
 

23.09.2020 

Група № 45 

Урок № 13-14 

Тема уроку: «Числівник.Стилістичне використання числівників»    

Мета уроку: засвоєння особливостей лексики ділового мовлення; вироблення умінь 

і навичок використання числівників у ділових паперах; удосконалення 

орфографічних та пунктуаційних навичок, необхідних для правильного укладання 

документів; засвоєння етичних норм і правил спілкування; виховання ввічливості, 

поваги, толерантності.  

Матеріали до уроку: 

1. Опрацюйте матеріал ст.225-230 у підручнику Зубков М.Г. Сучасна українська 

ділова мова. 

2. Законспектуйте в робочому зошиті наступне: 

   Особливості використання числівників у ділових паперах: 

       1. Уживати треба тільки книжні числівники: 

неправильно                                                  правильно 

півлітра, половина літра                             500 мл (0,5 л) 50 

півсотні, половина сотні                              п'ятдесят 

пара                                                                 два, дві, двоє                                                                                                                           

десяток                                                           десять 

сотня                                                               сто 

півтораста тонн                                           150 т (сто п'ятдесят тонн)                                                                                                                   

чверть літра                               0,25 л(нуль цілих і двадцять п'ять сотих літра) 

чвертка паперу                                               одна четверта аркуша паперу 

чверть кілометрова відстань                      відстань відстань довжиною 0,25 км                                                                                                                            

1,5 см, півтора сантиметра                 1 см 5 мм (один сантиметр п'ять міліметрів) 

 

      Але можливі конструкції типу: половина міста, піввулиці, пів'ящика, півпідвал, 

півострів, чвертьфінал, півтора раза, півтори рибини, півтора кавуна. 

      Слово половина не може вживатися з означенням більше, менше, значна, 

переважна (половина не може бути більшою, меншою, значною та под.). 

неправильно                                                     правильно 

Більша (значна, переважна)                             Більше половини працівників 

половина працівників.                                        або Більшість (значна, більша 

                                                                             частина) працівників. 

       2. Порядковий числівник перший слід уживати з часткою най- для означення 

найвищого ступеня прикметника, а не зі словом «самий».                                  



неправильно                                                      правильно 

самий перший проект                                        найперший проект 

сама перша станція                                           найперша станція 

       3. Числівникові конструкції на позначення приблизної кількості обмежуються, а 

нечасте їх використання здійснюється через зазначення рамок або за допомогою 

слів більше, менше, до, понад для більшої точності та достовірності мовлення. 

неправильно                                                        правильно 

кількасот                                                               300-700 

кількадесят                                                           40-60 

декілька                                                                  5~7 

сімсот з лишком                                                    понад сімсот або більше семисот 

ледь не тисяча                                                       900-980 

біля тисячі                                                             до тисячі (із тисячу) 

порядка десяти чоловік                                        до десяти чоловік 

      4. В умові математичної задачі дробові числівники слід читати й писати 

повністю: три четвертих, п'ять шостих, дев'ять десятих. 

     У доповідях та звітах уникають уживання простого дробу і якщо у знаменнику 

стоїть 2, 3, 4, то замість 1/2, 1/3, 1/4 треба писати й говорити: половина, третина, 

чверть - без числівника одна. 

неправильно                                                           правильно 

0,5 або 1/2 інформації                                             половина інформації 

3/4 податків                                                             75 % (сімдесят п'ять відсотків) 

                                                                                    податків 

менше однієї чверті даних                                       менше чверті даних 

завезено одну третину вантажу                           завезено третину вантажу 

      Але при протиставленні, а також при спеціальному наголошуванні вживають 

форму дробових числівників: одну третину врожаю було зібрано й вивезено, а дві 

третіх лишилося на полях. 

       5. Прості кількісні числівники, що позначають однозначне число без назви 

іменника чи оданиці виміру, часові межі пишуться словами. 

неправильно                                                               правильно 

З 5 замовлень ми                                                          Із п'яти замовлень ми отримали        

отримали лише 2                                                         лише два; 

       6. У цифровому позначенні перевага надається арабським цифрам за винятком 

членування (рубрикації) тексту. 

      7. Словами пишуться однозначні числівники на позначення часових меж та 

складні й складені числівники на початку речення. 

неправильно                                                                правильно 

6-й тиждень...                                                              Шостий тиждень... 

50-ті роки...                                                                  П'ятдесяті роки...                                                                                                               

2 години...                                                                      Дві години... 

      8. Порядковий числівник другий (а, -е, -і) треба вживати лише після числівника 

перший ( а , -е, -і) або після будь-якого порядкового числівника (на означення 



послідовності, порядку). В інших випадках слід уживати займенник інший. 

Виняток становить однозначно парні значення або органи, чи контекст. 

Неправильно                                                       правильно 

Один проект розглянули                                      Один проект розглянули 20.12.2001, 

20.12.2001, а другий -                                           а інший - 20.01.2002                                                        

20.01.2002.                                                             (якщо їх  більше двох ).                                                                                                                                                                                            

Одним оком бачу гірше, ніж                                Одним оком бачу гірше, 

іншим.                                                                      ніж другим. 

       9. У формах М. відмінка однини порядкові числівники (на означення 

узгодження з іменником, прикметником чи займенником чоловічого та середнього 

роду) мають закінчення -ому, а не -їм. 

неправильно                                                           правильно 

на першім етапі                                                       на першому етапі 

на восьмім повороті                                                на восьмому повороті 

     10. Називаючи точний час, треба пам'ятати, що до 30 хв треба вживати 

прийменник на, а після 30 хв — прийменник за. 

неправильно                                                             правильно 

пів сьомої (години                                                      пів на сьому (годину) 

п'ятнадцять (хвилин)                                                п'ятнадцять (хвилин) 

восьмої (години)                                                         на восьму (годину) 

без десяти (хвилин)                                                    за десять (хвилин) третя 

три (години)                                                               (година) 

      Отже, форму у скільки годин? слід замінити на - о котрій?, а форму скільки 

годин? - на котра година? 

      Можна: чверть на сьому і чверть по шостій, за двадцять сьома і двадцять до 

сьомої. 

неправильно                                                             правильно 

Зараз одинадцять (11) годин.                                  Зараз одинадцята година 

                                                                                           (або 11.00). 

Буду відсутній до                                                       Буду відсутній до дванадцятої 

дванадцяти (годин).                                                         (години). 

Зателефонуйте після                                                 Зателефонуйте після десятої 

десяти (годин).                                                                   (години). 

         Увага! У певному контексті прийменник на вказує на приблизність 

(Повернуся на 10 годину), а прийменник о (об) указує на точний час (Повернуся о 10 

годині або Повернуся об 11 годині). 

       11. Уживання прийменника у (в) можливе лише тоді, коли після нього йде слово 

кількість, розмір, сума, а далі - числівник із поясненням кількості, розміру, суми . 

неправильно                                                                 правильно 

Книжки кількістю                                                         Книжки в кількості 

7 екземплярів.                                                                 7 примірників. 

Допомога розміром                                                        Допомога в розмірі 4 млн 

у 4 мільйони доларів.                                                      доларів США 

                                                                                          або 4 000 000 $ США. 

 



       12. Коли перераховують декілька порядкових числівників, то літери чи позначення 

одиниць виміру треба ставити лише після останнього: у 7, 13, 15 та 19-му будинках; 

пакунки на 5, 8, 10 і 12 кг. 

 
 

3. Виконайте вправи на закріплення матеріалу (письмово в зошиті): 

Вправа 1. Запишіть словами можливі варіанти позначення часу й уведіть їх до 

речень. 

   00. ЗО; 8. 45; 00. 00; 17. 27; 5. 00; 22. 15; 13. 10; 10. 05; 3.18. 

Вправа 2. Запишіть подані числа й умовні позначки  словами. 

    7,5 млрд грн; 8,2 млн т; 5,3 м/сек; 4,2 кет; 20,5 км; 0,9 мг; 10,7 га; 250,3 %; 2,5 хв; 

5,8 ц; 0,9 м; 8,7 млрд; 12,4 г; 10 379 млн $; 6,9 кг/см2; 1,5 %. 

 


