
Вивчення числiвникiв в основнiй школi має
свою специфiку, пов’язану i характером цiєї части-
ни мови, i особливостями сполучуваностi цих слiв
з iменниками.

Зазвичай пiд час опрацювання роздiлу «Чис-
лiвник» у 6-му класi бiльшiсть часу вчитель-сло-
весник вiдводить формуванню орфографiчних
умiнь i навичок (вiдмiнюванню й правопису чис-
лiвникiв), тим часом такi аспекти, як уживання
кiлькiсних числiвникiв з iменниками в усiх вiдмiн-
ках, уживання числiвникiв для позначення дат, ча-
су (годин), що передбачено чинною програмою з
української мови [8; 56], залишаються поза увагою.
Це при тому, що саме вони становлять практичнi
труднощi, i то не лише для учнiв, а й для всiх носiїв
мови. У зв’язку з цим метою статтi є розкрити
функцiйнi особливостi числiвника в українськiй
мовi й запропонувати деякi типи дослiдницьких
вправ, спрямованих на засвоєння нормативного
поєднання числiвникiв з iншими частинами мови,
зокрема iменниками.

Специфiка використання числiвникiв та позна-
чення їх цифрами дає можливостi застосовувати
такi типи завдань:

Дробовí числiвники
Проблемним питанням у навчаннi учнiв основ-

ної школи нинi залишається правильне вживання в
усному й писемному мовленнi дробових числiвни-
кiв. На жаль, навiть автори багатьох шкiльних i
вишiвських пiдручникiв, навчальних посiбникiв,
збiрникiв вправ, методичних розробок тощо,
оформлюючи дробовi числiвники, не завжди до-
тримують вимог нормативного поєднання знамен-
ника й чисельника в потрiбнiй числовiй i вiд-
мiнковiй формi. 

Дробовий числiвник є своєрiдною аналiтичною
структурою, у якiй поєднано кiлькiсний числiвник
на позначення цiлого числа (у чисельнику) i по-

Репродуктивнi Дослiдницькi 

Прочитати вголос
цифри.
Записати цифри
словами.
Дати вiдповiдь на
запитання, викори-
стовуючи числiв-
ники.
Провiдмiняти чис-
лiвник.
Провiдмiняти чис-
лiвник у поєднаннi
з iменником.
Замiнити цифровi
позначення на лi-
тернi.

Дослiдження-зiставлення.
Навчальне редагування з елемента-
ми об*рунтування (записати зреда-
гований варiант мовних формул на
позначення часу).
Творче спостереження з елемента-
ми аналiзу.
Дослiдження-моделювання (змоде-
лювати словосполучення «кiль-
кiсний числiвник + iменник»). 
Творче конструювання (побудува-
ти кiлькiсно-iменниковi словоспо-
лучення, розкриваючи дужки).
Дослiдження-вiдновлення (вiдно-
вити висловлювання, записуючи
числiвники словами й вибираючи
потрiбну форму iменника з дужок).

рядковий числiвник (у знаменнику). При цьому в
знаменнику з порядковим числiвником мис-
леннєво пов’язують слово частина, яке в мовному
виявi постає елiмiнованим (вiдсутнiм): двi третi
(частини), п’ять сьомих (частин). 

Вiдповiдно до чинного українського правопису
[9] дробовi числiвники читають i записують так:

2/3 – двi третi (порiвняйте: рос. две третьих);
3/4 – три четвертi;
4/5 – чотири п’ятi. 
Проте: 
5/7 – п’ять сьомих;
9/10 – дев’ять десятих.
Отже, вiдмiнкова й числова форма знаменника

залежить вiд значення чисельника. Знаменник
дробових числiвникiв з чисельником два, три, чо-
тири треба вживати у формi називного вiдмiнка
множини (три дев’ятi), а знаменник з чисельни-
ком п’ять i далi – у формi родового вiдмiнка мно-
жини (сiм дев’ятих). Проте цiєї норми не завжди
дотримують у своєму мовленнi як учителi (не лише
української мови й лiтератури), так i учнi.

Усвiдомити граматичнi особливостi норматив-
ного поєднання знаменника й чисельника в дробо-
вих числiвниках на уроках української мови допо-
можуть поданi нижче типи дослiдницьких вправ.

Дослiдження-зiставлення. Прочитати дро-
бовi числiвники. Зiставити вiдмiнкову i числову
форму знаменника. Дослiдити, що впливає на вiд-
мiнок i число знаменника у дробових числiвниках.

ДДДД ИИИИ ВВВВ ОООО             
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доцент Херсонського 
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ВИВЧЕННЯ 
ФУНКЦІЙНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ
ЧИСЛІВНИКА НА ЗАСАДАХ
ДОСЛІДНИЦЬКОГО ПІДХОДУ

Двi дев’ятi
Три сьомi
Чотири п’ятi 

П’ять дев’ятих
Шiсть сьомих
Дев’ять десятих

Навчальне редагування з елементами об-
�рунтування. З-помiж поданих дробових числiв-
никiв назвати тi, що потребують редагування. За-
писати зредагований варiант числiвникiв, об*рун-
товуючи вживання вiдповiдного вiдмiнка й числа
знаменника.

Чотири шостих, сiм десятих, три п’ятих, чотири
сьомi, двi третi, три четвертi, вiсiм дев’ятi, дев’ять деся-
тих, чотири дев’ятi, двi п’ятих, п’ять сьомих. 

Орфографiчний практикум. Записати дро-
бовi числiвники словами. Звернути увагу на форму
числа й вiдмiнка знаменника. 

5/2; 2/3; 3/4; 9/10; 2/7; 4/5; 7/9; 3/8; 2/15.
�Зробити висновок про вживання вiдмiнкової

й числової форми знаменника у дробових чис-
лiвниках.

Мiшанi кiлькiснi сполуки
З-помiж дробових числiвникiв вирiзняють

мiшанi кiлькiснi сполуки, що передають складнi
кiлькiснi характеристики, являючи собою поєднан-
ня кiлькiсних на позначення цiлого числа i дробових
числiвникiв (3 1/8; 5 3/5; 6 2/3; 9 7/10). Звертаємо увагу,

НАУКОВЕЦЬ – ПРАКТИКОВІ



що, оформлюючи такi числiвники в усному мовленнi,
потрiбно використовувати сполучник i мiж кiлькiсним
на позначення цiлого числа i дробовим компонентами.
Так, числiвник 3 1/8 читаємо «три цiлих i одна восьма»,
5 3/5 – «п’ять цiлих i три п’ятi»; 6 2/3 – «шiсть цiлих i двi
третi»; 9 7/10 – «дев’ять цiлих i сiм десятих».

Однак якщо мiшанi кiлькiснi сполуки включають у
себе елемент 1/2 (половина), 1/3 (третина) або 1/4

(чверть), то таку назву дробу приєднують до власне
кiлькiсного компонента прийменником з. Наприклад: 

5 1/2 – п’ять з половиною;
6 1/3 – шiсть iз третиною;
3 1/4 – три з чвертю.
Дробовi числiвники можуть називати також

кiлькiсно-дробовi поняття у формi десяткових дробiв,
якi завжди вказують на цiлi одиницi й певну кiлькiсть
частин цiлого. Наприклад: 0,8; 7,56; 12,754. Такi десят-
ковi дроби читають i записують так:

0,8 – нуль цiлих i вiсiм десятих;
7,56 – сiм цiлих i п’ятдесят шiсть сотих;
12,754 – дванадцять цiлих i сiмсот п’ятдесят чоти-

ри тисячнi.
Засвоїти особливостi прочитання й написання де-

сяткових дробiв можна на прикладi такої вправи
дослiдницького характеру.

Творче спостереження з елементами аналiзу.
Прочитати вголос речення, звертаючи увагу на оформ-
лення десяткових дробiв в усному мовленнi. Записати
кiлькiсно-дробовi поняття, ужитi в реченнях, словами.

1. Мiсяць робить повний оберт навколо Землi за 29,5 зем-
них дiб. 2. На екваторi величина одного градуса паралелi ста-
новить 111,3 км. 3. 3,6 % води планети припадає на води сухо-
долу: рiчки, озера, болота, пiдземнi води, льодовики, бага-
торiчну мерзлоту. 4. За рiк найкаламутнiша рiчка у свiтi Хуан-
хе (Китай) виносить у море 1,3 млрд тонн зруйнованих
гiрських порiд. 5. На екваторi рiчнi амплiтуди коливань темпе-
ратур становлять близько 1° С, на широтi Києва – 27,7° С. 6. За
площею – 603,7 тис. км2 – Україна є найбiльшою державою
Європи (З довiдника). 

М а т е р i а л  д л я  в ч и т е л я. 1. Двадцять дев’ять цiлих
i п’ять десятих. 2. Сто одинадцять цiлих i три десятi. 3. Три
цiлих i шiсть десятих. 4. Одну цiлу i три десятi. 5. Двадцять
сiм цiлих i сiм десятих. 6. Шiстсот три цiлих i сiм десятих.

Числiвники на позначення годин
У процесi вивчення роздiлу «Числiвник» у 6-му

класi внутрiшньопредметнi зв’язки («Лексикологiя i
фразеологiя») передбачають засвоєння учнями чис-
лiвникiв на позначення дат i годин. Точно називати
час важливо не тiльки в офiцiйно-дiловому та науко-
вому спiлкуваннi, а й у повсякденному життi.

Про функцiйнi особливостi нормативного вживан-
ня в мовленнi числiвникiв на позначення часу читаємо
в книжцi Б.Антоненка-Давидовича «Як ми говоримо».
Дробовi числiвники часу передаються вiдповiдним
дробом iз прийменником на до половини години:
чверть на третю; з прийменниками на або до, коли бу-
де половина години: пiв на сьому, пiв до сьомої; з при-
йменниками до або за, коли перейшло вже за половину
години: за чверть сьома, чверть до сьомої (тобто:
чверть години залишилось до сьомої або за чверть годи-
ни буде сьома). Не дробовi числiвники, а цiлi, що озна-
чають кiлькiсть хвилин якоїсь години, треба ставити з
тими ж прийменниками за попереднiми правилами:
десять на другу, тридцять на другу або тридцять до
другої, за двадцять друга або двадцять до другої [2].

Пропонуємо зразки дослiдницьких вправ, що до-
поможуть пiдвищити мовленнєву культуру учнiв що-
до вживання мовних формул на позначення часу.

Дослiдження-моделювання. Записати за зразком
цифрове позначення часу словами. Визначити, якими
числiвниками (порядковими чи кiлькiсними) треба
користуватися. 

З р а з о к. 07.30 – пiв на восьму; 07.45 – за чверть восьма
(або чверть до восьмої); 07.15 – чверть на восьму.

1. 8 год. 15 хв. 2. 7 год. 20 хв. 3. 10 год. 25 хв. 4. 14 год.
45 хв. 5. 13 год. 30 хв. 6. 18 год. 40 хв. 7. 19 год. 05 хв. 8. 22 год.
35 хв. 9. 23 год. 50 хв. 

Дослiдження-редагування. Записати зредагова-
ний варiант мовних формул на позначення часу.
Дослiдити, якому стилю властиве вживання їх.

Пiв дев’ятої, без десяти чотири, двадцять хвилин сьомої,
вiсiм годин десять хвилин, п’ятнадцять хвилин за десяту, без
двадцяти хвилин сьома, три на четверту, пiв’ята.

Дослiдження-моделювання. Записати цифрове
позначення часу словами, як це властиво: а) офiцiйно-
дiловому й науковому мовленню; б) художньому й
розмовному мовленню.

Офiцiйне-дiлове
й наукове 
мовлення

Художнє й розмовне 
мовлення

10.15 Десята година п’ят-
надцять хвилин

Чверть на одинадцяту

23.30
09.45
07.30
18.40
11.45
21.05
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М е т о д и ч н и й  к о м е н т а р. У лiтературнiй мовi є двi
форми називання часу. Офiцiйно-дiловому й науковому
стилю вiдповiдає варiант: 8.25 (20.25) — восьма (двадцята)
година двадцять п’ять хвилин; 8.40 (20.40) — восьма (двадця-
та) година сорок хвилин. Варiант, властивий художньому й
розмовному мовленню: 8.25 i 20.25 – в обох випадках гово-
римо двадцять п’ять (хвилин) на дев’яту; 8.40 i 20.40 – за
двадцять (хвилин) дев’ята. 

Збíрнi числiвники
Збiрнi числiвники (двоє, троє, четверо, п’ятеро, ше-

стеро, семеро, восьмеро, дев’ятеро, десятеро, одинадця-
теро ... двадцятеро) – це специфiчний вид кiлькiсних
числiвникiв. Маючи морфологiчно-словотвiрну вiд-
мiннiсть вiд кiлькiсних числiвникiв на позначення
цiлих чисел, вони поступово втратили збiрнiсть (на
вiдмiну вiд росiйської мови). Отож збiрним числiвни-
кам у сучаснiй українськiй лiтературнiй мовi властиве
зближення iз власне кiлькiсними (на позначення цiлих
чисел). Вiтчизнянi вченi-лiнгвiсти І.Вихованець i К.Го-
роденська пiдкреслюють, що «сучасне розмежування
значень збiрних i власне кiлькiсних числiвникiв далеко
вiдiйшло вiд їхньої семантичної диференцiацiї, успад-
кованої українською мовою з праслов’янської i посту-
пово витрачуваної упродовж останнiх столiть. Позна-
чуванi сучасними збiрними українськими числiвника-
ми кiлькiснi вiдношення предметiв не завжди стосу-
ються значення власне збiрностi» [3; 159]. Дослiдники
звернули увагу на важливу змiну сфери вживання
збiрних числiвникiв в українськiй мовi, що спочатку
виявлялась як тенденцiя, а нинi набула норми. 



1. Числiвник
один

потрiбно узгоджу-
вати з iменником у
родi, числi й вiд-
мiнку (навiть якщо
вiн входить до скла-
дених числiвникiв)

Один об’єм водню вза-
ємодiє з одним об’ємом
хлору.

2. Числiвники
два, три, чоти-
ри i складенi
числiвники,
що закiнчу-
ються на два,
три, чотири

вимагають форми
називного вiдмiнка
множини iменника

На бiльшiй частинi те-
риторiї України в серед-
ньому протягом року бу-
ває два днi з градом.
Квадратне рiвняння сис-
теми має два коренi.
Водень у двадцять два
рази легший вiд вуглекис-
лого газу.

Увага! Прикметники при iменниках теж потрiбно вживати
у формi називного вiдмiнка множини. Наприклад: Згрупу-
вати на той час 63 хiмiчнi (а не хiмiчних) елементи не вда-
лося. Щотижня в мене два вихiднi (а не вихiдних) днi.
3. Числiвни-
ки п’ять – де-
в’ять i скла-
денi числiв-
ники, що за-
кiнчуються
на п’ять – де-
в’ять

вимагають форми
родового вiдмiнка
множини iменника

В атомi Аргону зовнiш-
нiй енергетичний рiвень
мiстить вiсiм електро-
нiв.
У середньому на тери-
торiї України випадає
609 мiлiметрiв опадiв за
рiк.

Проте з-помiж чинних пiдручникiв української мо-
ви для 6-го класу загальноосвiтнiх навчальних за-
кладiв з навчанням українською мовою [4], [5], [7] ли-
ше в пiдручниковi О.Глазової та Ю.Кузнєцова «Рiдна
мова. 6 клас» [4] автори розкривають особливостi
вживання збiрних числiвникiв з iменниками. 

Звертаючи увагу на правильне вживання кiлькiс-
них числiвникiв з iменниками в усiх вiдмiнках, учи-
тель-словесник має брати до уваги специфiчнi функ-
цiйнi особливостi збiрних числiвникiв, а саме: 

1. Замiсть власне кiлькiсних числiвникiв два, три,
чотири та под. доречно використовувати в мовленнi
збiрнi числiвники двоє, троє, четверо та под. у сполу-
ках з iменниками:

� середнього роду (двоє завдань, троє озер, п’ятеро
морiв);

� чоловiчого роду – назвами iстот (двоє студентiв,
семеро хлопцiв).

З iменниками жiночого роду (назвами як iстот, так
i неiстот) та iменниками чоловiчого роду – назвами
неiстот у книжних стилях, окрiм художнього, норма-
тивною граматикою збiрнi числiвники вживати не ре-
комендовано.

2. Як єдино можливий засiб вираження означеної
кiлькостi збiрнi числiвники поєднують з iменниками:

� що мають форму тiльки множини (двоє ворiт,
п’ятеро дверей, троє лещат);

� середнього роду, у яких пiд час вiдмiнювання
з’являється суфiкс -ат- (-ят-) (восьмеро ягнят, чет-
веро телят).

Збiрнi числiвники використовують також у
поєднаннi з iменниками або займенниками з приймен-
ником, що мають видiльне значення. Наприклад: Чет-
веро з присутнiх запiзнилися на засiдання гуртка; Двоє
з авторiв статтi побували на днi кратера бiля бурового
устаткування (З журн.); Тiльки п’ятеро з нас уважно
спостерiгали за подiями в класi.

Збiрнi числiвники в мовленнi вживають тiльки для
позначення кiлькостi кого- або чого-небудь. Їх не ви-
користовують як назви числа i цифри.

Сформувати вiдповiднi практичнi вмiння, пов’яза-
нi з доречним уживанням збiрних числiвникiв у мов-
леннi, допоможуть дослiдницькi вправи, зразки яких
подаємо нижче.

Дослiдження-зiставлення на основi моделюван-
ня. Змоделювати пари словосполучень iз кiлькiсними
числiвниками. Об*рунтувати особливостi вживання
числiвникiв на позначення цiлого числа i збiрного
числiвника в кожнiй парi словосполучень. 

Два/двоє (море, океан). Три/троє (вправа, зав-
дання). Чотири/четверо (лопата, граблí). П’ять/п’яте-
ро (ягня, кiшка). Шiсть/шестеро (iнженер, учень).
Сiм/семеро (село, райцентр).

З р а з о к  у с н о г о  о б * р у н т у в а н н я. У слово-
сполученнi двоє морiв уживаємо збiрний числiвник з
iменником середнього роду, а в словосполученнi два
океани – числiвник на позначення цiлого числа з iмен-
ником чоловiчого роду – назвою неiстоти.
�З видiленими парами словосполучень скласти

речення. Визначити синтаксичну роль кiлькiсно-iмен-
них словосполучень. 

Творче конструювання. Побудувати сполучення
слiв, розкриваючи дужки. Виписати словосполучення
зi збiрними числiвниками, згрупувавши за такими
схемами-моделями:

1) «збiрний числiвник + iменник середнього роду»;
2) «збiрний числiвник + iменник чоловiчого роду –

назва iстоти»;
3) «збiрний числiвник + iменник у формi тiльки

множини»;

4) «збiрний числiвник + iменник середнього роду
ІV вiдмiни».

Шiсть (вiдро); два (сани); дев’ять (штани); сiм (курча);
три (фотоапарат); п’ять (репортаж); чотири (поверхня);
вiсiм (каченя); два (колесо); два (чоботи); три (стаття); де-
сять (назва); чотири (рiк); п’ять (кiнь); дев’ять (величина);
шiсть (реактив); чотири (iм’я); п’ять (яйце); два (текст); три
(син); чотири (дочка); два (дiти); шiсть (лейтенант); три (ле-
щата); чотири (меценат).
�Назвати словосполучення, у яких доречно вжи-

ти числiвник на позначення цiлого числа. Об*рунтува-
ти свiй вибiр. 

Дослiдження-моделювання. Змоделювати слово-
сполучення «кiлькiсний числiвник + iменник». Дослi-
дити, за яких умов з iменниками потрiбно вживати
числiвник на позначення цiлого числа (два, три, п’ять,
вiсiм), а за яких – збiрний (двоє, троє, п’ятеро, восьмеро).

ДДДД ИИИИ ВВВВ ОООО             
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2

Озеро
Обличчя
Завдання
Вiдсоток
Вiкно 

3

Граблi
Окуляри
Рослина
Ножицi
Дверi 

5

Хлопець
Козак
Полковник
Пасажир
Херсонець 

8

Мiсяць
Кiт
Будинок
Тиждень
Елемент 

�У кожнiй групi утворених словосполучень ви-
значити «зайве». Пояснити свiй вибiр.

Зв’язок числiвникiв з iменниками
Окрему увагу слiд придiлити формуванню загаль-

нопiзнавальних умiнь учнiв, пов’язаних iз правильним
поєднанням кiлькiсних числiвникiв з iменниками, са-
мостiйним моделюванням кiлькiсно-iменникових
словосполучень тощо. Здебiльшого учнi, на жаль, не
виявляють належного рiвня граматичної компетенцiї
щодо вибору вiдповiдної морфологiчної форми iмен-
ника при кiлькiсному числiвнику. Це можна пояснити
тим, що числiвникам властива певна строкатiсть щодо
вибору форми вiдмiнка й числа у числiвниково-iмен-
никових сполуках.

Сформованiсть вiдповiдних практичних умiнь
учнiв основної школи залежить вiд усвiдомленого за-
своєння таких закономiрностей сполучуваностi кiль-
кiсних числiвникiв з iменниками:



4. Числiвники
десять, оди-
надцять – де-
в’ятнадцять,
д в а д ц я т ь ,
тридцять –
сто

вимагають форми
родового вiдмiнка
множини iменника

Напруга запалювання роз-
ряду приблизно 70 вольт.
У квiтнi й травнi вiдносна
вологiсть повiтря може
знижуватися до 30 вiд-
соткiв.

5. Дробовi
числiвники 

вимагають форми
родового вiдмiнка
однини iменника

Близько 1,7 вiдсотка
територiї країни покри-
то болотами.
Збiльшити в 1,5 разу;
зменшити в 3,2 разу.

Увага! Мiшанi числа, що включають у себе елемент з поло-
виною, з третиною, з чвертю, якщо вони стоять при цiлих
числах два, три, чотири, керують родовим вiдмiнком одни-
ни; якщо при цiлих числах вiд п’яти i бiльше – родовим
вiдмiнком множини. Порiвняйте: 
3 1/2 км – три з половиною кiлометра;
5 1/2 км – п’ять з половиною кiлометрiв;
2 1/3 ц – два з третиною цéнтнера;
7 1/3 ц – сiм з третиною цéнтнерiв.
Іншi мiшанi числа, у яких назва дробу приєднана до цiлого
числа сполучником i, керують тiльки родовим вiдмiнком
однини. Наприклад:
4 2/3 м – чотири цiлих i двi третi метра;
6 3/5 га – шiсть цiлих i три п’ятих гектара.

Пошуково-вибiркова робота з усним об�рунту-
ванням. Дослiдити, у яких сполученнях iменники в
поєднаннi з числiвником мають закiнчення називного
вiдмiнка множини -и, а в яких – закiнчення родового
вiдмiнка однини -а. 

24 (учень), 2 (киянин), 3 (учитель), 4 (директор), 32 (чо-
ловiк), 54 (громадянин), 43 (хлопець), 34 (автор), 23 (му-
сульманин), 22 (меценат), 4 (одесит), 63 (львiв’янин),
42 (майстер), 3 (композитор).
�Визначити, який iменник у поєднаннi з числiв-

ником має паралельнi закiнчення (-и i -а). Вiд чого це
залежить?

М е т о д и ч н и й  к о м е н т а р. Не завжди правильно
вживають форми iменникiв – назви iстот чоловiчого роду в
сполученнi з числiвниками. За правилом, у поєднаннi з
числiвниками два (три, чотири) iменники чоловiчого роду
мають форму називного вiдмiнка множини: два (три, чоти-
ри) студенти (учнi, юнаки тощо). Проте закiнчення -а вжи-
вають лише в iменниках, що мають суфiкс -ин (який випадає
в множинi): киянин — кияни — два киянина (частiше двоє ки-
ян). У посiбниковi «Культура слова: Мовностилiстичнi по-
ради» О.Пономарiв об*рунтовує використання з числiвни-
ками слова чоловiк так: «Коли ми кажемо два (три, чотири)
чоловiки, то маємо на увазi лише представникiв чоловiчої
статi. А коли йдеться про певну кiлькiсть людей незалежно
вiд статi, то маємо закiнчення -а: «На зборах були присутнi
532 чоловiка» (тобто люди обох статей). Таку особливiсть
пояснюємо тим, що спочатку слово чоловiк мало в нас таке
саме значення, як i в iнших слов’ян – являло собою однину
до слова люди. Потiм лексема чоловiк семантично звузилась
i стала позначати тiльки половину людства...» [5; 163].

Дослiдження-зiставлення. Записати, розкриваю-
чи дужки. Пояснити вживання вiдмiнкових форм
iменникiв та узгоджених з ними прикметникiв у пода-
них словосполученнях. 
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        СССС ЛЛЛЛ ОООО ВВВВ ОООО

Специфiчнi функцiйнi особливостi кiлькiсних
числiвникiв, що виявляються в поєднаннi з iменника-
ми, доцiльно опрацьовувати на прикладi дослiдниць-
ких вправ. Пропонуємо кiлька типiв таких вправ.

Дослiдження-конструювання. Побудувати спо-
лучення слiв, розкриваючи дужки. Об*рунтувати вжи-
вання вiдмiнкових форм iменникiв, що в дужках. 

45 (журнал), 23 (рiк), 2 (висновок), 4 (графiк), 7 (ювi-
лей), 58 (номер), 34 (епiзод), 5 (мiкроскоп), 42 (доказ),
17 (аргумент), 6 (випадок), 22 (вершник), 8 (принцип),
3 (промiнь), 27 (дослiд), 63 (комп’ютер), 542 (приклад),
16 (астероїд), 4 (атом), 25 (фрагмент), 3 (коледж), 76 (при-
стрiй), 32 (спалах), 4 (метод), 6 (байт), 83 (предмет).

Дослiдження-конструювання з елементами
акцентуацiйного практикуму. Вiд поданих iмен-
никiв утворити форму множини. Поставити наголос.
Поєднати їх з числiвником два (три, чотири). До-
слiдити, чи збiгається наголос цих iменникiв у поєд-
наннi з числiвником iз формою множини. 

З р а з о к. Áвтор – автори́ – два áвтори. 
Книжка, син, шлях, картка, голуб, вал, дочка, мiсто, дере-

во, острiв, жiнка, рiчка, рiд, брат.
М е т о д и ч н и й  к о м е н т а р. У сучаснiй українськiй

лiтературнiй мовi вiдповiдно до акцентуацiйних норм части-
на iменникiв при числiвниках два, три, чотири, а також при
складених числiвниках, що закiнчуються на два, три, чотири,
змiнює свiй наголос, який збiгається в цих випадках iз наго-
лосом iменникiв у формi однини, а не множини. Порiвняймо:
стéжка – стежки́, але двi стéжки; нóмер – номери́, але сорок
три нóмери. Проте наголос iменникiв при числiвниках два,
три, чотири нерiдко збiгається з наголосом цих iменникiв у
формi множини. Наприклад: варiáнт – варiáнти i чотири
варiáнти; зóшит – зóшити i двадцять три зóшити.

Дослiдження-зiставлення. Зiставити поданi па-
ри кiлькiсно-iменникових  словосполучень. Дослiди-
ти, як впливає мiсце числiвника вiдповiдно до означу-
ваного iменника на змiну їхнього значення.

Три метри – метрiв три;
шiсть рокiв – рокiв шiсть;
дванадцять днiв – днiв дванадцять.
М е т о д и ч н и й  к о м е н т а р. Кiлькiсний числiвник на

позначення цiлого числа, що стоїть перед означуваним iмен-
ником, позначає точну кiлькiсть, а числiвник, що стоїть
пiсля iменника, – приблизну.

2 (крилатий вислiв)
34 (бiологiчний термiн)
3 (лiтературний альманах) 

6 (крилатий вислiв)
35 (бiологiчний термiн)
8 (лiтературний альманах)

�Виписати спочатку словосполучення, у яких
iменник з прикметником уживатимуться при числiв-
никовi в називному вiдмiнку множини, потiм – у родо-
вому вiдмiнку множини.

32 (п’ятиповерховий будинок), 3 (далекий пострiл),
18 (юридичний документ), 4 (другорядний член речення),
7 (iсторичний роман), 12 (порядковий числiвник), 6 (берез-
невий день), 23 (талановитий учень), 2 (неймовiрний генiй).
�З’ясувати, як правильно записати: три лiтера-

турнi твори чи три лiтературних твори. Об*рунту-
вати свiй вибiр.  

М е т о д и ч н и й  к о м е н т а р. Б.Антоненко-Давидович у
книжцi «Як ми говоримо» переконливо зазначає: «У своїй бе-
летристицi й публiцистицi я волiю ставити в таких випадках
прикметник у називному вiдмiнку множини: Чотири вiрнi то-
варишi не зрадили його й тут» [2; 149]. Такого погляду дотри-
мується й учений-лiнгвiст О.Сербенська: «Якщо до iменника
належить ще означення, то воно теж повинно стояти в називно-
му вiдмiнку, тобто узгоджуватись: три щасливi роки» [1; 106]. 

Це пов’язано передусiм з особливостями пiдрядного
зв’язку узгодження, за якого форми вiдмiнка й числа залеж-
ного компонента (прикметника) зумовлюються формами
вiдмiнка й числа головного слова (iменника). У поєднаннi з
числiвниками два–чотири прикметниково-iменникове сло-
восполучення зберiгає зв’язок узгодження, за якого саме
iменник своїм закiнченням зумовлює вiдповiдне закiнчення
прикметника: три учнiвськi зошити (а не три учнiвських зо-
шити). Форму залежного слова учнiвськi визначаємо фор-
мою опорного компонента зошити (називний вiдмiнок мно-
жини). У сучаснiй українськiй лiтературнiй мовi за узго-
дження головне й залежне слово не можуть уживатися в
рiзних вiдмiнкових формах, навiть при числiвниках: три
учнiвських зошити (порiвняйте: головне слово зошити вжито



Правильно Неправильно 

Опрацювання параграфа де-
в’ятого.
Розгорнути збiрник задач на
сторiнцi сто двадцять шостiй.
Розв’язати завдання два-
дцять сьоме.

Опрацювання параграфа де-
в’ять.
Розгорнути збiрник задач на
сторiнцi сто двадцять шiсть.
Розв’язати завдання два-
дцять сiм.

ЗЕМЛЯ
Планета Сонячної системи

Маса: 5,976 x 10 (кiлограм, кiлограма, кiлограми, кiло-
грамiв). 

Дiаметр планети: 12 756 (кiлометра, кiлометри, кiло-
метрiв). 

Температура на поверхнi: вiд +58 (градуса, градуси, гра-
дусiв) до -67 (градуса, градуси, градусiв) за Цельсiєм.

Температура у центрi: 6 000 (градуса, градуси, градусiв)
за Цельсiєм. 

Тривалiсть доби: 23 (години, годин) 56 (хвилини, хви-
лин) 4,1 (секунди, секунд). 

Вiдстань вiд Сонця: 150 000 000 (кiлометра, кiлометрiв). 
Час обертання навколо Сонця: 1 рiк – 365,24219 (доби, дiб).
Площа поверхнi: 510,2 (мiльйона, мiльйони, мiльйонiв)

(кiлометра, кiлометрiв). 
Об’єм планети: 1,083 x 1012 (кiлометра, кiлометри, кiло-

метрiв). 
Швидкiсть руху по орбiтi: 29,8 (кiлометра, кiлометри,

кiлометрiв) за секунду.  
Прискорення швидкостi вiльного падiння на поверхню:

9,8 (метра, метри, метрiв) за 1 секунду.
Вiк: 4,5–5 (мiльярди, мiльярдiв) рокiв.
Зародження бiологiчного життя: 3–3,5 (мiльярди,

мiльярдiв) рокiв.
Резерв життя планети: 10 (мiльярди, мiльярдiв) рокiв

(З енц.).
Також не можемо не звернути увагу вчителiв на те,

що поширеною вадою в усному мовленнi учнiв є вжи-
вання кiлькiсних числiвникiв на позначення цiлих чи-
сел (замiсть порядкóвих) з iменниками параграф,
сторiнка, задача, вправа, завдання тощо. Наприклад:

ДДДД ИИИИ ВВВВ ОООО             
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у формi називного вiдмiнка, а залежне учнiвських – у формi
родового вiдмiнка). Це суперечить нормативнiй граматицi.

Навчальне редагування з елементами об�рун-
тування. Прочитати умови математичних задач. До-
слiдити, у яких iз них у видiлених словах допущено
помилку. Записати зредагований варiант.

1. Знайдiть знаменник нескiнченної геометричної прогресiї,
перший член якої в 1,5 раза бiльший за суму решти її членiв.
2. Знайдiть знаменник нескiнченної геометричної прогресiї, су-
ма двох перших членiв якої у 8 разiв бiльша за суму решти її
членiв. 3. На скiльки вiдсоткiв зменшиться число вiд зменшен-
ня його в 4 рази? 4. На скiльки вiдсоткiв збiльшиться число вiд
збiльшення його в 3,2 раза? 5. Двоцифрове число у 7 разiв
бiльше за суму своїх цифр i на 52 бiльше за добуток цифр.
Знайдiть це число. 6. Яке двоцифрове число у 4 рази бiльше за
суму своїх цифр i у 2 рази бiльше за їх добуток? (З пiдруч.).
�Запам’ятати наголос у рiзних вiдмiнкових i чи-

слових формах слова раз.
Раз – рази́. Але два (три, чотири) ра́зи – п’ять (шiсть,

дев’ять) разíв. 
М е т о д и ч н и й  к о м е н т а р. Пiд впливом росiйської

мови досить часто в усному й писемному мовленнi можна по-
чути таке: Збiльшено обсяг виробництва в пiвтора раза; Змен-
шити витрати бюджету в 4,5 раза. У конструкцiях такого ти-
пу не завжди дотримують граматичних й орфографiчних
норм правильного поєднання iменника iз дробовим числiвни-
ком. Так, дробовий числiвник вимагає вiд iменника форми ро-
дового вiдмiнка однини. Іменник раз (на позначення абст-
рактного поняття) у родовому вiдмiнку однини має закiнчен-
ня -у (наприклад, кожного разу, минулого разу, одного разу).
Тому правильно говорити й писати Збiльшено обсяг виробниц-
тва в пiвтора разу; Зменшити витрати бюджету в 4,5 разу.

Вибiрково-розподiльна робота. Назвати числа, у
яких одиницi вимiру вжито у формi: а) називного
вiдмiнка однини; б) називного вiдмiнка множини;
в) родового вiдмiнка однини; г) родового вiдмiнка
множини. 

2/5 мм; 1/2 га, 64 грн.; 3452 км; 21 дм; 56 см; 28 м; 5,25 м;
6 кг; 10,5 ц; 0,23 г; 500 Вт; 68°; 125,5 %; 10,3 мм; 16,8 см. 
�Записати поєднання числiвникiв з iменниками

словами.
Лiнгвiстична дiагностика. Записати поєднання

числiвникiв з одиницями вимiру словами. Дослiдити,
вiд чого залежить вiдмiнкова форма iменникiв при
мiшаних числах. 

4 1/8 дм – ...
7 1/3 см – ...
3 1/2 км – ...
6 1/4 ц – ...
31,7 м  – ...
Дослiдження-вiдновлення. Вiдновити висловлю-

вання, записуючи числiвники словами й вибираючи
потрiбну форму iменника з дужок. Об*рунтувати свiй
вибiр за допомогою правил.
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Окрiм цього, типовою помилкою є вживання
вiдчислiвникових iменникiв одиниця, двiйка та под.
замiсть власне кiлькiсних числiвникiв один, два та под.
у математичних виразах типу а ≥ 1; а № 2. Правиль-
ним є таке прочитання:

а ≥ 1 – а бiльше або дорiвнює одному (неправиль-
но: а бiльше або дорiвнює одиницi);

а № 2 – а менше за два (неправильно: а менше за
двiйку, а менше двiйки).

Отже, завдяки мисленнєвим операцiям аналiзу,
синтезу, зiставлення, об*рунтування тощо учнi змо-
жуть нормативно вживати числiвники на позначення
часу й усвiдомлено використовувати у власному мов-
леннi числiвники в поєднаннi з iменниками.


