
ОЛЕНА БЕЗПОЯСКО 
ІМЕННИКИ НЕОЗНАЧЕНОЇ КІЛЬКОСТІ 

 
Серед усього обсягу іменників, які є назвами істот, предметів, речовин, лексеми частина, 
половина, третина, четвертина (чверть) привертають особливу увагу і потребують 
пояснення в шкільному курсі граматики. За формою (закінчення -а) їх відносять до іменників 
жіночого роду першої відміни. Як і всі субстантиви, вони можуть мати при собі означення, 
виражене прикметником або числівником, напр.: У цій пустельній і дикій частині гір не 
зустрічалися каравани (З.Тулуб); Дуб займає майже дві третини площі кримських лісів 
(«Геологія України»). Однак за змістом ці слова не виконують предметної функції. Взяті 
окремо, поза зв’язком з іншими іменниками, вони, як і кількісні числівники, відповідають на 
запитання скільки?, отже, указують на кількість предметів, але не на сам предмет. 

Кількісно-предметне значення лексеми частина, половина, третина, четвертина 
виражають, поєднуючись з іменниками, які називають конкретні об’єкти, напр.: ...під час 
окупації було вирубано частину дубів, тепер насаджено молодий дубняк (О.Гончар); Вона 
[Пріська] сіла за стіл закушувати; половина пирога заклякла в руках (П.Мирний); Третину 
шляху пройшли вони [бійці] майже по твердому (О.Гончар); Вночі Дмитрові наснилися 
оранка, і ліс, і четвертинка поля Мар’яни (М.Стельмах). Тотожне з числівниками кількісне 
значення, збережене в цих іменниках, нагадує про те, що слова частина, половина і т. д. є 
залишками, або реліктами, тих імен, які в давні часи слов’янської спільності позначали 
кількість і згодом вийшли з ужитку. Крім названих іменників, від тих часів у мові 
залишилися слова пара, десяток, сотня тощо, які вказують на означену кількість об’єктів, 
напр.: пара коней, десяток карасів, сотня яєць. Іменники частина, половина, третина, 
четвертина теж виражають сему кількості, але неозначеної, бо називають певну частину 
того, величина, обсяг, число якого не визначені, напр.: частина гравців, частина майдану, 
третина хати, четвертина хліба. Невідомо, скільки було гравців, якої величини був 
майдан, яких розмірів хата і т.д. Аналогічно в контексті: А де ж ви тих грошей набрали? 
[Люди] — Частину з громадського кошту взяли, частину свої громадяни із свого достатку 
наскладали (П.Мирний); Половини не дам, четвертину дам (А.Кримський);Місяць висить на 
протилежному боці неба, як білясте крижане денце, надгризене на третину (Ю.Яновський). 

Подібно до імеників пара, десяток, дюжина, сотня, тисяча, назви неозначеної 
кількості постійно вимагають залежного іменника у формі родового відмінка, напр.: частина 
зерна, частини зерна‚ частиною зерна; третина городу, третини городу, третиною городу. 

Іменники неозначеної кількості за змістом тотожні дробовим числівникам, пор.: 
половина — одна друга; третина — одна третя, але частина. 


