
Дэфіснае напісанне складаных прыметнікаў 

У сучаснай пісьмовай маўленчай практыцы нярэдка ўзнікаюць 

цяжкасці адносна напісання складаных прыметнікаў праз дэфіс (злучок). 

Напрыклад: народнагаспадарчы і народна-дэмакратычны, Заходне-

Сібірская нізіна і заходнесібірскія рэкі, Паўднёвая-Уральская чыгуначная 

дарога і паўднёвауральская флора. Разгледзім выпадкі, калі  складаныя 

прыметнікі пішуцца праз дэфіс. 

Заўсёды пішуцца праз дэфіс складаныя прыметнікі, утвораныя ад 

складаных назоўнікаў з дэфісным напісаннем: анарха-сіндыкалісцкі, норд-

остаўскі, лейб-гвардзейскі, контр-адміральскі, іванава-вазнясенскі, нью-

йоркскі, віцэ-прэм’ерскі,  алма-ацінскі, сацыял-дэмакратычны, паўночна-

заходні, вакуум-насосны, генерал-губернатарскі, санкт-пецярбургскі. Пры 

наяўнасці прыстаўкі такія прыметнікі пішуцца разам: 

антысацыялдэмакратычны, прыньюйоркскі, забудакашалёўскі.  

Пішуцца праз дэфіс складаныя прыметнікі, утвораныя ад спалучэння 

імя і прозвішча, імя і імя па бацьку ці двух прозвішчаў, напрыклад: янка-

брылёўскі стыль, жуль-вернаўская фантастыка, джэк-лонданаўскія творы, 

ільфа-пятроўская сатыра, бойль-марыотаўскі закон. Аднак прыметнікі, якія 

ўтвораны ад іншамоўных прозвішчаў, перад якімі стаяць службовыя словы, а 

таксама  ўтвораныя ад усходніх састаўных імён, пішуцца разам: 

дэбройлеўская гіпотэза (дэ  Бройль), дэмілеўскія фільмы (дэ Міль), 

суньцюанскі подзвіг (Сунь Цюань).  

 Патрабуюць дэфіснага напісання таксама складаныя прыметнікі,  

утвораныя з двух і болей  асноў, якія абазначаюць раўнапраўныя паняцці. 

Як правіла, паміж часткамі такіх прыметнікаў у іх пачатковай форме 

можна ўставіць злучнік і: беспрацэнтна-выйграшная латарэя (параўн.: 

беспрацэнтны і выйграшны), выпукла-ўвагнутая лінза (параўн.: выпуклы і 

ўвагнуты); страўнікава-кішэчны тракт, журнальна-газетны кіёск, 

справаздачна-выбарны сход, беларуска-руска-нямецкі слоўнік, сардэчна-

сасудзісты ціск, шахматна-шашачны клуб, эмацыянальна-экспрэсіўнае 

адценне, урачыста-сентыментальны стыль. Першай часткай складанага 

прыметніка такога тыпу  можа быць як аснова назоўніка, так і аснова 

прыметніка. Параўн.: лікёра-гарэлачныя вырабы (г.зн. з лікёр і гарэлкі) – 

лікёра-гарэлачная прамысловасць (г.зн. лікёрная і гарэлачная), прыёмна-

здатачны пункт (г.зн. прыём і здача), прыёмна-пераводныя экзамены 

(г.зн. прыёмныя і пераводныя). 

 Пішуцца праз дэфіс многія складаныя прыметнікі, часткі якіх 

указваюць на неаднародныя прыметы: дабравольна-спартыўнае 

таварыства (параўн.: дабравольнае спартыўнае таварыства), народна-

вызваленчы рух (параўн.: народны вызваленчы рух); праектна-

канструктарскае бюро, федальна-прыгонны лад, афіцыйна-справавы 

стыль, прыродна-гаспадарчы комплекс, жыллёва-будаўнічы трэст, 

настойліва-павучальны тон, электронна-вылічальная тэхніка. У 

прыметніках гэтага тыпу ў якасці першай часкі часта выкарыстоўваюцца 

асновы: 



 ваенна-: ваенна-рэвалюцыйны, ваенна-хірургічны, ваенна-юрыдычны і 

г.д. Словы ваеннаабавязаны,  ваеннапалонны, ваеннаслужачы  пішуцца 

разам, паколькі ўтвораны на базе падпарадкавальнага тыпу 

словаўтварэння: (параўн.: ваеннаабавязаны – абавязаны ваеннай службе, 

ваеннапалонны – палонны ў вайну, ваеннаслужачы – служачы ваеннай 

справе); 

народна-: народна-дэмакратычны, народна-рэвалюцыйны (прыметнікі 

народнагаспадарчы і народнапаэтычны пішуцца разам, паколькі 

ўтвораны ад падпарадкавальнага словазлучэння: народная гаспадарка, 

народная паэзія); 

навукова-: навукова-даследчы, навукова-папулярны, навукова-

практычны, навукова-тэхнічны; 

вучэбна-: вучэбна-метадычны, вучэбна-дапаможны, вучэбна-

кансультатыўны, вучэбна-вытворчы; 

масава-: масава-палітычны, масава-фізкультурны. 

Заўсёды пішуцца праз злучок складаныя прыметнікі, якія абазначаюць 

колер і яго адценні, а таксама смакавыя якасці: блакітна-сіні, бела-

чырвоны, жоўта-залацісты, табачна-зялёны, ярка-сіні, цёмна-шэры; 

горка-салёны, салодка-кіслы. 

Складаныя прыметнікі тэрміналагаічнага характару таксама пішуцца 

праз дэфіс: атамна-малекулярны, буржуазна-дэмакратычны, 

інфекцыйна-алергічны, зборачна-аўтаматычны, тарфяна-балотны, 

фізкультурна-спартыўны, электронна-вылічальны, хваліста-ўвагнуты, 

гаруча-змазачны, вертыкальна-свідравальны, папярочна-стругальны.  

У многіх складаных прыметнікаў тэрміналагічнага характару, якія 

пішуцца праз дэфіс,  першыя часткі заканчваюцца –іка/-ыка і з’яўляюцца 

іншамоўнымі па сваім паходжанні: гісторыка-архіўны, крытыка-

бібліяграфічны, механіка-матэматычны, дыялектыка-

матэрыялістычны, палітыка-масавы, медыка-судовы, тэхніка-

эканамічны, хіміка-фармацэўтычны і інш.  

Праз дэфіс пішуцца і складаныя прыметнікі, якія ўваходзяць у склад 

геаграфічных ці адміністрацыйных назваў і пачынаюцца асновамі 

усходне-, заходне-, паўднёва-, паўночна-: Усходне-Еўрапейская нізіна, 

Заходне-Карэйскі заліў, Паўднёва-Аўстралійская катлавіна. Заўважым, 

што ў агульным значэнні такога тыпу прыметнікі пішуцца разам і з малой 

літары. Параўн.: Заходне-Сібірская нізіна – заходнесібірскія рэкі, 

Паўднёва-Уральская жалезная дарога -- паўднёвауральская фауна. 

Калі назва мае значэнне ўласнага наймення, але не з’яўляецца, аднак, 

геаграфічным ці адміністрацыйным найменнем, то захоўваецца дэфіснае 

напісанне, але з вялікай літары пішацца толькі першая частка складанага 

прыметнітка: Алма-ацінская кінастудыя. 

Заўсёды пішуцца праз злучок прыметнікі, ўтвораныя шляхам поўтору 

адных і тых жа слоў з мэтай узмацнення асноўнай прыметы: доўгі-доўгі, 

вясёлы-развясёлы, лёгкі-лёгкі. 



Як бачым, пры дэфісным напісанні складаных прыметнікаў неабходна 

ўлічваць як характар утварэння складанага слова, так і значэнне  першай 

часткі асновы. 

 
 


