - хлопець молоденький

(Л. Забашта).

Якщо прикладка, що стоїть перед пояснюваним

словом, має тільки означальне значення, її не

відокремлюють: Директор школи Василь

Маркович Рясний був вкрай схвильований.

(О.Довженко)



Прикладка, яка вводиться за допомогою сполучника як,

звичайно не відокремлюється:

Максим Рильський як перекладач зробив надзвичайно

багато для розвитку української літератури.

Але якщо така прикладка має причинове або уточнювальне

значення, вона відокремлюється:

Венера, як правдива мати, для сина рада все оддати (І.

Котляревський). Членом «Гарту» я був і сам, як книжковий

ілюстратор (О. Довженко).



Прикладки виділяються на письмі за допомогою як ком, так і тире. За

допомогою тире відокремлена прикладка виділяється, як правило, якщо

вона:

а)має уточнювальне значення і перед нею можна поставити слова а саме:

Винуватці тої катастрофи — два хлопчики літ семи-восьми та п'ятиліток-

дівчинка — наче не чули сердитого материного поклику (М.

Коцюбинський)

б) стоїть у кінці речення і стосується іменника (це робиться ше й для того,

щоб прикладка не сприймалась як однорідний член речення): Перед тобою

світ — великий том розкритий (М. Рильський). Ти живеш у Києві —

прекрасному й чарівному місті (Ю. Смолич)

Якщо за умовами контексту після відокремленої прикладки має стояти

кома, то друге тире не ставиться: здавалось йому, що попав він в інший світ

— у чудний і невідомий храм, і в тихім, радіснім спокої спочивала душа

його (М. Івченко).



Закріплення матеріалу:

1. І ось він Київ за валами…
2. Шевченко великий син України живе в пам’яті свого народу.
3.  Завершенням їхньої подорожі була Нова Каховка  славетне 
молоде місто.
4. Тонкий знавець фольклору Франко записував його для історії.
5. Івась як менший завжди терпів від Карпа.
6. Ліс зустрів мене як друга.
7.  Олександр Мурашко відомий як портретист.
8. Казак Бобренко на ім’я Григорій єдиний син достойної вдови.
9. Дивлячись на людей усміхався і мій батько великий добрий 
чоловік.
10. Урочисто вишикувалися проспектами каштани  почесна варта 
весни.
11. Осінній вітер  хитрий Каїн у лісі шастає, як лис.



ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

ДОПОВНИ РЕЧЕННЯ:

1.Україна, …, 2012 року приймала чемпіонат
Європи з футболу.
2. Вона, …, завжди говорить тільки правду.
3. Слони, …, є національним символом
Королівства Таїланд.
4. Із сивої давнини Дніпро,…, котить хвилі,
єднаючи минуле з майбутнім.
5. Тихими вечорами люблю дивитися на зорі
- … .



«ПРОДОВЖ ДУМКУ»

1. Прикладка- це…

2. Прикладка на письмі відокремлюється

за допомогою…

3. Не відокремлюється прикладка,

якщо…

4. Завжди відокремлюється прикладка,

коли…

5. Роль відокремленої прикладки в

мовленні полягає в тому, що……



Тема уроку № 32

Відокремлені 

додатки



Пригадаймо, що таке додаток?

Додаток – це другорядний член речення, 

що означає предмет на котрий переходить 

дія чи стан і відповідає на питання непрямих 

відмінків (всіх відмінків, крім називного)



ВІДОКРЕМЛЕНІ ДОДАТКИ

вказують:

* на виключення, виокремлення

чогось або когось із ряду 

подібних предметів або осіб;

* на заміну певного предмета, 

явища, дії іншими предметами, 

явищами, діями.



ДОДАТКИ 

ВІДОКРЕМЛЮЮТЬСЯ:

якщо вони приєднані словами

КРІМ,  ОКРІМ,  ОПРІЧ,  ВСУПЕРЕЧ, 
ЗАМІСТЬ,  ЗОКРЕМА,  

ЗА ВИНЯТКОМ, ОСОБЛИВО,  
НА ВІДМІНУ ВІД,  НАПРИКЛАД,

НЕ РАХУЮЧИ,  ВКЛЮЧАЮЧИ
тощо



Микола, замість панського лану,
вийшов на своє поле.

Окрім кімнат для навчання й 

відпочинку, споруджено літній і 

зимовий басейн.

Усі, за винятком Андрія, прийшли того 

вечора на збори.



Увага! Не відокремлюємо:

Якщо замість = за (взамін) 

Ти вже командуєш замість тата?

Ти вже командуєш за тата?

Це буває у випадках, коли додаток з цим прийменником не означає

предмет вибору серед інших, а вжитий у значенні заміщення чогось іншого

(Замість відповіді мати голосно сміється). 

У таких випадках прийменник замість можна замінити прийменником за

(Іду в подорож замість брата) або й весь додаток замінити конструкцією з 

часткою НЕ

(Замість квітів біля школи посадили декоративні кущі. — Не квіти

посадили біля школи, а декоративні кущі).



Виконання вправ на 

закріплення 

вивченого
(в робочому зошиті)

Зразок до 1 вправи: 

Я люблю читати пригодницьку літературу,
особливо твори Всеволода Нестайка.



1. Запишіть речення, виділяючи комами відокремлені 
додатки. Підкресліть відокремлений додаток.

1. Абсолютна більшість крім самого стрільця була тієї думки, що 
звір, злякавшись, сховається.

2. Скільки пам’ятала себе Олександра – це була перша Меланка, 
коли на столі її лежали замість високих пшеничних паляниць на 
опарі та вареників ячні пироги з немащеною картоплею.

3. Розвідники доповіли, що гітлерівці зірвали у Відні всі мости 
через Дунай за винятком одного, замінованого.

4. Як їй було вісім років, помер батько, а на дванадцятому вона вже 
нікого не мала опріч хазяїв.

5. Гордій глянув на хлопця, в його, як терен, чорні очі і замість 
посміхнутися нахмурився. 



Зразок до 2 вправи: 

Усі прийшли в школу, а Микола захворів і 
залишився вдома (за винятком)

Перебудовуємо :
Усі прийшли в школу, за винятком Миколи,

який захворів і залишився вдома.



2. Перебудуйте речення на синонімічні з 
відокремленим додатком, використавши вказаний у 
дужках прийменник.

Усі діти прийшли на виставку, а Марійка Богуславська
захворіла й залишилася вдома (за винятком).

День виявився дощовим, а Інтернет обіцяв інше (всупереч).

На планшет вдалося завантажити багато файлів, але один
файл виявився пошкодженим і не завантажився (крім).

Чоловік минув чагарник і побачив глибокий яр, а не
очікувану знайому рівнину (замість).



Домашнє завдання

Складіть і запишіть речення, увівши до них подані 
відокремлені додатки. Підкресліть усі члени речення.

Крім мене, 
замість троянд, 
за винятком журналістів.

Фото конспектів та виконаних домашніх завдань надіслати на 

електронну адресу

irinanikolaevna1977@ukr.net

mailto:irinanikolaevna1977@ukr.net

