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Вивчення числівника в 7 класі 

 

Число дедалі настирливіше запановує в сучасному житті. Числом вимірюється все, 

починаючи від футболу й рейтингів і кінчаючи траєкторіями польоту міжпланетних станцій. 

Як писав М.Бажан: 

Число — монарх, що зводиться на трони, 

На книги й вежі міст являти чудо й суд. 

 им часом найбільше помилок трапляється саме у вживанні числівників: при записі 

чисел словами та промовлянні їх і особливо при творенні непрямих відмінків.  дже чи сла на 

письмі позначають, як правило, цифрами.  ому й у пам’яті вони зберігаються переважно у 

вигляді цифрових знаків, а не в їхній буквеній чи звуковій формі. Отже, вивчення числівника 

в школі повинно мати насамперед практичне спрямування: як без помилок писати їх, як 

правильно творити їхні форми, як пов’язувати їх з іншими словами в реченні. 

 

Що ж таке числівник? Числівник — повнозначна частина мови, яка називає 

кількість предметів або порядок їх при лічбі. Здавалося б, слова десять і десяток, сто і 

сотня, одна друга і половина, одна четверта і чверть однаково називають кількість. І в 

тлумачному “Словнику української мови”, наприклад, про слово десяток записано: 

“Одиниця рахунку однакових або однотипних предметів, явищ і т.ін., що дорівнює десяти; 

десять”.  налогічно пояснюється й значення слова сотня. Отже, виходить, ніби всі названі 

вище слова — це числівники. Проте насправді не так. 

Слова десять, сто, одна друга, одна четверта та ін. — це справді числівники, вони 

називають визначену кількість. Коли кажемо десять парт чи сто гривень, то це саме 

стільки парт чи гривень і ні на одну менше чи більше. І навпаки, слова десяток, сотня, 

половина, чверть тощо називають приблизну кількість, вважати їх точними назвами чисел не 

можна. Наприклад, у реченні Був місяць січень чи лютий, море замерзло на сотню метрів 

(Ю.Яновський) обставина на сотню метрів аж ніяк не означає, що море замерзло саме “на 

сто метрів”. Через те ці слова можуть мати при собі різні означення: добрий десяток, 

неповна сотня, більша половина, остання чверть. Крім того, вони багатозначні, що 

неприпустимо для числівників. Словами десяток, сотня колись називали також військові 

одиниці: Кінні дружини і полки пішців складалися з окремих одиниць — десятків, сотень 

(А.Хижняк). Звідси походить і вислів не з полохливого десятка. Ці слова у множині можуть 

означати також велику кількість чого-небудь: Майнули в повітрі десятки крил — і голубина 

зграя знялася в блакить (О.Донченко). Сотні ніг ступали в одно місце, і там вибивався 

великий слід (Г.Хоткевич). Слово половина, крім значення “одна з двох рівних частин чого-

небудь”, означає ще складову частину парного предмета (права половина дверей),  середину 

чогось (половина літа), жінок (прекрасна, слабка половина людства) тощо. Слово чверть — 

це ще й одна з чотирьох фаз Місяця, міра музичної тривалості, один з чотирьох періодів 

навчального року. 

Отже, слова десяток, сотня, половина, чверть — не числівники, це іменники. І 

поводяться вони як іменники: мають рід, змінюються за числами, належать до певної 

відміни, групи. 

Самі числівники неоднорідні як за значенням, так і за будовою. 

За значенням вони поділяються на кількісні й порядкові. Кількісні називають 

кількість предметів і відповідають на питання скільки?: один, два, десять, сто, четверо, 

одна сота, кільканадцять. Порядкові називають порядок предметів при лічбі й відповідають 

на питання котри й? (при цьому слід наголосити, що наголос у цьому питальному 

займенникові припадає на останній склад): перший, другий, десятий, сотий, сто перший. 

Серед кількісних числівників своєю чергою розрізняємо: 



1) власне кількісні, які називають кількість окремих предметів: два, три, двісті, 

тисяча; 

2) збірні, які називають кількість предметів, що сприймаються як сукупність, як 

неподільна єдність: обидва хлопці, двоє учнів, троє дверей, семеро качат; вони вживаються 

лише до тридцятеро; 

3) дробові, які називають кількість частин предмета: дві треті, сім сотих; а також 

півтора (півтори), півтораста, діалектні півтретя (два з половиною), півчварта (три з 

половиною); 

4) неозначено-кількісні, які називають приблизну кількість предметів у певних межах: 

кілька (називає кількість у межах від трьох до десяти), кільканадцять (у межах від 

одинадцяти до дев’ятнадцяти), кількадесят (у межах від двадцяти до дев’яноста) і кількасот 

(у межах від двохсот до дев’ятисот), а також багато. 

Дітям цю класифікацію кількісних числівників доречно подати через спостереження. 

Учні записують підряд числівники: п’ять, п’ятеро, двадцять п’ять п’ятих і кілька. 

Звертаємо увагу на те, що всі вони називають однакову кількість.  ле чи однаково? Можна 

утворити словосполучення п’ятеро хлопців, але не можна сказати “п’ятеро олівців”, тільки 

п’ять олівців. Чому? Як названо кількість “п’ять” числівником двадцять п’ять п’ятих? 

Наскільки точно на певну кількість предметів вказує числівник кілька? 

Перед тим, як вести розмову про розряди числівників за будовою, слід повторити 

основні відомості про будову сло ва: слова  і форми слів, які мають у своєму складі один 

корінь, — прості (пишемо); слова і форми слів, які мають у своєму складі два і більше 

коренів, — складні (писатимемо = писати+ймемо); слова і форми слів, які пишуться 

кількома словами, — складені (будемо писати). Цю класифікацію учні застосовують і до 

числівників. 

Числівники від одного до десяти та ще сорок, сто, тисяча, мільйон, мільярд, які у 

своєму складі мають лише по одному корені, — прості. 

Числівники на зразок п’ятдесят (п’ять+десять), триста (три+сто), 

стодвадцятип’ятитисячний (сто+два+десять+п’ять+тисяча), які у своєму складі мають два і 

більше коренів, — складні. До складних слід зараховувати й числівники, утворені за 

допомогою частини -дцять: одинадцять, дванадцять, двадцять. Морфема -дцять у них не 

суфікс, а суфіксоїд — стягнена форма слова десять.  акий погляд на будову цих числівників 

і методично виправданий: він дає змогу підвести правопис зокрема слів шістнадцять, 

шістдесят, шістсот і подібних під одне правило. 

Числівники на зразок двадцять один, сто двадцять п’ять, які пишуться двома і 

більше словами, — складені. 

Щодо граматичних значень числівника — роду, числа й відмінка, то діти їх можуть 

визначити самостійно. Спостереження слід починати з порядкового числівника в поєднанні з 

прикметником: перший-ліпший день, першого-ліпшого дня, перша-ліпша година, перше-ліпше 

відро, перші-ліпші сани. Висновок: порядкові числівники так само змінюються за родами, 

числами й відмінками, як і прикметники (у деяких наукових працях їх за цією ознакою й 

зараховують до прикметників).  акі ж граматичні значення має й числівник один: один день, 

одна година, одне відро, одні сани. 

Після цього учням пропонується розглянути граматичні значення числівників два, 

півтора й обидва: два дні, дві години, два відра; півтора дня, півтори години, півтора відра; 

обидва хлопці, обидві дівчини, обидва вуха. Ці числівники мають окрему форму лише для 

жіночого роду. У числівників три й більше рід уже зовсім не розрізняється: три дні, три 

години, три відра.  ут цікаво було б почути міркування дітей про те, чому для числівників 

більше двох, на відміну від іменників, не потрібні ні число, ні рід, а числівник один має і те й 

інше, два, обидва, півтора — лише частково рід. 

 

Вимова й написанню числівників. Перше питання — наголос. В українській мові 

наголос у всіх без винятку складних числівниках уніфікований: він падає на другу частину -

на дцять, -деся т: одина дцять, двана дцять, чотирна дцять, п’ятдеся т, сімдеся т, вісімдеся т. 

У непрямих відвінках він, як правило, пересувається на закінчення: одинадцятьма , 



одинадцятьома , одинадцятьо х, двадцяти , двадцятьо х, двадцятьма  , п’ятдесяти , 

п’ятдесятьма . Лише в назвах другого десятка у формах із закінченням -и наголос 

незмінний: одина дцяти, двана дцяти. 

Друге питання —вимова й позначення на письмі збігів приголосних. У 

буквосполученнях дц звук д не вимовляється: дванадцять  двана ц’ат’], двадцять  два ц’ат’]. 

У числівнику шістнадцять у вимові відбувається спрощення в групі приголосних: 

 ш’існа ц’ат’]. Певні зміни стаються й у вимові інших складних числівників з початковим 

шіст-: шістдесят  ш’ізде
и
с’а т], шістсот  ш’іс:о т]. У числівнику п’ятдесят не 

вимовляється звук т:  пйаде
и
с’а т]. На письмі, проте, ці звуки позначаємо, щоб зберегти 

зв’язок названих числівників з їхніми твірними основами. 

 ретє питання — написання м’якого знака в числівниках. Повторюємо загальне 

правило вживання м’якого знака: м’який знак може ставитися тільки після букв, що 

позначають зубні приголосні, тобто лише після д, т, з, с, ц, л, н (“де ти з’їси ці лини”). Отже, 

у кінці числівників сім, вісім м’якого знака ставити не можна (і не треба) — роблять 

висновок діти. У кінці інших числівників м’який знак після т ставимо або не ставимо 

залежно від звучання: п’ять, одинадцять, сімдесят. У складних числівниках у кінці першої 

частини м’який знак ніколи не пишеться — роблять висновок учні, розглянувши написання 

числівників п’ятнадцять, п’ятдесят, п’ятсот і подібних. При відмінюванні тут може 

з’являтися м’який знак: п’ятьмастами, шістьмастами, але не в кінці першої частини, а в 

середині її — відповідно до вимови. 

 

Відмінювання числівників відзначається певною строкатістю. І водночас воно 

підпорядковане досить чітким закономірностям: розрізняється сім основних типів 

відмінювання числівників. 

Першу групу відмінювання становить числівник один, який змінюється за родами, 

числами й відмінками і має такі самі форми, як і займенник той та, в більшості випадків, як і 

прикметники. Його варто провідміняти поряд із займенником той та прикметником — це 

дасть змогу зіставити не лише закінчення, а й наголошування. 

Н. той оди н руди й  та одна  руда   ті одні руді 

Р. того  одного  рудо го  тіє   одніє   рудо  ,  тих одни х руди х 

     то   одно   рудо   

Д. тому  одному  рудо му  тій одні й руді й  тим одни м руди м 

Зн. як Н. або Р.   ту одну руду   як Н. або Р.   

Ор. тим одни м руди м  тіє ю одніє ю рудо ю, ти ми одни ми 

     то ю одно ю рудо ю   руди ми 

М. на то му одно му рудо му, тій одні й руді й  тих одни х руди х 

 тім одні м руді м 

У середньому роді числівник один має такі самі форми, як і в чоловічому, інші лише в 

називному й знахідному відмінках: одне. 

Звертаємо увагу на те, що в числівнику один у чоловічому роді наголошується завжди 

останній склад, крім місцевого відмінка (як і в займеннику той).  ле якщо числівник один 

входить до складу стійких словосполучень, то наголос у непрямих відмінках, як правило, 

пересувається на перший склад: один о дного, один о дному, одна о дну, одна о дній, один з 

о дним (але одни м один), один від о дного, один до о дного, один по о дному, один на о дному, всі 

до о дного. 

До другої групи відмінювання належать числівники два, три, чотири, кілька, багато і 

всі збірні. Усі вони відмінюються, як числівник два, причому у збірних числівниках кінцівка 

-еро відпадає (п’ятеро, п’ятьох і т.д.), у числівнику обидва відпадає друга частина -два 

(обох, обом і т.д.). В орудному відмінку всі числівники цієї групи мають закінчення -ома 

(двома, обома і т.д.), виняток становлять лише два числівники: чотири — чотирма, багато 

— багатьма. 

У непрямих відмінках у числівниках три, троє, чотири, четверо, як і в числівниках 

із кінцевим -ть (п’ять, шість і т.д.), перед о відповідно до вимови пишеться м’який знак: 

трьох, трьом, трьома; чотирьох, чотирьом. Щоб з’ясувати, чому у формі чотирма нема 



м’якого знака, згадуємо правило: м’який знак після р може писатися лише перед о та ще, як 

виняток, пишеться в слові Горький; перед наступним приголосним та в кінці слова м’який 

знак після р ніколи не пишеться. 

За третім зразком відмінюються числівники від п’яти до вісімдесяти включно (крім 

сорока) та кільканадцять, кількадесят. Їм властиві тільки два закінчення: -и в родовому, 

давальному й місцевому відмінках (п’яти) та -ма в орудному відмінку (п’ятьма). Про це 

свідчать непрямі відмінки дробових числівників (п’яти десятих, п’яти десятим, а не 

“п’ятьох десятих”, “п’ятьом десятим”) та назв сотень (п’ятисот, п’ятистам, а не 

“п’ятьохсот”, “п’ятьомстам”). 

Потрібно звернути увагу учнів також на чергування голосних у коренях числівників 

шість, сім, вісім й особливо на форми орудного відмінка — вони найважче даються дітям. 

Отже, запис на дошці і в зошитах учнів під час розгляду відмінювання числівників цієї групи 

матиме такий вигляд: 

Н. п’ять  шість  сім  вісім 

Р.  п’яти  шести  семи  восьми 

Д. п’яти  шести  семи  восьми 

Зн. п’ять  шість  сім  вісім 

Ор. п’ятьма шістьма  сьома  вісьма 

М. (на) п’яти шести  семи  восьми 

Щоб діти добре усвідомили й запам’ятали, що в складних числівниках п’ятдесят — 

вісімдесят в українській мові відмінюється тільки друга частина, доцільно запропонувати їм 

записати в стовпчик після скорочених назв відмінків шість разів числівник п’ятдесят у 

формі називного відмінка, а потім до цієї початкової форми дописати відповідно відмінкові 

закінчення -и та -ьма. Для закріплення так само можна подати й відмінювання числівника 

сімдесят. 

Закінчення -ох, -ом, -ома (п’ятьох, п’ятьом, п’ятьома; п’ятдесятьох, 

п’ятдесятьом, п’ятдесятьома), які подаються в підручниках, мовознавчій літературі як 

паралельні, привнесено у власне кількісні числівники від збірних. “Український правопис” 

допускає вживання й таких відмінкових закінчень, проте щоб полегшити дітям засвоєння 

відмінювання числівників цієї групи, про ці закінчення слід говорити лише як про можливі, 

допустимі. 

Числівники четвертої групи відмінювання сорок, дев’яносто, сто у всіх непрямих 

відмінках, крім знахідного, мають закінчення -а: сорока, дев’яноста, ста. Щоб діти краще 

відчули значення непрямих відмінків цих числівників, відмінювання їх слід розглядами в 

словосполученнях: сто учнів, ста учнів, ста учням, сто учнів, ста учнями, (у) ста учнях. 

Форма стома (Згаяного часу й стома кіньми не наздоженеш) застаріла. 

У назвах сотень двісті — дев’ятсот, кількасот, які становлять п’яту групу 

відмінювання, змінюються обидві складові частини: перша (дві-, три-, чотири-, п’ят- і 

т.д.)— як числівник відповідно другої чи третьої групи, друга (-сті, -ста)— як іменник 

середнього роду, наприклад, місто. Форма -сті у числівнику двісті — це залишок 

колишньої двоїни: у деяких діалектах і тепер можна почути дві відрі, дві вікні замість 

літературного два відра, два вікна. 

Щоб учням полегшити засвоєння відмінювання цих числівників, відмінювати їх 

доцільно паралельно з відмінюванням поєднань відповідних простих числівників з 

іменником місто: 

Н. три міста   триста  п’ять міст  п’ятсот 

Р. трьох міст  трьохсот  п’яти міст  п’ятисот 

Д. трьом містам  трьомстам  п’яти містам 

 п’ятистам 

Зн. три міста  триста  п’ять міст  п’ятсот 

Ор. трьома містами трьомастами п’ятьма містами п’ятьмастами 

М. трьох містах  трьохстах  п’яти містах  п’ятистах 

Особливу увагу слід звернути на орудний відмінок, у якому навіть у деяких 

посібниках з української мови подаються неправильні форми: “п’ятистами”, “дев’ятистами”, 



треба лише: п’ятьмастами, дев’ятьмастами. “Український правопис” допускає також 

форми: п’ятьомастами, дев’ятьомастами, але вони становлять скоріш виняток, ніж норму. 

До шостої групи відмінювання належать числівники нуль, тисяча, мільйон, мільярд, 

що мають усі граматичні ознаки іменників і відмінюються, як іменники відповідної відміни й 

групи.  ак числівник нуль відмінюється, як іменник ІІ відміни м’якої групи бриль; числівник 

тисяча — як іменник І відміни мішаної групи круча; числівники мільйон, мільярд — як 

іменник ІІ відміни твердої групи вагон. 

Сьома група відмінювання — порядкові числівники. Усі вони відмінюються, як 

прикметники твердої групи (зелений), за винятком числівника третій, який відмінюється, як 

прикметник м’якої групи (синій). 

Окремо слід зупинитися на творенні й відмінюванні дробових числівників. 

Чому чисельник у цих числівниках має форму жіночого роду: одна п’ята, дві п’яті, а 

не чоловічого чи середнього? Бо тут домислюється іменник саме жіночого роду — частина: 

одна п’ята частина, дві п’яті частини. У якій формі — називного чи родового відмінка 

множини — повинен стояти знаменник після чисельників дві, три, чотири в називному 

відмінку? Часто кажуть: дві третіх, три четвертих, чотири третіх, три п’ятих, дві сьомих. 

 им часом “Український правопис” подає лише форми дві треті, три четверті, чотири 

треті, три п’яті, дві сьомі. І це, власне, відповідає загальній тенденції після числівників 

два, три, чотири особливо при іменниках жіночого роду вживати означення у формі 

називного, а не родового відмінка (дві рівні частини, рідко: дві рівних частини), тим паче що 

й пропущений означуваний іменник у дробових числівниках (частини) мислиться тут саме в 

називному відмінку множини. 

Дробові числівники мають змішаний тип відмінювання: чисельник відмінюється як 

власне кількісний числівник, знаменник — як порядковий: після чисельника одна — в 

однині жіночого роду, після всіх інших — у множині. Якщо дріб мішаний, то слово ціла 

(мається на увазі одиниця) після власне кількісного числівника один відмінюється в однині як 

прикметник жіночого роду, після інших — у множині. Отже, на дошці і в зошитах учнів 

з’являться такі записи: 

Н. одна третя  дві п’яті  три цілі сім десятих 

Р. одніє  третьо   двох п’ятих  трьох цілих семи десятих 

Д. одній третій  двом п’ятим трьом цілим семи десятим 

Зн. одну третю  дві п’яті  три цілі сім десятих 

Ор. однією третьою двома п’ятими трьома цілими сьома десятими 

М. (на) одній третій двох п’ятих  трьох цілих семи десятих 

Числівник півтора, півтори (для жіночого роду) не відмінюється. Власне, він і рідко 

вживається в непрямих відмінках, причому в називному відмінку вимагає після себе 

іменника в родовому відмінку однини, а в непрямих — у відповідних відмінках множини: 

півтора гектара — на півтора гектарах, півтори гривні — з півтори гривнями. Після 

числівника півтораста іменник стоїть у тих самих відмінках, але у формі множини: 

півтораста квартир, у півтораста квартирах. 

 

Поєднання числівників з іменниками. Числівник сам по собі позбавлений 

реального значення. Наприклад, числівник тридцять один нічого конкретного не означає. 

Він набуває реального значення лише в поєднанні з іменником: тридцять один день 

(Грудень має тридцять один день), тридцять один учень. 

Висновки про особливості побудови числівникових словосполучень учні роблять самі 

на підставі спостережень за доречно дібраними прикладами та за допомогою правильно 

поставлених запитань. 

Учні записують словосполучення: два дні, три тижні, чотири місяці, п’ять років, 

шість століть. У якому числі — однині чи множині — стоять іменники після числівниках 

два і більше? Висновок: після числівниках два і більше іменник стоїть у множині (тому що 

два і більше предметів — це вже множина). Причому при числівниках два, три, чотири 

(навіть тоді, коли вони входять до складених числівників) іменник має форму називного 



відмінка (два зошити), а при числівниках п’ять і більше — форму родового відмінка (п’ять 

зошитів). 

 ле, пояснює вчитель, після дробових числівників, у тому числі після числівників, що 

позначають мішані дроби, та числівника півтора, іменник стоїть в однині (одна друга метра, 

дев’яносто цілих шість десятих відсотка, півтора дня, півтори години). Щодо числівника 

півтора, то він означає буквально “половина другого”, тобто “один і половина”: половина 

другого дня, половина друго  години.  

Поєднуючись із числівниками два, три, чотири, іменник нерідко дістає такий самий 

наголос, як у родовому відмінку однини: матерí (множина) — дві мáтері, синú — три сúни, 

сéла — чотири селá. Часом особливий наголос іменники мають і в сполученні з 

числівниками п’ять та більше: книжóк (родовий відмінок множини) — п’ять кнúжок, 

сторінóк — шість сторíнок, копійо к — сім копі йок,  колючо к —вісім колю чок, голóк — 

десять гóлок. 

Якщо іменник стоїть перед числівником і вказує на приблизність, то й перед два, три, 

чотири він ставиться в родовому відмінку множини: днів два, днів зо два, днів за два, 

тижнів три, місяців чотири. Якщо є вислів з половиною, з чвертю, то іменник набуває 

форми, якої вимагає власне кількісний числівник: два з половиною тижні, чотири з 

половиною місяці, п’ять з чвертю років. 

Прикметники після числівників два, три, чотири ставляться переважно в називному 

відмінку множини (як і означуваний іменник): два рідні брати, три цікаві книжки: На кущі, 

на тендітних ніжках стояли дві пишні квітки (М.Сиротюк). Ой три шляхи широкії докупи 

зійшлися (Т.Шевченко). Проте при іменниках середнього роду прикметник у цій позиції 

нерідко вживається й у формі родового відмінка множини: два високі (високих) вікна, три 

гірські (гірських) озера: Мене навчала мати ще колись: — Як виростеш, моя мала дитино, 

то мудрим будь і мужнім будь в житті, — скупі два слова. Нелегкі два слова (А.Малишко). 

У непрямих відмінках іменник (разом з прикметником) стоїть у тому самому відмінку, 

що й числівник: трьох (рідних) братів, трьом (рідним) братам, з трьома (рідними) 

братами; шістдесяти будинків, шістдесяти будинкам, шістдесятьма будинками, у 

шістдесяти будинках.  ле після числівників тисяча, мільйон, мільярд іменник стоїть 

незмінно в родовому відмінку множини: тисяча років, тисячі років, тисячею років; мільйон 

гривень, мільйона гривень, мільйону гривень, мільйоном гривень. 

У датах порядкові числівники вживаються у формі середнього роду, а назви місяців 

стоять незмінно в родовому відмінку. Річ у тім, що в цьому словосполученні пропускається 

слово число: перше (число) лютого, першому (числу) лютого, з першим (числом) лютого, з 

двадцять четвертим серпня, з першим вересня. Щоб дітям це стало зрозумілішим, 

пропонуємо їм письмово провідміняти словосполучення зі словом число, а потім це слово 

взяти в дужки й, читаючи відмінкові форми, його пропускати: 

Н. перше (число) вересня 

Р. першого (числа) вересня 

Д. першому (числу) вересня 

Зн. перше (число) вересня 

Ор. першим (числом) вересня 

М. (у) першому (числі) вересня 

Обов’язково треба повести розмову з дітьми також про назви годин в українській 

мові.  ривалість у годинах позначається кількісними числівниками: Робочий день триває 

вісім годин. Самі ж години називаємо порядковими числівниками: перша година, друга 

година, третя година — так само, як і ряди парт у класі: перший ряд, другий ряд, третій 

ряд.  ому й кажемо не “Зараз десять годин п’ять хвилин”, а Зараз десята година п’ять 

хвилин. Вийшла б плутанина, якби казали: “Ідемо з дому на роботу в вісім годин і працюємо 

там вісім годин”, тому й слід казати: Ідемо з дому на роботу о восьмій годині і працюємо 

там вісім годин. 

Не всі іменники можуть поєднуватися із власне кількісними числівниками. Як, 

наприклад, із числами “два”, “три”, “чотири” поєднати іменники двері, лошата, кияни, коні? 

— таке питання ставимо перед учнями. І спільно, спираючись на мовний досвід дітей, 



доходимо висновку, що деякі іменники можуть поєднуються тільки із збірними 

числівниками двоє, троє, четверо, а саме: 

а) іменники, що мають лише множину: двоє дверей, троє воріт, четверо дітей; 

б) іменники середнього роду, що означають назви малих за віком істот або здрібнілі 

назви предметів і при відмінюванні дістають суфікс -ат- (ІV відміна): двоє лошат, троє  

орлят, четверо коліщат;  

в) іменники чоловічого роду, що означають назви осіб і в множині втрачають суфікс -

ин, а також деякі назви тварин: двоє киян, троє громадян, троє болгар, четверо ко ней. 

Проте коли йдеться про більшу кількість, ніж чотири, то при цих іменниках можуть 

вживатись і власне кількісні числівники: п’ятеро дверей і п’ять дверей, шестеро воріт і 

шість воріт (але тільки семеро дітей); шестеро мишенят і шість мишенят, семеро горнят і 

сім горнят, п’ятеро киян і п’ять киян. 

Однаково як із збірними, так і з власне кількісними можуть поєднуватися також інші 

назви істот чоловічого роду та деякі іменники середнього роду: два хлопці і двоє хлопців, три 

орли і троє орлів, чотири вікна і четверо вікон, п’ять відер і п’ятеро відер. Іменники 

жіночого роду із збірними числівниками не поєднуються. 

Після збірних числівників (крім обидва) іменник стоїть у родовому відмінку 

множини: двоє селян, троє татар, троє голубів, четверо дверей; але обидва хлопці, обидві 

жінки. У непрямих відмінках іменник і числівник стоять у тому самому відмінку: двох селян, 

двом селянам, з двома селянами, при двох селянах. Після збірного числівника обидва (як і 

після числівника два) іменник вживається у формі називного відмінка множини: обидва 

хлопці. 

 

Творення відчислівникових складних слів. Вивчаючи числівник, не можна 

обминути й того, як творяться складні слова від числівників. Є дві моделі творення таких 

слів.  

Модель перша — творення складних порядкових числівників на -сотий, -тисячний, -

мільйонний, -мільярдний. Учні записують числівники двохтисячний, шестисотий, 

двадцятип’ятитисячний, п’ятдесятитрьохмільйонний і роблять висновок, що перша 

частина цих складних числівників має форму родового відмінка. Записують ще 

дев’яностотисячний, стомільйонний — перші частини дев’яносто і сто в таких словах, 

проте, мають форму називного відмінка. 

Модель друга — творення прикметників та іменників. Учні ведуть спостереження за 

двома групами слів: 

а) у словах, утворених від числівників один — чотири (одноденний, односелець, 

дворічний, триярусний, чотирикутник) перша частина має форму одно-, дво-, три-, чотири-

, але перед голосним другої основи (двохопорний, трьохелементний) вона має форму 

родового відмінка, щоправда не завжди: двоокий, двоопуклий, триокис. До речі, в 

підручниках, словниках можна натрапити на слова “двох’ярусний”, “трьох’ярусний” — 

таких форм в українській літературній мові нема, є двоярусний, триярусний, оскільки друга 

основа в них починається не з голосного, а з приголосного й. 

б) у словах, утворених від числівників п’ять і більше: п’ятиструнний, 

шестикласник, тридцятидвохкілограмовий, семисотп’ятдесятиметровий, 

дев’яносторічний, стовідсотковий — перша частина має форму родового відмінка, але 

частини дев’яносто- і сто- мають форму називного відмінка. 

 

Для тренувальних вправ можна використати подані нижче тексти із завданням 

переписати, замінюючи цифри й умовні скорочення повними словами в потрібній формі. 

І. Скільки видів тварин живе на Землі? Ссавців налічують близько 3500  трьох тисяч 

п’ятисот] видів. Щороку вчені відкривають ще до 30—40  тридцяти — сорока] видів їх. 

Кількість видів птахів дорівнює 8548  восьми тисячам п’ятистам сорока восьми], не рахуючи 

підвидів. Води Землі заселені 18 тис.  вісімнадцятьма тисячами] видів риб та 80 тис. 

 вісімдесятьма тисячами] видів молюсків. Науці відомо більше 1500 тис.  одного мільйона 

п’ятисот тисяч] видів комах. Сумарна кількість усіх комах виражається одиницею з 18 



 вісімнадцятьма] нулями: по 250 млн.  двісті п’ятдесят мільйонів] на кожну людину. 

Найбільша тварина на Землі — самка блакитного кита. Вона досягає 30 м  тридцяти метрів] 

завдовжки і важить до 160 т  ста шістдесяти тонн]. Найбільше зубів має садовий слимак , 

який водиться в  мериці: гризучи листя, він орудує 14175  чотирнадцятьма тисячами ста 

сімдесятьма п’ятьма] зубами. 

ІІ. “Ой зійди, зійди, ясен місяцю, як млиновеє коло!” — співається в народній пісні. 

Який же він, цей супутник нашої Землі? До нього — близько 384 395 км  трьохсот 

вісімдесяти чотирьох тисяч трьохсот дев’яноста п’яти кілометрів]. Обертається він навколо 

Землі з періодом 27,32166  двадцять сім цілих тридцять дві тисячі сто шістдесят шість 

стотисячних доби]. Радіус Місяця дорівнює 1738 км  одній тисячі семистам тридцяти восьми 

кілометрам], маса — у 81,5  вісімдесят одну цілу п’ять десятих] раза менша від маси Землі. 

 емпература на його поверхні коливається від + 120  плюс ста двадцяти] до —160º  мінус ста 

шістдесяти градусів Цельсія]. 

ІІІ. Найближчі до Землі дві планети: з боку Сонця — Венера, з протилежного боку — 

Марс. Середня відстань Венери від Сонця вимірюється 108 млн. км  ста вісьма мільйонами 

кілометрів], Землі — 147 млн. км  ста сорока сьома мільйонами кілометрів] на початку січня 

і 152 млн. км  ста п’ятдесятьма двома мільйонами кілометрів] на початку липня, Марса — 

227,8 млн. км.  двомастами двадцятьма сьома цілими вісьма десятими мільйона кілометрів]. 

Радіус найменшого з них Марса дорівнює приблизно 3400 км  трьом тисячам чотирьомстам 

кілометрам], Венери — 6200 км  шести тисячам двомстам кілометрам], Землі — 6368 км 

 шести тисячам трьомстам шістдесяти восьми кілометрам]. Венера робить повний оберт круг 

Сонця протягом 224, 7  двохсот двадцяти чотирьох цілих семи десятих] земної доби, Земля 

— протягом 365 діб 6 год 9 хв 10 сек   трьохсот шістдесяти п’яти діб шести годин дев’яти 

хвилин десяти секунд], Марс — протягом близько 687  шестисот вісімдесяти семи] земних 

діб.  

 

 ести до теми “Числівник” можуть мати такий вигляд. 

1. Запишіть пропущене питання (за правильну відповідь нараховується 1 бал). 

Варіант І.  Кількісні числівники відповідають на питання…  

Варіант ІІ.  Порядкові числівники відповідають на питання…  

 

2. Запишіть пропущене слово (за правильну відповідь нараховується 1 бал). 

Варіант І.  Числівники обоє, четверо, десятеро називаються… 

Варіант ІІ.  Числівники кілька, кільканадцять, кількасот називаються…  

 

3. Випишіть дише ті числівники, у які треба вставити пропущений м’який знак (за 

кожне правильно виписане слово нараховується 1 бал, за неправильно виписане — 

віднімається 1 бал).. 

Варіант І.  Тр..ома, чотир..ма, п’ят..десят, шіст..сот, дев’ят..мастами. 

Варіант ІІ.  Чотир..ох, шіст..десят, п’ят..сот, шіст..мастами, чотир..мастами. 

 

4. Подані цифри запишіть словами, числівники провідміняйте (за кожен правильно 

оформлений відмінок, крім називного і знахідного, нараховується 1 бал — разом 4 бали). 

Варіант І.  763. 

Варіант ІІ.  854.  

 

5. Утворіть словосполучення і випишіть лише ті, іменник у яких має закінчення -а 

знак (за кожне правильно виписане словосполучення нараховується 1 бал, за неправильно 

виписане — віднімається 1 бал).. 

Варіант І.  Два (портрет), півтора (метр), чотири (раз), сім цілих одна друга 

(відсоток), три (м’яч).  

Варіант ІІ.  Два (депутат), три (раз), півтора (грам), десять цілих одна 

десята (метр), чотири (стіл).  

 



6. Запишіть словами утворені від числівників складні слова (за кожне правильно 

записане слово нараховується 1 бал).. 

Варіант І.  254-квартирний, 374-тисячний. 

Варіант ІІ.  363-метровий, 483-тисячний.  

 

Якщо учень виконає все правильно , йому буде нараховано сумарно 12 

балів.  

 

 


