
Тема: Позначення дат  і часу 

1.Підручник §14, законспектувати правила.  

2. Переглянути відео за посиланням:  

https://www.youtube.com/watch?v=zaTRsN-S5yg&ab_channel 

 

Для позначення дат використовують порядкові числівники: десяте березня дві 

тисячі вісімнадцятого року; двадцять третє жовтня тисяча дев’ятсот сорок 

четвертого року. Називаючи дату, традиційно опускають слова число й місяця: десяте 

березня утворено від десяте число місяця березня; двадцять третє жовтня — від 

двадцять третє число місяця жовтня.  

В офіційно-діловому стилі (у документах) для позначення дат використовують 

цифри, відділяючи день, місяць і рік крапкою: 10.03.2018; 23.10.1944.  

СПОСТЕРЕЖЕННЯ  

Прочитайте телефонні діалоги й виконайте завдання.  
 

13:00 Андрій: «О котрій зустрічаємося біля кінотеатру?»  

          Ольга: «У десять по сьомій».  

          Андрій: «Тоді до зустрічі!»  

          Ольга: «Бувай!»  

18:10 Андрій: «Алло! Де тебе носить? Я прийшов — тебе нема, підманула, підвела!»  

          Ольга: «Ми ж маємо зустрітися в десять по сьомій… А зараз — десять на сьому!»  

          Андрій: «А хіба це не одне й те саме?»  

 

А. Через що сталося непорозуміння між Ольгою й Андрієм? 

Б. Прокоментуйте відмінність між позначеннями часу десять по сьомій та десять на 

сьому. 

Позначення часу 

1. Завжди запитуй «Котра година?» й відповідно говори про час, використовуючи 

порядкові числівники: друга година, третя година, шоста година 

 

2. Для позначення хвилин — кількісні числівники (скільки хвилин?) 
 

14:05 – друга година п’ять хвилин 
 

3. На позначення часу треба вживати прийменник О, а не У (В). 
 

 Початок у 4 години (неправильно) 

 Початок о 4 годині (правильно) 

https://www.youtube.com/watch?v=zaTRsN-S5yg&ab_channel


 

Для позначення часу використовують офіційні й розмовні форми.  

Офіційні форми. Спочатку називають години, а потім хвилини, наприклад: 

сімнадцята година десять хвилин або сімнадцята десять. Відповідаючи на запитання коли?, 

використовують прийменник о (об): о сьомій годині двадцять хвилин, об одинадцятій 

тридцять. Розмовні форми. Спочатку називають хвилини, а потім години.  

 
Називаючи точний час, слід пам'ятати, що до 30 хвилин треба вживати 

прийменник НА або ПО, а після 30 хвилин – ЗА  або ДО: 

 

                                                                                                        

 

                                                                                                      

 

 

 

 

                                                                                                      12:20 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зразки.  

12.00 - дванадцята година 

15.00 - третя (п’ятнадцята) година 

16.15 - четверта (шістнадцята) година п'ятнадцять  хвилин;  п'ятнадцять хвилин по 

четвертій (шістнадцятій); п'ятнадцять хвилин на п’яту (сімнадцяту); чверть по четвертій 

(шістнадцятій);  чверть на п’яту (сімнадцяту) . 

ЧВЕРТЬ ЧВЕРТЬ

20 хвилин ПО 

дванадцятій 

(вказуємо час, що 
фактично на 
годиннику) 

20 хвилин НА 

тринадцяту (першу) 

(вказуємо час, на 
наступну годину) 

РІВНО 

ПІВ (ОПІВ) НА 



10.15 - десята година п'ятнадцять хвилин; п'ятнадцять хвилин по десятій; п'ятнадцять 

хвилин на одинадцяту; чверть по десятій; чверть на одинадцяту. 

10.07 - десята година сім хвилин; сім хвилин по десятій; сім хвилин на одинадцяту. 

12.20 - дванадцята година двадцять хвилин; двадцять хвилин по дванадцятій; двадцять 

хвилин на першу. 

15.30 – пів (о пів) на четверту (шістнадцяту). 

12.40 – дванадцята година сорок хвилин; за двадцять хвилин перша; двадцять хвилин до 

першої. 

11.50 – одинадцята година п’ятдесят хвилин; за десять хвилин дванадцята; десять хвилин 

до дванадцятої. 

16.45 - четверта (шістнадцята) година сорок п'ять хвилин; п'ятнадцять хвилин до п’ятої 

(сімнадцятої); за п'ятнадцять хвилин п’ята (сімнадцята); чверть до п’ятої (сімнадцятої); за 

чверть п’ята (сімнадцята). 

 

А так казати НЕ МОЖНА: 

 пів першої; 

 вісім двадцять п’ять; 

 без десяти восьма; 

 п’ять хвилин восьмої; 

 в десятій годині. 

 дев’ять годин 

 

Практична робота 

1. Записати числівники на позначення часу словами. 
 

7:30  / 9:15  / 12:45 / 15:10  / 17:55 / 22:20  / 10: 20  / 8:50  

2. Відредагуйте й запишіть речення.  

Сьогодні сьоме люте — моє день народження. Зараз три години дня. За сорок хвилин, 

тобто без двадцяти чотири, за мною заїде тато. І знаєте, куди мене повезе? До салону 

красоти. У двадцять хвилин шостої він мене забере й відвезе до кав’ярні, у якій 

відмітимо мої іменини. У пів сьомої прийдуть друзі. Плануємо святкувати до десяти. 

Довше батьки не дозволяють. На жаль. 

3. Записати числівники на позначення часу словами. 

 



4. Дайте повні письмові відповіді на запитання. Усі числівники запишіть словами.  

 О котрій годині ви прокидаєтеся в робочий день? 

 Скільки хвилин витрачаєте на ранкову гімнастику й водні процедури? 

 О котрій годині снідаєте? 

 Коли виходите з дому до коледжу? 

 О котрій годині починається перша пара? 

 О котрій годині ви повертаєтеся додому? 

5. Виконайте інтерактивну вправу: https://learningapps.org/21594747 

 

 

Домашнє завдання: 

1. Тести вправа 5 (с.43-44) 

5. Вправа 7 (с. 44) 

 

Режим доступу підручника:  https://lib.imzo.gov.ua/wa-

data/public/site/books2/pidruchnyky-11-klas-2019/01-ukrainska-mova-11-

klas/gramota-ukr-mova-11-sait.pdf 

 

Примітка. Виконану роботу надіслати на електронну пошту викладача 

nataliznachur88@gmail.com або у Телеграм 

 

https://learningapps.org/21594747
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-11-klas-2019/01-ukrainska-mova-11-klas/gramota-ukr-mova-11-sait.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-11-klas-2019/01-ukrainska-mova-11-klas/gramota-ukr-mova-11-sait.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-11-klas-2019/01-ukrainska-mova-11-klas/gramota-ukr-mova-11-sait.pdf
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