
Тема: Відокремлені члени речення  

 

1. Повторити правила за опорним конспектом (див. Додаток)  

або опрацювавши матеріал підручника § 37-39 (с.120-129) 

 

Переглянути і законспектувати правила за посиланнями:  

Відокремлені члени речення: https://navsi200.com/videos/vidokremleni-chleny/ 

Відокремленою обставиною можна замінити підрядне речення [Типове 

завдання ЗНО]: https://navsi200.com/videos/vidokremlena-obstavyna/ 

 

2. Виконати практичні завдання за підручником: 

 Вправа 3 (с. 121-122). 

 Тести вправа 5 (с. 122-123). 

 Вправа 4 (с. 126). 

 

Електронний підручник (посилання: 

http://files.pidruchnyk.com.ua/uploads/book/11-klas-ukrajinska-mova-avramenko-

2019.pdf) 

 

3. Пройти онлайн-тестування за посиланням: 

https://onlinetestpad.com/ua/test/124466-testuvannya-

v%D1%96dokremlen%D1%96-chleni-rechennya 

 

 

Примітка. Виконане д/з (конспект і тест) переслати на електронну пошту викладача 

nataliznachur88@gmail.com або у VIBER, Телеграм. Не забудьте вказати своє прізвище 

та ім’я. 
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Додаток 

Відокремлені члени речення 
 

Додаток – другорядний член речення, що означає предмет, на який спрямовано 

дію, і відповідає на питання кого? чого? кому? чому? кого? що? ким? чим? на кому? на 

чому?  

Відокремлюються додатки, що мають значення виключення, виокремлення і 

вводяться в речення прийменниками крім, окрім, опріч, замість, за винятком, на 

відміну від,особливо, наприклад, зокрема: 

Микола, замість панського лану, вийшов на своє поле.  
 

Обставина – другорядний член речення, який указує на спосіб здійснення дії, її 

якість або інтенсивність, а також місце, час, причину, мету, умову, з якими пов’язана 

дія чи вияв ознаки. Обставина відповідає на питання як? яким чином? де? звідки? 

коли? з якою метою? чому? з якої причини? якою мірою? та ін.  

 

Відокремлюються обставини, виражені: 

 дієприслівником (слова із суфіксами учи- / -ючи-, -ачи-/-ячи-, -вши-/ -ши) 

 дієприслівниковим зворотом;  

Обставини, виражені Відокремлюються Не відокремлюються 

Дієприслівником 

 

 

 

 

 

 

 

Якщо стоїть перед 

присудком або після нього: 
 

Падаючи, сніжинки 

витанцьовували вальс. 
 

Полягали спати, 

повечерявши. 

Якщо дієприслівник має 

значення способу дії 

(відповідає на питання як?) 

і стоїть після присудка 
 

Цю вправу виконують 

лежачи. 

Вона стояла замислившись. 

Дієприслівниковим 

зворотом 

Якщо стоїть і перед 

присудком, і після нього: 
 

А він сидів, зіщуливши ті 

плечі. 

 

 

Якщо дієприслівник зворот 

є фразеологізмом і стоїть 

безпосередньо біля 

присудка: 
 

Він дивився на мене 

витріщивши очі. 

Прислівником, 

іменником у непрямих 

відмінках (часто з 

прийменником) 

Якщо передає значення 

уточнення місця, часу, 

способу дії. 

Обставин має бути не менше 

двох. 

Уточнення обов’язково йде 

шляхом звуження, тобто від 

широкого поняття до 

вужчого. 

 

Жваво, з юнацькою енергією, 

заходив Семен.  

 

Якщо обставини різні за 

значенням (одна обставина 

часу, а друга - місця чи 

навпаки). 

 

Серед ночі над степом ані 

хмаринки. 



Означення – другорядний член речення, що вказує на ознаку предмета (його 

якість, властивість, належність, порядок при лічбі) і відповідає на питання який? чий? 

котрий? 

Відокремлюються означення виражені дієприкметниковим зворотом чи 

прикметником.Основний принцип відокремлення/не відокремлення означень - їх 

позиція щодо означуваного слова. 

 

Означення, виражені Відокремлюються Не відокремлюються 

Дієприкметниковим 

або прикметниковим 

зворотом 

(поширене означення) 

Якщо стоїть після 

означуваного слова: 

Самі на себе дивляться 

ліси, розгублені од власної 

краси. 

 

Якщо стоїть перед 

означуваним словом: 
 

Розгублені од власної 

краси ліси самі на себе 

дивляться. 

Якщо означення стоїть на 

відстані від означуваного 

слова: 

Осяяний сонцем, перед 

нами розкрився зовсім 

новий світ. 

Якщо означуваним 

словом є особовий 

займенник (я, 

ти, він, вона, воно, ми, ви, 

вони). Позиція не має 

значення 
 

Вона, стримана й чемна, 

була дуже вродливою.  
 

Стримана й чемна, вона 

була дуже вродлива. 
 

Стримана й чемна, була 

дуже вродлива вона. 

Якщо дієприкметниковий 

зворот (означення) стоїть 

перед означуваним 

словом, АЛЕ має 

обставинний відтінок. 
 

Втомлений хатніми 

справами, батько швидко 

заснув.  

Батько швидко заснув, бо 

був втомлений хатніми 

справами (обставинне 

причинове значення). 
 



Кількома (двома і 

більше) 

прикметниками чи 

дієприкметниками 

(непоширене означення) 

Якщо стоять після 

означуваного слова: 

Досвітні огні, переможні, 

урочі, прорізали темряву 

ночі. 

 

Прикладка є другою назвою того ж поняття, але з певною характеристикою: за 

віком, за статтю, за національністю, за фахом, за зовнішнім виглядом тощо. 

Микола, мого батька друг, приїхав... 

  

Відокремлюються:  
 

Поширені прикладки після 

означуваного слова (коми) 

 

 

Колько, худорлявенький, чистенько 

одягнений хлопчик, з розумними 

оченятами, біжить стежкою. 
 

Прикладки, що стоять перед 

означуваним словом і мають 

обставинний відтінок або 

починається словом як (коми) 

 

 

Як селюк, Улас відчував розгубленість у 

місті. 

Улас відчував розгубленість, бо був 

селюком (обставинне причинове 

значення). 

 

Прикладки, що відносяться до 

особового займенника (я, ти, він, вона, 

воно, ми, ви, вони) (коми) 
 

Я, полководець миру, сонце несу в 

жмені. 

 

 

Прикладки, уведені словами або, тобто, 

чи, наприклад, особливо, на ім’я, на 

прізвище, як-от, а саме (коми) 

 

 

 

 

Лінгвістика, або мовознавство, 

допомагаєпізнавати закони мислення. 

 

Антоніми, чи слова з протилежним 

значенням, використовуються для 

створення антитези. 
 

Поширені прикладки в кінці речення, 

якщо перед ними можна поставити  

а саме (тире) 

Я тільки тепер побачив село - нужденну 

купку солом’яних стріх. 

 

Зверніть увагу! 

 Не відокремлюються прикладки із сполучником ЯК, коли вони не мають відтінку 

причини (такі прикладки відповідають на питання у ролі кого? у ролі чого?) 

Тут ідеться про Шевченка як художника. (ідеться про Шевченка у ролі художника) 

 

 Не відокремлюються власні назви, якщо вони стоять після означуваного слова: 

Космонавт Леонід Каденюк відвідав Технічний ліцей НТУ. 

Відокремлення таких власних назв можливе, якщо вони вживаються для 

уточнення, пояснення загального іменника. 

Мій сусід, Григорій Шиян, вирішив не покидати старої хати. 


	Відокремленою обставиною можна замінити підрядне речення [Типове завдання ЗНО]: https://navsi200.com/videos/vidokremlena-obstavyna/

