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Запровадження символiв для чисел та їхнє на-
йменування мали неабияке значення у розвитку на-
укових понять. Адже цифри, якими ми нинi опе-
руємо, iснували не завжди. Упродовж тривалого
перiоду рiзнi народи у рiзнi часи винаходили або за-
позичували всiлякi символи (знаки) на позначення
числа. У Китаї та Японiї, наприклад, i досi поряд iз
сучасним цифровим записом використовують
iєроглiфи.

Сукупнiсть прийомiв найменування i писемного
запису чисел за допомогою символiв (знакiв) нази-
вається системою числення, або нумерацiєю.
Історiя нумерацiй репрезентує широкий мов-
леннєвий матерiал. Оскiльки мова охоплює все су-
ще, то зрозумiло, що процес становлення чисел без-
посередньо пов’язаний iз буттям людини. А вiдтак
числiвники (п’ять, десять, двадцять тощо), числiв-
никовi слова (потроїтися, четвертак та iн.), так
званi нумеративнi слова (штуки, одиницi, примiрни-
ки i т.д.) формувалися у мовнiй емпiрицi безпосе-
редньо зi становленням «математичної мови».

Тож, розглянувши iсторiю вiдомих свiтовi нуме-
рацiй, ми достоту зможемо зафiксувати, як вони за-
карбувалися в нашiй мовленнєвiй культурi й що
можна з цiєї спадщини реконструювати для сучас-
ного мовленнєвого вжитку.

Вiдомо декiлька систем числення, якi творилися
завдяки розвитковi мистецтва числових операцiй за
рiзними принципами. Нинi системи числення
подiляють на позицiйнi (Стародавнiй Вавилон, Ста-
родавня Індiя) i непозицiйнi (Стародавнiй Єгипет,
Стародавнiй Рим). Позицiйнi системи числення
прикметнi наочнiстю зображення чисел i вiдносною
простотою виконання операцiй. У позицiйнiй сис-
темi числення одна й та сама цифра (числовий
знак) у записi числа набуває рiзних значень залеж-
но вiд своєї позицiї. Отже, позицiя цифри має вагу в
позначеннi числа. Для запису числа у позицiйнiй
системi використовується обмежена кiлькiсть
знакiв – цифр, яка визначає назву системи числен-
ня i називається її основою. 

У непозицiйнiй системi числення вага знака не
залежить вiд його мiсця (позицiї) стосовно iнших
знакiв у числi. Її недолiками вважають складнiсть у
зображеннi чисел, труднощi у виконаннi операцiй.

До цього типу систем належать давньоєгипетська i
давньоримська. До речi, єгиптяни писали цифри за
принципом «як на душу ляже» – i зверху донизу, i
справа налiво.

Найдавнiша система числення, єгипетська,
cформувалася у III тисячолiттi до н.е. У нiй одиницi
позначалися паличками, iншi числа – iєроглiфами.
Перша в iсторiї людства позицiйна, шiстдесяткова
система, вавилонська, сягає II тисячолiття до н.е.
Вiдповiдно до неї всi числа записувалися за допомо-
гою двох «клинiв». Саме у Вавилонi зародилася
iдея приписувати цифрам рiзнi величини залежно
вiд їхньої позицiї у записi числа. Для запису вавило-
няни послуговувалися всього двома знаками: вер-
тикальним клином (одиницями) i горизонтальним
клином (десятками). Усi числа записувалися в по-
зицiйнiй системi числення з основою 60. Був у вави-
лонян i знак, що вiдiгравав роль нуля, ним познача-
ли вiдсутнiсть промiжних розрядiв. 

Слiди цiєї системи числення знаходимо в
дiйснiй тепер часовiй системi (година має 60 хви-
лин, хвилина – 60 секунд, у геометрiї кути подiля-
ються на гострi, прямi, тупi на основi величини пов-
ного кута – 360 градусiв), а також у вимiрюваннi
географiчних координат – довготи i широти.

Українське мовлення шiстдесяткова система
збагатила числiвниковими фразеологiзмами: повер-
нутися на 180 (360) градусiв.

До позицiйних систем належить сучасна десят-
кова система числення (з основою 10), виникнення
якої пов’язують iз лiчбою на пальцях [див.: 5]. У се-
редньовiчну Європу її завезли iталiйськi купцi, за-
позичивши в арабiв. Попередниками арабських
цифр слушно вважають iндiйськi, тому тепер їх на-
зивають ще арабсько-iндiйськими, або iндо-араб-
ськими.

Десяткова система запису чисел звична для нас,
з нею ми знайомi з дитинства, послуговуємося нею
в повсякденному життi. Дiставши назву арабської,
ця система в ХІІ ст. поширилася по всiй Європi i, як
простiша й зручнiша в користуваннi проти iнших
систем числення, швидко витiснила їх. 

Нинi десятковими цифрами позначають час, но-
мери будинкiв i телефонiв, цiни, бюджет, на них
<рунтується сучасна метрологiя. 

Валентина ГЕРАСИМЧУК,
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Вiд кожного числiвника, назви цифри цiєї систе-
ми в українському мовленнi утворено великий ма-
сив так званих вiдчислiвникових слiв (одинак, оди-
ниця, первак; двiйка, двiйнята, двоїтися; третей-
ський, третина, трiо; четвiрка, четверик; п’ятiрка,
п’ятiрня; шестiрка, шестiрня, шiстка, шiстдесят-
ник; сiмка, седмиця; вiсiмка, восьмушка; дев’ятерик,
дев’ятини; десятерити, десятина, десяток; сотен-
ний, сотка; тисячник, тисячина, тисяцький). Навiть
назви трьох днiв тижня у схiднослов’янськiй тра-
дицiї числiвникового походження закорiненi у де-
сятковiй системi числення: вiвторок, четвер, п’ят-
ниця. Загалом, якщо пошукати в Українi слiди цiєї
системи, то вони, поза всяким сумнiвом, проявлять-
ся й у рiзних власних назвах, антропонiмах, то-
понiмах, гiдронiмах тощо (Одиноков, Третяк, Тре-
тяченко, Осьмушкiна, Пятницький, Шостка i т.д.).

Прикладом досi поширеної непозицiйної систе-
ми числення, яка застосовувалася понад двi з поло-
виною тисячi рокiв тому в Стародавньому Римi, є
так звана римська нумерацiя. Вузловi числа в нiй:
L – п’ятдесят, С – сто, D – 500, М – 1000. Нуля в цiй
нумерацiї немає. Система десяткова, з вiдчутними
слiдами п’ятiркової. На думку багатьох дослiдникiв,
цифри І, V, X – це не що iнше, як символи пальця,
руки (розкритої долонi), двох рук (двох
«п’ятiрней», складених долонь); спецiальнi симво-
ли C, D, M – першi лiтери вiдповiдних латинських
слiв: Centum – сто, Demimille – половина тисячi,
Mille – тисяча. Позначення для цих чисел iз часом
зазнали докорiнних трансформацiй. Ученi припус-
кають, що спочатку знак для числа 100 мав вигляд
пучка iз трьох рисок, щось на зразок лiтери Ж, а для
числа 50 – вигляд верхньої половинки цiєї лiтери,
яка згодом трансформувалася в знак L. 

Усi iншi числа в римськiй нумерацiї утворюються
«додаванням» i «вiднiманням» вузлових. Якщо мен-
ша цифра стоїть праворуч вiд бiльшої, то вона до-
дається до неї (причому ця операцiя може повторю-
ватися не бiльше трьох разiв), якщо лiворуч, то
вiднiмається (тут повтор менший вiд цифри не допу-
скається). Наприклад, запис IX у римськiй системi
числення позначає число 9, а запис XI – 11. Число 38
має такий вигляд: ХXXVIII = 10 + 10 + 10 + 5 + 1 + 1

+ 1, 1943 – МСМХLIII. Хоча в цiй системi немає ну-
ля, число можна записати, обходячись без нього. На-
приклад, 1709 – МDCCIX. Основнi вади системи – її
незручнiсть для запису арифметичних дiй i певна не-
усталенiсть, «неодиничнiсть» ключових чисел, якi не
тiльки додаються, а й вiднiмаються. 

Єдиних правил запису римських чисел дотепер
не iснує, не прийнято щодо них i мiжнародного
стандарту. 

Як видно з таблицi 1, цифри перших десяти чи-
сел мають такий вигляд: I – 1, II – 2, III – 3, IV – 4,
V – 5, VI – 6, VII – 7, VIII – 8, IX – 9, X – 10. Щоб
записати будь-яке число вiд 10 до 40, треба до ос-
новної цифри, яка позначає десятки (X, XX, XXX,
XL), додати вiдповiдну цифру з першого десятка.
Наприклад, число 17 матиме вигляд XVII, число
45 – XLV. 

Числа вiд 50 до 90 починаються з L. Наприклад,
59 виглядає як LIX, 76 – як LXXVI, а 83 – як
LXXXII. У записi чисел вiд 90 до 99 як основна
(90) використовується XC, до неї долучаються
вiдповiднi цифри, що позначають перший десяток.
Наприклад, 97 має такий вигляд: XCVII. 

Великi числа позначають так: спочатку число ти-
сяч, потiм сотень, десяткiв i, зрештою, одиниць.
Отже, 994 записується як MMMCMXCIV, число
1667 – як MDCLXVII, а 572 – як DLXXII. 

Римськими цифрами користувалися тривалий
час. До XVIII ст. у Європi їм надавали перевагу в
офiцiйних паперах (чомусь вважалося, що арабськi
цифри легко пiдробити). 

У наш час знати римськi цифри потрiбно не
тiльки тому, що ми й досi на них натрапляємо в
рiзних iсторико-культурних сферах – у старовин-
них книжках i часописах, на давнiх надгробках то-
що, – а й тому, що вони продовжують «жити» у по-
значеннi дат, столiть або тисячолiть (XXI столiття,
III тисячолiття до н.е.), у рiзноманiтних рубри-
кацiях – у нумерацiї томiв, роздiлiв i глав багато-
томних видань, у науковiй лiтературi (пiдручниках,
посiбниках – для позначення пунктiв списку). У на-
укових виданнях римськими цифрами, зокрема, ча-
сто позначають передмови, а арабськими – сторiнки
авторського тексту (до речi, з суто прагматичною
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метою – щоб не виправляти посилання всерединi
основного тексту, коли змiнюється нумерацiя пе-
редмови). Римськими цифрами послуговуються
для позначення порядкових номерiв монархiв: Карл
V, Петро I, Катерина II, розрiзнення антро-
понiмiчних тотожностей, переважно публiчних
осiб: Дмитро Орлов I, Дмитро Орлов II, Дмитро Ор-
лов III, нумерацiї важливих подiй або пунктiв спи-
ску: Ігри XX Олiмпiади, IV Унiверсал, найменування
валентностi хiмiчних елементiв: Водень (H) I; Йод
(I) I (III, V, VII); Мiдь (Cu) I, II; Кисень (O) II; Залiзо
(Fe) II, III; Марганець (Mn) II, IV, VII; Фосфор (P) III,
V, маркування сувенiрних виробiв, зокрема годин-
никiв, циферблатiв «пiд старовину», запису дат (до
речi, число в датах – це завжди порядковий
числiвник).

За радянських часiв римськими цифрами в датах
позначали мiсяць року: 23/II-87, 6.XII.79. Комп’ю-
терне опрацювання iнформацiї видозмiнило фор-
мат написання дати. Мiжнародна органiзацiя ISO
пропонує оформляти дати цифровим способом у
такiй послiдовностi: рiк, мiсяць, день. Наприклад:
2007 05 09 (9 травня 2007 р.) або: травень 9, 2007.
Проте не всi країни свiту використовують цей поря-
док написання дат. Скажiмо, у Росiї, Українi, Вели-
кобританiї узвичаєна така послiдовнiсть: день,
мiсяць, рiк, а в США – мiсяць, день, рiк. Щоб не ви-
никало подiбних розбiжностей у написаннi дат, за-
пропоновано i певний компромiс: використання
мовно-цифрового способу. Наприклад: 7 May 2005;
Feb. 2006.

Нинi формати дат не завжди збiгаються, виника-
ють розбiжностi, примiром, в англiйському мов-
леннi. У Британiї iснує така послiдовнiсть у записi
дат: день, мiсяць, рiк – 13 липня 2010; у США –
мiсяць, день, рiк – липень 13, 2010; а коли викори-
стовують такий нормативний формат, як 11/7/2010
або 11-7-2010, то виникає двозначнiсть: у британ-
ському варiантi це буде 11 липня, 2010, а в амери-
канському – 7 листопада, 2010. Найпоширенiшi
форми запису дат в Українi: 24.09.2012; 24 вересня
2012 р. Другий варiант рекомендується для доку-
ментiв особливої ваги (наприклад, фiнансових). 

Стосовно числiвникових мовних запозичень, то
досить прочитати латиною назви лише основних чи-
сел римської нумерацiї, i стане зрозумiло, що i
квiнта, i центнер, i мiльйон, i багато iнших слiв є
вiдчислiвниковими, походять вiд назв цiєї нумерацiї.
1 – Unus, 2 – Duo, 3 – Tres, 4 – Quattuor, 5 – Quin-
que, 10 – Decem, 100 – Centum та iншi латинськi на-
зви в українському мовленнi стали префiксами, час-
тиною словосполучень (ун-, ду-, три-, квадри-,
квiнти-, сексти-, септи-, окти-, нонi-, деци-), про
кiлькiсне значення яких iнколи не згадують.

Близькою до римської нумерацiї, зокрема за на-
звами цифр, була аттична система числення (вiд
Аттики – назви грецької областi). Її ще називали ге-
родiановими знаками (за iменем римського iстори-
ка, грека за походженням Геродiана (170 – бл. 240),

у працях якого трапляються цi знаки). Най-
давнiший запис в аттичнiй системi знайдений у
VI ст. до н.е. Вузловi числа в нумерацiї: 1 – унус,
5 – центе, 10 – дека, 100 – гекатон, 1000 – кiлiас,
10 000 – мiрiада. Числа 50, 500, 5000 зображалися
вiдповiдно комбiнацiями цих знакiв, а решта – по-
втореннями їх. Аттична, або геродiанова, непо-
зицiйна нумерацiя була iєроглiфiчною. Символами
цифрових значень слугували грецькi лiтери, першi
лiтери слiв, якi позначали вiдповiднi числа. Числа
до 4 виражалися вертикальними паличками, число
5 – символом Г, 10 – Δ, 100 – Н, 1000 – X, 10 000 –
М. На вiдмiну вiд римської нумерацiї, тут зображен-
ня для чисел 1, 10, 100, 1000 могли повторюватися
не тричi, а багато разiв, проте заборонялося писати
меншу цифру лiворуч вiд бiльшої. Аттична система
застосовувалася у Стародавнiй Грецiї до III ст.
до н.е. Усi назви аттичної нумерацiї наявнi в сучас-
них термiнах: пентаграма, пентагон, декаметр, гек-
тометр, кiлометр. 

У III ст. до н.е. аттичну систему числення витiс-
нила iонiйська, зручнiша алфавiтна нумерацiя, чис-
ла в якiй позначалися лiтерами грецького алфавiту.
Для позначення тисяч i десяткiв тисяч користува-
лися тими самими лiтерами, якi означали одиницi, з
додаванням особливого значка ’ збоку:

Щоб розрiзняти цифри i лiтери, над цифрами ста-
вили риску, наприклад:                                                      .

Для 10 000 (мiрiади) був запроваджений символ
М. Найбiльшим числом у цiй системi була мiрiада
мiрiад (10 у 8 степенi). Слово мiрiада i словосполу-
чення мiрiада мiрiад у точних своїх значеннях за-
старiли, але широкого вжитку набули «мiрiади» в
розумiннi незлiченної кiлькостi. Іонiйська система
згодом виявилася непридатною для астрономiчних
обчислень, i грецькi астрономи почали комбiнувати
свою алфавiтну систему з вавилонською шiстдесят-
ковою, заснованою на позицiйному принципi. 

За типом iонiйської, поширеної насамперед у
Вiзантiї, формувалася i слов’янська система позна-
чення чисел – кирилиця; у нiй числовим значенням
надiлялися лише тi лiтери, якi вiдповiдали лiтерам
грецького алфавiту. 

Другий спосiб позначення чисел використову-
вався в iншiй слов’янськiй нумерацiї – глаголичнiй,
проте вона мала свої особливостi, якi вiдрiзняли її i
вiд iонiйської системи, i вiд кириличної. У нiй циф-
рове значення мали й лiтери, яких не було у грець-
кому алфавiтi (буки, живете та iн.), а числовi зна-
чення лiтер мiцно прив’язувалися до їхнього ал-
фавiтного порядку. 

Система числення Київської Русi, яка <рун-
тується на абетковому («азбучному») записi чисел з
використанням кирилицi або глаголицi, виникла в
IX ст. i пов’язана з дiяльнiстю болгарських просвiт-
никiв братiв Кирила й Мефодiя – вона справила
значний уплив на поширення писемностi, а також
математичного знання в Київськiй державi. 



Слов’янська система числення – десяткова, але
не позицiйна; у нiй кожний iз розрядiв числа має
свiй символ – лiтеру («букву») кирилицi або глаго-
лицi. Нуля в цiй системi немає, а для запису чисел
використовували майже виключно малi лiтери.

Числа писали i читали злiва направо вiд старших
розрядiв до молодших. Однак значення вiд 11 до 19
мали особливий запис: спочатку писали лiтеру, яка
позначала одиницi, потiм велику «i» з крапкою, що
вказувала на десятки (наприклад, п’ят-на-дцять,
тобто «п’ять на десять»). Для решти чисел послуго-
вувалися загальним принципом запису: спочатку
сотнi, потiм десятки, за ними одиницi. 

Символом числа 5 спочатку була лiтера «е», так
звана вузька «е», але за канонами церковносло-
в’янської орфографiї ця лiтера не могла стояти на
початку слова, натомiсть став уживатися її iнший
варiант – Е, так звана широка «е», яка згодом в
українськiй орфографiї почала функцiонувати як
лiтера «є».

Числове значення цифри 6 передавала звичайна
лiтера S (зело) i дзеркально перевернута. 
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аз А 1 он О 70 єрь Ь
буки Б покой П 80 ять �
веди В 2 рци Р 100 ю Ю
глаголь Г 3 слово С 200 а йотоване �
добро Д 4 твердо Т 300 е йотоване �
єсть Е 5 ук �, � 400 юс малий � 900

живете Ж ферт Ф 500 юс великий �
зело S 6 хер Х 600 юс малий

йотований
�

земля , �, З 7 омега � 800 юс великий
йотований 

�

iже 8-ричне И 8 ци 900 ксi � 60 

i 10-ричне I, ! 10 червь
коппа 

", Ч 90 псi $ 700

како К 20 ша Ш фiта ' 9

люди Л 30 ща ) iжиця *
мислете М 40 єр Ъ
наш Н 50 єри /

Лiтера «i» як числовий символ 10 вживалася без
крапки – I. 

З тiєї самої причини, що i для 5, для буквеного
вираження 70 використовували не звичайну лiтеру
«о», а її так званий широкий варiант –      . 

У найдавнiших кириличних текстах число 90 по-
значалося не лiтерою ", Ч , а запозиченим з давньо-
грецької орфографiї знаком (коппа). 

Буквеним еквiвалентом числа 400 слугувала *
(iжиця), пiзнiше так званий «ик» – у-подiбний знак,
який використовується тiльки як число у складi ди-
графа «ук» («оу»). У числовому значеннi «ик» ужи-
вався частiше в росiйських виданнях, а «iжиця» – в
українських стародруках.

Для позначення числа 800 застосовувалася «го-
ла омега» (�).

900 виражалося символом � (малий юс), дещо
схожим на вiдповiдну давньогрецьку лiтеру       (сам-
по); пiзнiше в цьому значеннi стали використовува-
ти лiтеру Ц.

Щоб розрiзняти лiтери i числа, над лiтерою, яка
позначала число, писали спецiальний знак – титло
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(з гр. t¤tlow, з лат. titulus – «напис») – надрядковий
дiакритичний знак у виглядi хвилястої чи зигзаго-
подiбної лiнiї, який покривав або все число, або
тiльки другу лiтеру праворуч (якщо йшлося про
двозначне, тризначне число, записане двома-трьома
лiтерами). Таким способом можна було легко запи-
сати будь-яке цiле число вiд 1 до 999: А , В . У записi
грошових сум титло iнколи замiнювали надрядко-
вою лiгатурою «ру», «де» або лiтерою «а», вiдповiд-
них символiв рубля, денги або алтини (назви грошо-
вих одиниць у Київськiй Русi). 

На основi iсторико-лiтературних джерел Київ-
ської Русi можна стверджувати, що русичi розу-
мiлися на великих числах i вмiли рахувати до
мiльярда. Великi числа записували у двох варiантах
– «малий рахунок» («мале число») i «великий раху-
нок» («велике число»), якi розрiзняли числовими
значеннями одних i тих самих символiв. 

У малому рахунку тисячi передавали тими са-
мими лiтерами з титлами, що i першi дев’ять цифр,
тiльки для запису їх унизу лiворуч од вiдповiдної
лiтери-цифри ставили спецiальний знак – малень-
ку дiагональ улiво вниз i на нiй двi маленькi рисоч-
ки : А   , В  .

Записуючи десятки тисяч, використовували та-
кож тi самi лiтери, але без титла, а лiтери обводили
колом:        ,        .

Для зображення сотень тисяч лiтери помiщали в
коло iз крапок:       , а для запису мiльйонiв – у коло
iз променiв:        . 

Записанi таким способом числа мали свої спе-
цiальнi назви. Десять тисяч називали тьмою, сто
тисяч – легiоном, а мiльйон – леодром. У цiй нуме-
рацiї  (малому числi, або малому рахунку) вже
спостерiгаємо ознаки позицiйної системи: для
одиниць рiзних розрядiв використовують однi й тi
самi символи, а для позначення розрядiв додають
спецiальнi знаки. (До речi, назва вiйськового зван-
ня темник – великий воєначальник – походить
вiд числiвника тьма. Темником був, наприклад,
Мамай.)

Водночас iснувала й iнша нумерацiя, яка назива-
лася «велике число», або «великий рахунок». Назви
чисел у малому рахунку, але вже з iншими значення-
ми, повторювалися у великому. У цiй нумерацiї
тьма означала вже не 10 000, а мiльйон (10 у 6 сте-
пенi), за нею йшла тьма тем (10 у 12 степенi), яка
називалася легiон, а легiон легiонiв (10 у 24 степенi) –
леодр. Леодр леодрiв (10 у 48 степенi) дiстав назву
вран (ворон), а завершувала великий рахунок колода
(10 у 49 степенi), яка в кiлькiсному вiдношеннi була
не вороном воронiв, а десятьма воронами; i далi лiчба
обривалася: «…И более сего несть человеческому
уму разумевати», – стверджувалося у рукописi
Київської Русi. Тьма, легiон позначалися так само,
як i в малому рахунку:       ,        , а леодр – колами з ком 
або променiв:        ,        .

Для позначення воронiв лiтери обрамляли кола-
ми з хрестикiв –        . 

На найбiльше число, колоду, вказували двi квад-
ратнi дужки, якi зверху i знизу обрамляли лiтеру:        .

Кирилична нумерацiя офiцiйно побутувала в
Українi, як i в усiй  тодiшнiй Росiйськiй iмперiї, до
XVII ст., до реформ Петра I. Згодом її змiнила сис-
тема числення, заснована на арабсько-iндiйських
цифрах. Тривалий час ще у XVIII ст. застосовувала-
ся змiшана система запису чисел, яка поєднувала i
абетковi кириличнi, i цифровi (арабсько-iндiйськi)
числовi символи. Це пiдтверджують i археологiчнi
знахiдки, примiром, на деяких мiдних монетах того
перiоду викарбувана дата 17К1 (1721). 

Слiди абеткової нумерацiї збереглися донинi.
Лiтерами нумерують тези доповiдей, науковi тек-
сти, резолюцiї тощо. Проте лiтери слугують лише
для позначення порядкових чисел; кiлькiснi числа
не передають лiтерами i тим бiльше не оперують
числами, записаними в абетковiй системi. Прикла-
ди цих останнiх трапляються у книжках, написаних
церковнослов’янською мовою. 

У схiднослов’янських друкованих працях новi
цифри з’явилися на початку XVIII ст. У вiдомiй
«Арифметицi» Л.Магницького (1703) сторiнки по-
значенi абетковою нумерацiєю, а обчислення в
текстi записанi тiльки арабсько-iндiйськими циф-
рами. Поступово цi цифри витiснили слов’янську
абеткову нумерацiю. Нинi широко використову-
ються в рiзних сферах й iншi системи числення, про
якi не йшлося у нашiй статтi, зокрема двiйкова (у
дискретнiй математицi, iнформатицi, програму-
ваннi), вiсiмкова (у програмуваннi), дванадцяткова
(мала широке застосування у давнину, подекуди
використовується й тепер), шiстнадцяткова (поши-
рена у програмуваннi, а також для кодування
шрифтiв). Кожна з цих систем має свої переваги.
Скажiмо, Лейбнiц, який вiдкрив двiйкову нуме-
рацiю, вважав її дуже перспективною за простоту,
адже вона послуговується лише двома числами –
0 i 1. І цiлком закономiрно, що в наш час електроннi
обчислювальнi машини надзвичайно ефективно ви-
користовують її.

Як бачимо, «числове мислення», а вiдтак «чи-
слове мовлення» вiд часiв Пiфагора не втратили
своєї актуальностi, навпаки, у зв’язку з постiйним
удосконаленням i ускладненням iнформацiйних
носiїв та iнформацiйних технологiй набули широ-
кого теоретичного i практичного значення. Хоча
процес «омовлення чисел» завжди був iнтер-
нацiональним (до нього першою чергою плiдно до-
лучилися стародавнi греки i римляни), у наш час
вiн i далi глобалiзується (англiйськi найменування
чисел часто використовують як паралельний ана-
лог, мiжмовний синонiм до оригiнального позна-
чення числа), проте українське мовлення не просто
запозичує iншомовнi числiвниковi вiдповiдники,
воно їх творчо опрацьовує, перетворюючи на явища
української культури. На жаль, безпосереднє явище
прадавньої української культури – кирилична ну-
мерацiя, яка могла б збагатити сучасне українське



мовлення давньоруським колоритом, залишається
на периферiї наукової зацiкавленостi. 

Контрольнi запитання.
1. Що таке система числення (нумерацiя)? 
2. Якi системи числення вiдомi вам? Схаракте-

ризуйте їх.
3. Як у Київськiй Русi позначали i називали

числа? 
4. Як розрiзнявся «малий рахунок» i «великий

рахунок» у кириличнiй нумерацiї?
Завдання. Вправи.
1. Пояснiть семантику вiдчислiвникових слiв. 
а) одинак, одиначка, одиночник, одиночниця, оди-

ничнiсть;
б) двiйка, двiєчниця, двiєчник, двiйник, двiйня,

двiйнята, двiйчатка, двоїна, двоїння, двоїстiсть;
в) третник, третейський, третина, третяк, третячок,

тридев’ять, тридцяток, тридцятка, тринадцятка, трiада,
трiйка, трiйний, трiйня, трiйнята, трiйця, трiйчаки, трiо,
трiйчатка; 

г) п’ятерик, п’ятисотка, п’ятiрка, п’ятiрний, п’ятiрня,
п’ятiрочник, п’ясток, п’ясть, п’ятак;

<) шестерня, шестерик, шестiрка, шестiрня, шiстка,
шiстдесятник, шостака, шостачок, шостка; 

д) сiм’я, сiмка; 
е) вiсiмка, восьмерик, восьмеричний, восьмушка; 
є) дев’ятерик, дев’ятириковий, дев’ятини, дев’ятка; 
ж) десятерик, десятерний, десятеричний, десятерити,

десятина, десяток, десятник, десяцький; 
з) сотник, сотникiвна, сотниченко, сотничиха, сотничка; 
и) тисячник, тисячниця, тисячина, тисяцький.
2. Проаналiзуйте термiни з кiлькiсним значен-

ням, з’ясуйте їхню етимологiю: з якої мови, з якої си-
стеми числення вони запозиченi, який український
вiдповiдник мають. За словником iншомовних слiв
(будь-яке видання) доберiть свiй варiант термiнiв:

а) бiакс, гексагон, iкосатетраедр, бiкарбонати, квiнте-
сенцiя, монокль, октагон, пентагон, тетрагон, бiс, гекто-
п’єза, декагон, пентастиль, сексагональний, гептон, тетра-
логiя, тетрациклiн, тетрод, унiтарний;

б) бiатлон, бiлiнгвiстичний, гексоген, гептахорд, пен-
тагрид, трiумвiрат, унiполярний, гектограф, тетрахорд,
трином, трiод, бiпатриди, бiсектор, монокультура, октаедр,
гектар, пентаметр, тетраедр, трилема, трилогiя, унiформа;

в) бiквадрат, унiкальний, бiметали, бiнокль, гексаедр,
гептан, гектолiтр, моноцикл, моном, октант, пентод, пен-
тахорд, септет, тетрил, тригонометрiя, трихорд, трiедр,
унiполярний, секстильйон;

г) бiполярнiсть, бiцепс, бiт, гексод, гептагон, гептаедр,
iкосаедр, квiнтильйон, монокуляр, октод, пентаграма,
пентаедр, триплекс, трисекцiя, тривiум, квiнтильйон,
октод, декаедр, секстет, унiсон.

3. Пояснiть походження слiв-латинiзмiв. Додай-
те свої приклади. 

Унiверсал, семестр, декан, октава, нона, квартет, при-
мадонна, дублiкат, кварта, терцiя, секунда, унiверситет,
дубль, примат, квiнтет, декада, нонет, терцет.

4. У багатьох <рунтовних (особливо багатотом-
них) книжкових виданнях наприкiнцi останнього
тому подаються вiдомостi про надрукованi помилки
з посиланням на сторiнки, параграфи, рядки тощо.
Рiзнi раритетнi (факсимiльнi) видання часто про-
нумерованi римськими цифрами. У поданому зраз-
ку такої таблицi без тексту про надрукованi помил-
ки назвiть тi сторiнки, на яких помiчено мовнi
огрiхи. Водночас потренуйтесь у вимовi рiзних
числiвникових форм.

5. Напишiть римськими цифрами: 1962, 1709.
6. Напишiть кириличною нумерацiєю свiй вiк.

Подумайте, де можна використати цi знаковi сим-
воли.

7. Що означає слово тьма у зворотах тьма-
тьмуща, тьма єгипетська, тьма кромiшня? Чи
можна їх назвати синонiмами? Якщо так, то за яки-
ми ознаками?

8. Розкрийте змiст прислiв’їв.
Говорить тисячами, а тьма в очах.
Грошей тьма, та нема куди класти. 
9. Що означає фраза «Орда покрила воронячим

крилом» (зi «Слова о полку Ігоревiм»)?
10. Подумайте, як можна використовувати ки-

риличнi символи.

Сторiнка Рядок

ХХХІІІ 9 знизу

XLII 11 зверху

L 2 знизу

LIII 13 знизу

LX 1 зверху

LIV 26 зверху

LXVI 29 зверху

LXIX 14 знизу
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