
05.05.2022 

Група № 21 

Урок № 33 

Тема уроку: «Числівник. Складні випадки узгодження числівника» 

Мета уроку (формування компетентностей): предметні: поглиблення та 

закріплення знань і умінь з теми уроку; ключові: уміння встановлювати 

взаємозв'язки в мові; інформаційні: уміння уточнювати інформацію; 

комунікативні: формування навичок дотримуватись нормативності в мовленні; 

загальнокультурні: розвиток інтересу до навколишнього світу. 

Матеріали до уроку: 

1. Опрацюйте § 11 у базовому підручнику: Українська мова (рівень 

стандарту): підручник для 11 кл. закл. загальн. середн. освіти/ Олександр 

Авраменко. – К.: Грамота, 2019. – 208 с.  

2. Перегляньте відео до уроку на YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=esmNro46yEY&ab_channel 

3. Дайте відповіді на запитання: 

1. На які розряди за значенням діляться числівники? 

2. Які існують групи числівників за будовою? Приклади. 

      3. Як змінюються кількісні й порядкові числівники? Приклади. 

4. Законспектуйте матеріал до уроку (ОСНОВНЕ): 

Числівники характеризуються великою системою відмінкових парадигм. 

Кількісні числівники змінюються за відмінками, а порядкові за відмінками, 

родами й числами. 

У системі кількісних числівників можна виділити групу числівників, що 

мають особливі форми тільки називного — знахідного відмінків: збірні, деякі 

неозначено-кількісні (багато, небагато, мало, чимало, немало) та окремі дробові 

числівники (півтора, півтори, півтораста). У інших відмінках числівники 

півтора, півтори, півтораста не змінюються; переходять на систему 

відмінювання власне кількісних числівників усі збірні числівники, крім обоє. 

Власне кількісні числівники і дробові числівники та деякі неозначено-

кількісні (кільканадцять, стонадцять, кількадесят, кількасот) виступають у 

формах усіх відмінків. Можна виділити кілька типів відмінювання їх. 

1. Числівники один, одна, одно (одне) відмінюються як займенники той, та, 

те. У непрямих відмінках їхні закінчення збігаються із закінченнями 

прикметників твердої групи (крім родового й орудного відмінків жіночого роду): 

одного, одних. 

2. Числівники два, три, чотири в непрямих відмінках мають однакові 

закінчення (крім знахідного й орудного): двом, трьом. 

3. Числівники від п’яти до тридцяти, а також від п’ятдесяти до вісімдесяти 

та кільканадцять, стонадцять, кількадесят становлять один тип відмінювання. 

У складних числівниках змінюється тільки друга частина: одинадцятьма, 

п’ятдесятьох. 

https://www.youtube.com/watch?v=esmNro46yEY&ab_channel


4. Числівники сорок, дев’яносто, сто в непрямих відмінках мають флексію -

а: (на) сорока, ста одному, дев’яноста трьох. 

5. Складні назви сотень двісті, триста... дев’ятсот змінюються в обох 

частинах: двомстам, чотирмастами. 

6. Числівники тисяча, мільйон, мільярд, нуль відмінюються як іменники в 

однині: тисяча — за системою відмінювання іменників І відміни мішаної групи; 

мільйон, мільярд — як іменники II відміни твердої групи; нуль — як іменники II 

відміни м’якої групи. 

7. Дробові числівники відмінюються в обох частинах; чисельникове слово 

змінюється як кількісний числівник, а знаменникове — як порядковий номер: 

одна друга, одної другої, одній другій, одну другу, однією (одною) другою, (на) 

одній другій. Керований іменник при цьому не змінюється: дві треті гектара, 

двом тре тім гектара, двох третіх гектара, дві треті гектара, двома третіми 

гектара, (на) двох третіх гектара. 

8. З усіх збірних числівників повну систему відмінкових форм має слово 

обоє, що змінюється як числівник два: обоє, обох, обом, обох і обоє, обома, (на) 

обох. 

За цим же типом відмінюються неозначено-кількісні числівники кілька, 

декілька і багато, небагато, якщо вони поєднуються з іменниками, які 

означають конкретні предмети, що підлягають лічбі: багато днів, багатьох днів, 

багатьом дням, багато днів, багатьма днями, (по) багатьох днях. 

У складених кількісних числівниках відмінюється кожне слово: сто 

п’ятдесят вісім, ста п’ятдесяти восьми (вісьмох), ста п’ятдесяти восьми (вісьмом) 

і т. д. 

Порядкові числівники відмінюються за відмінками, родами і числами. 

Числівник третій відмінюється, як прикметник м’якої групи, усі інші порядкові 

числівники відмінюються, як прикметники твердої групи. 

У складених порядкових числівниках відмінюється тільки останнє слово: 

двісті п’ятдесят сьомий. 

У назвах дати іменник при числівнику ставиться в родовому відмінку: 

сьомого січня, перед двадцять другим лютого (За М. Плющ). 

Пам'ятка!!! 

Збірні числівники можуть уживатися з іменниками: 

1) назвами осіб чоловічої статі: троє сусідів; 

2) середнього роду: четверо малят; 

3) із займенниками ми, ви, вони: нас було п’ятеро; 

4) назвами парних предметів: двоє саней; 

5) збірні числівники не сполучаються з іменниками жіночого роду. 

5. Знайдіть помилки у вживанні числівників. Запишіть правильно. 

1. Я посадив п’ятеро акацій. 2. Вітаю з п’ятидесятиріччям. 3. У місті відкрито 

22 ясла.  



6. Запишіть цифри словами — кількісними і (де потрібно) збірними 

числівниками; поставте в потрібній відмінковій формі іменники, 

розкриваючи дужки. 

2 (день, кімната, вікно, ножиці); 3 (звук, троянда, двері, село), 10 (дзвінок, 

жінка, ложа, сани), 12 (ріка, маля, калина, граблі). 

7. Виконайте вправи 3,4 до § 11 з підручника О. Авраменка для 11 кл. 

 

Фото виконаних завдань надсилати мені на електронну пошту 

ledishade@ukr.net 

У темі листа вкажіть ваше прізвище, предмет, номер групи та № уроку. 
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05.05.2022 

Група № 21 

Урок № 34 

Тема уроку: «Контрольна робота № 3  Морфологічна норма» 

Мета уроку: перевірити знання здобувачів освіти морфологічної норми сучасної 

української літературної мови; розвивати пам'ять, увагу, логічне мислення, 

самостійність, уміння розпізнавати вивчені мовні явища, формувати уміння 

вчитися, виконувати тестові завдання, працювати самостійно, виховувати повагу 

до мови. 

Матеріали до уроку:  

Шановні учні, повторіть усі теми вивчені раніше та виконайте контрольну 

роботу № 3 «Морфологічна норма»! (Це останній урок на 2 курсі з української 

мови). 

Матеріали до уроку: 

Контрольна робота № 3 

«Морфологічна норма» 

1. Виберіть правильний варіант відповіді: 

A. прикметник – це частина мови, що називає предмет і відповідає на питання  

який? чий?; 

Б.    вищий ступінь порівняння прикметників має лише складену форму; 

B. за значенням прикметники поділяються на якісні, відносні та присвійні 

2. Укажіть речення, в якому прикметник виконує синтаксичну роль 

означення: 

А. У дівчинки нова іграшка; 

Б. Зайча було зовсім маленьке; 

В. Сьогодні ранок холодний 

3. Укажіть ряд, у якому всі прикметники записані правильно: 

А. свіжою кашею, дорожчею їжею; 

Б. важчою ношею, кращою кручею; 

В. ширшою мережею, вужчею межею 

4. Усі складні прикметники пишуться через дефіс у рядку: 

А. українсько/французький, військово/морський; 

Б. давньо/український, південно/східний; 

В. машино/будівний, чорно/червоний 

5. При утворенні найвищого ступенів порівняння допущено помилку у  

варіанті: 

А. найширший; 

Б. найбільш широкий; 

В. найбільш ширший 

6. Усі прикметники м`якої групи подано в рядку: 

А. скрипучий,улюбленого, давній; 

Б. чесний, мужній, високий; 



В. новітній, стороннім, путній 

7. Укажіть ряд прикметників, у яких пишеться -н-: 

А. полотня..ий, гороби..ий, широче..ий; 

Б. кукурудзя..ий, скля..ий, перепели..ий; 

В. пташи..ий, нерівня..ий,орли..ий 

8. Укажіть правильне твердження: 

А. прикметники квіт..вий, груш..вий, парч..вий пишуться із суфіксом -ев-; 

Б. прізвища Горбовський, Жуковський, Заболоцкий написані правильно; 

В. прикметники  внутрішній, курячий, теперішній в окремих відмінках пишуться 

з – ьо 

9. Укажіть ряд, у якому всі прикметники пишуться з не окремо: 

А. (не)дбале прибирання, (не)широка , а вузенька кладка; 

Б. (не)багатий чоловік, (не)вдалий виступ спортсмена; 

В. річка (не) широка, (не) глибоке,а вузьке озеро 

10.  Укажіть ряд прикметників, кожен з яких пишеться разом: 

 А. (вічно)зелений, (прісно) водний, (світло) рожевий; 

Б. (тридцяти) градусний, (жовто) гарячий, (дерево) обробний; 

В. (вагоно) ремонтний, (м’ясо) молочний, (легко) атлетичний 

11.   Усі складні прикметники пишуться через дефіс у рядку: 

А.  жовто/білий, жовто/гарячий; 

Б.  південно/східний, південно/український; 

 В.  лікувально/оздоровчий, природно/кліматичний; 

12. Помилку у творенні ступеня порівняння прикметника допущено в 

реченні  

А. Нарешті настали найзаповітніші для кожного випускника дні, сповнені 

найприємніших вражень.  

Б. До свята діти вирішили купити квіти: для мами взяли троянди, найніжніші з-

поміж усіх, які були, а для бабусі вибрали найяскравіші хризантеми. 

 В.  Студенти знають психологічну драму «Блакитна троянда» Лесі Українки як 

найекстраординарніший і найпрекрасніший твір поетеси.  

Г.  Що більш відповідальна людина, то більш складне її життя, адже вона все 

хоче зробити бездоганно й для цього докладає неабияких зусиль. 

 Д.  Найважливіші відкриття людства, як не дивно, є найменш очікуваними: хто 

б міг собі уявити, що грибок стане джерелом пеніциліну. 

13. Укажіть ряд, у якому у закінченнях прикметників на місці пропуску 

пишеться –і: 

А. найближч..х родичів, плакуч.. верби, заяч..м вушком; 

Б. у мишач..й нірці, дорожч.. парфуми, до гаряч..х страв; 

В. найважч.. пакунки, у найважч..й валізі, нижч… кущики 



14. У присвійних прикметниках, утворених від іменників з основою на –й-, 

пишемо: 

А. –ин-; 

Б. –ічн-; 

В. –їн- 

15. Усі відносні прикметники вжито в значенні якісних у ряду: 

А. чиста блакить, вовча натура, тепле повітря; 

Б. скляний погляд, рожева мрія, солодкий сон; 

В. залізна ручка, мармурове чоло, срібний голос 

16.  Неправильно утворено відмінкову форму числівника в реченні  

А. Місяць мчить навколо Землі зі швидкістю три тисячі шістсот вісімдесят один 

кілометр за годину. 

 Б. Понад двісті років тому на території Лівобережної України з’явилося це 

мальовниче село.  

В. Українці дуже талановиті: до дев’яносто відсотків з них музикальні, здатні до 

музикування.  

Г. Молоко містить близько ста різних речовин, має високі споживні властивості, 

зумовлені його хімічним складом. 

 Д. Деревоподібні кактуси виростають розгалуженими або зімкнутими і в 

діаметрі сягають двадцяти п’яти сантиметрів. 

17. Усі прикметники твердої групи подано в ряду: 

А. хоробрий, тямущий, дружній; 

Б. доблесний, денний, сестрин; 

В. глухий, городній, весняний 

18. Укажіть ряд прикметників, у яких пишеться –нн-: 

А. свяще..ий, невблага..ий, маши..ий; 

Б. безтала..ий, солом’я..ий, пшоня..ий; 

В. благослове..ий, зако..ий, глиня..ий 

19. Укажіть ряд, я якому всі прикметники пишуться з не разом: 

А. (не)веселий настрій, зовсім (не)страшний звір; 

Б. (не)широка, але повноводна річка, (не)багатий, а бідний чоловік; 

В. (не)легка вчительська праця, задача нітрохи (не)складна 



20. Укажіть правильне твердження: 

А. прикметники грош..вий, дощ..вий, рож..вий пишуться із суфіксом –ов-; 

Б. форму родового відмінка мають прізвища: Олександра Темчишина, Ольги 

Гаврилишин, Юрія Лукова; 

В. прикметники запоріжський, український, глядацький написані правильно 

21. Укажіть ряд прикметників, які пишуться через дефіс: 

А. (світло)сірий, (шести)кутний, (англо)французький; 

Б. (темно)червоний, (північно)східний, (сільсько)господарський; 

В. (тьмяно)жовтий, (шахово)шашковий, (хіміко)біологічний 

22.  Правильно поєднано числівники з іменниками в рядку 

А вісім відсотків 

Б чотири очки 

В півтора рази 

Г тридцять чотири дерев 

Д триста п’ятдесят грами 

 

23. Правильно поєднано числівники з іменниками в рядку 

А два з половиною томів 

Б два тижня 

В дві десятих відсотків 

Г два підручники 

Д два заручника 

 

24. Помилку у вживанні збірних числівників допущено в рядку 

А п’ятеро учнів, шестеро кошенят 

Б двоє санчат, семеро штанів 

В семеро книжок, троє дівчат 

Г одинадцятеро страусів, двадцятеро жирафів 

Д п’ятеро орлів, семеро горобців 

 

Фото виконаних завдань надсилати мені на електронну пошту 

ledishade@ukr.net 

У темі листа вкажіть ваше прізвище, предмет, номер групи та № уроку. 
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