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Час 

 

Година – hour 

Хвилина – minute  

 

Котра година? - What time is it? 

 

В українській мові години позначаються порядковими числівниками в жіночому роді 

однини (одинадцята), а хвилини - кількісними (двадцять). 

 

Ми використовуємо прийменник «по», коли говоримо про час до тридцяти хвилин, і 

прийменник «за», коли говоримо про час після тридцяти хвилин: 

9:10 – десять по дев’ятій 

9:50 – за десять дев’ята  

 

Час Офіційно Неофіційно 

11:00 Одинадцята (година) Одинадцята година 

11:10 Одинадцята десять Десять по одинадцятій 

11:15 Одинадцята п’ятнадцять П’ятнадцять по одинадцятій / чверть 

по одинадцятій 

11:20 Одинадцята двадцять Двадцять по одинадцятій 

11:30 Одинадцята тридцять Пів на дванадцяту 

11:40 Одинадцята сорок За двадцять дванадцята 

11:45 Одинадцята сорок п’ять За п’ятнадцять дванадцята / за чверть 

дванадцята 

11:50 Одинадцята п’ятдесят  За десять дванадцята 
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О котрій годині? – At what time?  

 

Ми вживаємо прийменник «о» перед приголосними літерами, і прийменник «об» - 

перед голосними. 

 

at 8:00 О восьмій (годині) at 11:00 Об одинадцятій (годині) 

at 8:10 О восьмій десять at 11:10 Об одинадцятій десять 

at 8:15 О восьмій п’ятнадцять at 11:15 Об одинадцятій п’ятнадцять  

at 8:20 О восьмій двадцять at 11:20 Об одинадцятій двадцять  

at 8:30 О восьмій тридцять / о 

пів на дев’яту 

at 11:30 Об одинадцятій тридцять / о пів на 

дванадцяту 

at 8:40 О восьмій сорок at 11:40 Об одинадцятій сорок 

at 8:45 О восьмій сорок п’ять at 11:45 Об одинадцятій сорок п’ять 

at 8:50 О восьмій п’ятдесят  at 11:50 Об одинадцятій п’ятдесят 
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Наказовий спосіб 

 

Наказовий спосіб виражає наказ або прохання. Він має три форми: другої особи 

однини (ти), другої особи множини (ви) та першої особи множини (ми). 

 

Утворення наказового способу 

якщо основа дієслова закінчується 

на голосний 

чита-ти, сіда-ти 

ти -й Читай, сідай 

ви -йте Читайте, сідайте 

ми -ймо Читаймо, сідаймо 

якщо основа дієслова закінчується 

на приголосний, а наголос падає 

на склад перед «-ти» 

ход-ити, роб-ити 

ти -и Ходи, роби 

ви -імо Ходімо, робімо 

ми -іть Ходіть, робіть 

якщо основа дієслова закінчується 

на приголосний, а наголос не 

падає на склад перед «-ти» 

вір-ити 

ти (no 

ending) 

Вір 

ви -мо Вірмо 

ми -те Вірте 

якщо основа дієслова закінчується 

на -д, -т, -з, -с, -ц, -л, -н 

заход-ити 

ти -ь Заходь 

ви -ьмо Заходьмо 

ми -ьть Заходьте 

 

Наказовий спосіб для третьої особи утворюється за допомогою слів «хай» або «нехай» 

перед дієсловом у 3-ій особі однини теперішнього часу: нехай робить, хай читає. 

 


