
ТЕМА:   ПРИКЛАДКА ЯК РІЗНОВИД ОЗНАЧЕННЯ 

Прикладкою називається означення, яке, вказуючи на ознаку предмета, дає 

йому нову назву і виражається тільки іменником: художник-оформлювач, 

льотчик-космонавт. 

Прикладки можуть 

узгоджуватися з 

підпорядковуючим 

словом у відмінку, але це 

відбувається не завжди. 

2.   Робота зі схемою. 
 

3. Завдання учням. 

— До правил про 

написання прикладок 

дібрати власні приклади. 

4. Практична робота. 

1) Знайдіть у реченнях 

прикладки. Від яких слів 

вони залежать? Поставте 

до них запитання. 

Визначте прикладки 

поширені й непоши-рені, узгоджені та неузгоджені. 

1. Готель «Європа» цікавив художника, мабуть, не менше, ніж самого 

старшину. (О. Гончар) 2. Курсант міг би бути і механіком-водієм, і 

кулеметником-радистом. (П. Автомонов) 3. В уяві майнули обличчя 

школярів-однокласників. (О. Донченко) 4. Дверці шоферської кабіни 

відчинилися і звідти випурхнула вона, Марина Павлихіна, молодший 

лейтенант медслужби, наш новий фельдшер. (П. Автомонов) 5. Вірш 

«Заповіт» Т. Г. Шевченко написав 1845 року. 6. Україно пісне, Квітко моя, 

Україно. (М. Рильський) 

2) Перепишіть текст. Поставте, де потрібно, дефіс та лапки при при-

кладці. Підкресліть підмети й означення. 

Мамина пісня Пам'ятаєте пісню «Ходить сон коло вікон»? 

Вслухаюся в поетичні образи колискових і уявляю немовлятко, котре 

покліпує віями — дрімота сон ходить біля вікон, заглядає у шиби, а на 

воротях стоїть кіт у червоних чоботях, легеньким помахом крил птахи поза 

точком. приносять кашу з молочком. Тільки зозуля не поспішає — хоче 

сплести тугого барвистого віночка з рути м'яти, хрещатого барвінку й 

запашних волошок. Десь далеко-далеко виряджається козак у військо, щоб 

татарин басурманин не заполонив сестрицю. 

Приходить на спомин вислів: «Художні образи в колискових піснях 

нечисленні, але всі вони виписані пензлем щедрої любові. І над ними усіма 



— величний образ жінки матері, ніжне серце якої переповнене безмежною 

любов'ю до дитини». (За В. Скуратівським) 

 

Значення прикладки 

Професія, рід занять маляр  Ковальчук, художник-мариніст  

вік людини, стать бабуся  Марія 

національність, місце 

проживання 
поляк  Вацлав, ужгородка  Інна 

назви міст, сіл, річок, гір, 

планет тощо 

гора Говерла, місто Жидачів, 

річка Південний Буг 

назви творів, торгівельних 

марок, продуктів харчування 

казка «Мудра дівчина», цукерки «Зоряне 

сяйво»,  масло «Селянське» 

назви установ, закладів 
аеропорт «Бориспіль», кінотеатр 

«Ужгород» 

якісна характеристика дівчина-красуня, хлопчик-мізинчик 

 

2. Виконання завдання письмово 

Завдання І рівня 

— Доберіть до іменників Київ, юнак, повість, пароплав, журнал прикладки 

і складіть з ними речення. 

Завдання II рівня 

— Побудуйте речення так, щоб наведені імена та по батькові були 

прикладками. 

Коцюбинський Михайло Михайлович, Лариса Петрівна Косач, 

Островський Олександр Миколайович, Толстой Лев Миколайович, Риль-

ський Максим Тадейович. 

 

Складіть речення із словосполученнями 

Дніпро-ріка, озеро Світязь, трава звіробій, звитяжці-запорожці, воїн 

смільчак, євшан-зілля. 

 

 

Вибірково-розподільний диктант. Згрупувати сполучення слів 

відповідно до правил правопису. 

 

Прикладки, що пишуться Прикладки, що пишуться 



через дефіс окремо 

    

Юнак/богатир, птах/орел, вітер/пустун, ожеледь/ковзаниця, 

сніжинки/пушинки, квіти/калачики, добродії/глядачі, пароплав/гігант, 

трава/деревій, Говерла/гора, риба/щука, осуд/птах, льон/довгунець, 

заєць/русак, поет/романтик, романтик/поет. 

 

 

Домашнє завдання 
 Виписати з підручника української літератури 5 речень з 

прикладками, що беруться в лапки. 

 


