
Тема. Позначення дат і часу 

Числівники на позначення часу 

Конспект: 

Кількісні й порядкові числівники часу. 

Запитати про час можна за допомогою словосполучень: 

   

— котра година?  

— о котрій годині. 

В українській мові години завжди вказуємо порядковим числівником, який 

відповідає на питання котра? 

Приклад: 

10:00  

—десята година;                  

— рівно десята година;                   

— десята година рівно. 

В українській мові хвилини вказуємо кількісним числівником, який відповідає 

на питання скільки? 

Приклад: 

10:25  

 —десята година двадцять п'ять хвилин; 

Іменники година і хвилина часто випускаються : 

— десята (година) п'ятнадцять (хвилин). 

Для називання часу до тридцяти хвилин вживають прийменник НА або 

ПО:           

Приклад: 

10:15 

—п'ятнадцять хвилин на одинадцяту;                 

—п'ятнадцять хвилин по десятій.  

15 хвилин — чверть години, тому можливими є варіанти:  

 

— чветь по десятій;          

—чверть на одинадцяту. 

 

30 хвилин — пів години, тому можливим є варіант: 

 

—десята година тридцять хвилин; 

— пів на одинадцяту. 

Після тридцяти хвилин вживають прийменники ЗА або ДО:   



Приклад: 

10:45               

— за п'ятнадцять хвилин одинадцята; 

—за чветрь одинадцята; 

—чверть до одинадцятої.   

             

 

  

Щоб сказати, о котрій годині відбудеться якась подія (точний 

час), використовуємо зворот: 

 о/об + порядковий числівник жіночого роду в місцевому відмінку: 

Приклад: 

о 12.00 — о дванадцятій годині; 

о 17.00 — о п’ятій годині; о сімнадцятій годині; 

об 11.00 — об одинадцятій годині.   

Прийменник О вживається з порядковим числівником із початковим 

приголосним звуком: 

 

o третій годині. 

 

Прийменник ОБ — із порядковим числівником із початковим голосним: 

 

об одинадцятій годин. 

В українській мові на позначення часу вживаємо числівники від 1 до 24.   

Іноді можна уточнювати час частиною доби: 

ранок                                     з 04.00 до 8.00 

день                                       з 09.00 до 17.00 

полудень                               12.00 

вечір                                      з 18.00 до 23.00 

північ                                     24.00 

ніч                                          з 01.00 до 03.00 

Якщо треба лише приблизно назвати період між двома годинами, 

тоді слід ставити перед порядковим числівником прийменник на: 



Приклад: 

Я прийду на п’яту годину. 

НЕ МОЖНА ВЖИВАТИ: 

в десять годин; 

п'ять хвилин першої; 

пів шостого; 

п'ять тридцять; 

без десяти десять. 

Під час скорочення слова пишуться з крапками на місці скорочення. Виняток 

становлять скорочення міри довжини, маси, ваги й місткості. 

Проте останнім часом сталися зміни. 

Секунда (а значить, і хвилина, і година) входить до так званої системи СІ, всі 

одиниці якої в скороченій формі пишуться  без крапки. 

Отже, на кінці скорочень 

година — год 

хвилина — хв. 

секунда   -- с 

крапку не ставимо. 

 

Домашнє завдання: 

1. Знати правила та вміти їх застосовувати на практиці; 

2. Виконайте тести 

  



1. Числівниками є всі слова рядка 

А три, третій, третина, троє 

Б десять, десяток, десятеро, десята 

В два, двійко, двоє, обидва 

Г семеро, сімка, сьомий, сім 

Д четверо, чотири, чверть, четверті 

 

2. Допущено помилку у відмінюванні числівника 

А п’ятдесяти двох 

Б дев’яноста сьома 

В на сімдесяти шести 

Г двадцятьма чотирьома 

Д дев’ятьомастами сорока 

  

3. Допущено помилку у відмінюванні числівника 

А шестидесяти семи 

Б сороха вісьмома 

В на двохстах п’яти 

Г вісімдесятьма одним 

Д чотириста дві 

 

4. Правильною є відмінкова форма числівника 

А п’ятидесяти шести 

Б семистами трьома 

В дев’яноста чотирьома 

Г шістдесяти шести 

Д (на) сороках п’ятьох 

  

5. Правильною є відмінкова форма числівника 

А сімдесяти трьох 

Б п’ятьохсот сорока 

В двадцяти двум 

Г шестистами десятьма 

Д трьохстам дев’яноста 

 

6. Правильною є відмінкова форма числівника 

А двумстам тридцяти 

Б тридцятьма вісьма 

В стома десятьма 

Г восьмидесятьом дев’ятьом 

Д (на) чотиристах двадцятьох 



 

7. Правильною є відмінкова форма числівника 

А ста сорока п’ятьма 

Б сто сорок п’яти 

В стам сорокам п’ятьом 

Г стома сороками п’ятьома 

Д (у) стах сорока п’ятьох 

 

8. Правильною є відмінкова форма числівника 

А двохстам п’ятдесяти шести 

Б двомастами п’ятдесятьома шістьома 

В двохсот п’ятдесяти шести 

Г (у) двохстах п’ятдесятьох шестьох 

Д двохста п’ятдесяти шести 

  

9. Правильною є відмінкова форма числівника 

А ста сімдесяти чотирьом 

Б ста семидесяти чотирьох 

В ста сімдесятьома чотирьома 

Г стома сімдесятьма чотирма 

Д (у) стах сімдесятьох чотирьох 

 

10. Правильною є відмінкова форма числівника 

А трьохста шістдесяти двох 

Б трьохсот шестидесяти двох 

В трьомстам шістдесяти двом 

Г трьомастома шістдесятьома двома 

Д трьохстах шестидесятьох двох 

 

11. Правильною є відмінкова форма числівника 

А чотириста вісімдесятьох п’яти 

Б чотирьохсот восьмидесята двох 

В чотирьомстам восьмидесяти двом 

Г чотирьомастами вісімдесятьома двома 

Д (у) чотирьохстах вісімдесяти двох 

 

12. Правильною є відмінкова форма числівника 

А п’ятиста дев’яноста семи 

Б п’ятистам дев’яностам сімом 

В п’ятьмастами дев’яноста сьома 

Г п’ятьомастами дев’яностами сімома 



Д п’ятьохстах дев’яноста сімох 

  

13. Правильною є відмінкова форма числівника 

А семистами сорока п’ятьма 

Б семистам сорокам п’ятьом 

В сімохсот сорока п’яти 

Г (у) семистах сорока п’яти 

Д сімомстам сорока п’ятьом 

 

14. Правильною є відмінкова форма числівника 

А вісімсот п’ятдесяти трьох 

Б вісьмастами п’ятдесятьма трьома 

В восьмисот п’ятидесяти трьох 

Г вісьмомстам п’ятдесятьом трьом 

Д восьмистах п’ятдесятьох трьох 

 

15. Правильною є відмінкова форма числівника 

А дев’ятисот дев’яносто дев’ять 

Б дев’ятьохсот дев’яноста дев’яти 

В дев’ятистам дев’яностам дев’ятьом 

Г дев’ятьмастами дев’яноста дев’ятьма 

Д дев’ятьомстам дев’яноста дев’ятьом 

 

16. Закінчення -а має іменник у рядку 

А 2 квартал.. 

Б 3 товариш.. 

В 1,5 доб.. 

Г 0,5 ящик.. 

Д 4 район.. 

 

17. Помилково узгоджено числівник з іменником у словосполученні 

А двадцять п’ять апельсинів 

Б три з половиною алельсзпга 

В двадцять два апельсини 

Г дві треті апельсина 

Д двадцять один апельсин 

 

18. Помилково узгоджено числівник з іменником у словосполученні 

А двадцять два абрикоси 

Б чотири помідори 

В півтора огірка 



Г два з половиною банана 

Д одна ціла і одна друга лимона 

  

19. Помилково узгоджено числівник з іменником у словосполученні 

А п’ятеро друзів 

Б півтора аркуша 

В півтораста гривень 

Г вісім кілограмів 

Д три професора 

 

20. Помилково узгоджено числівник з іменником у словосполученні 

А двоє разів 

Б півтори доби 

В одна третя сторінки 

Г п’ять з половиною тонн 

Д дві цілі і одна сьома метра 

 

21. Порушено граматичну норму на позначення часу в рядку 

А десять хвилин на третю 

Б три години п’ять хвилин 

В пів на дванадцяту 

Г чверть до одинадцятої 

Д двадцять по другій 

 

22. Порушено граматичну норму на позначення часу в рядку 

А без п’ятнадцяти шоста 

Б за п’ятнадцять шоста 

В п’ятнадцять хвилин до шостої 

Г чверть до шостої 

Д сімнадцята година сорок п’ять хвилин 

 

23. Порушено граматичну норму на позначення часу в рядку 

А п’ять хвилин до восьмої 

Б десять хвилин на дев’яту 

В десять по восьмій 

Г пів на восьму 

Д вісім годин тридцять хвилин 

  

24. Порушено граматичну норму на позначення часу в рядку 

А рівно одинадцята 

Б п’ять хвилин після двох 



В за двадцять сьома 

Г чверть на третю 

Д десять по першій 

 

25. Порушено граматичну норму на позначення часу в рядку 

А пів на дванадцяту 

Б третя година десять хвилин 

В двадцять хвилин сьомої 

Г двадцять на десяту 

Д п’ять хвилин по другій 

 

26. Порушено граматичну норму на позначення часу в рядку 

А третя година п’ять хвилин 

Б рівно шістнадцять 

В чверть по дев’ятій 

Г за двадцять третя 

Д десять по четвертій 

 

27. Порушено граматичну норму на позначення часу в рядку 

А за двадцять десята 

Б двадцять до десятої 

В двадцять на десяту 

Г без двадцяти десята 

Д двадцять по десятій 

 

28. Граматично правильна відповідь на запитання «Котра година?» 

А рівно дванадцять 

Б десять хвилин шостої 

В без двадцяти десять 

Г три години п’ят ь хвилин 

Д десять хвилин по шостій 

  

29. Граматично правильна відповідь на запитання «Котра година?» 

А шість годин десять хвилин 

Б за десять восьма 

В одинадцять двадцять 

Г без двадцяти перша 

Д початок десятої 

 

30. Граматично правильна відповідь на запитання «Котра година?» 

А чотири години п’ятнадцять хвилин 



Б п’ятнадцять хвилин п’ятої 

В шістнадцять п’ятнадцять 

Г четверта година п’ятнадцять хвилин 

Д п’ятнадцять хвилин після чотирьох 
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