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ЯК УЖИВАТИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРНІЙ МОВІ 
СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ НА ОЗНАЧЕННЯ ТОЧНОГО ЧАСУ 

 
Від системи часових словосполучень на визначення календарних термінів (літочислення, пір 
року, місяців, тижнів, частин доби і под.) часові словосполучення годинно-хвилинного 
часочислення відрізняються своїм індивідуальним конструктивним ладом, — не 
прийменниково-іменним, а прийменниково-числівниковим синтаксичним поєднанням. 
Тобто, якщо для першого виду конструкцій типова структурна модель «прийменник + 
іменник», то для другого виду конструкцій цих словосполучень визначальне поєднання: 
«прийменник + числівник + (факультативно) іменник «година», «хвилина». 

Еволюція прийменникової системи української мови торкнулася в основному зміни 
значень і функцій прийменників. Вона йшла по лінії усунення надмірності прийменникових 
конструкцій, закріплення певних прийменників за певними лексичними категоріями1. 

З новим семантичним забарвленням у сучасній українській мові виступають давні часові 
о, об, за. Якщо раніше вони активно вживалися в конструкціях на означення великих 
проміжків часу: «#ко за кн#(з) Льва были за руски(х) кн#жатъ»2; «Об Петрі зозуля перестає 
кувати» (Номис); «Об перших п’ятінках, так вже зорі холодні були» (Кв.-Основ’яненко), — 
то тепер їхня головна роль — оформляти конструкції на означення точного часу в годинах і 
хвилинах. «За дві хвилини восьма» (Микитенко); «Комвзводу побіг у темряву, і за кілька 
хвилин п’ятеро саней вискочило із села в степ» (Тютюнник); «29 грудня об 11 годині в 
напрямку Кішпешта виїхала легкова автомашина» (Гончар). «Конструкції з прийменниками 
о(об) та назвами свят, частин року і частин доби сприймаються вже як пережиткові категорії, 
як синтаксичні архаїзми і функціонують у сучасній українській мові тільки в конструкціях на 
означення годин»3, — зауважує 3. І. Іваненко. Проте, як відомо, мало форм будь-якої мови 
зберігають таку лексичну «автономію» і вузьку семантичну «спеціалізацію», бо повинні 
містити в собі максимальну кількість значень і граматичних зв’язків; у прийменників о, об, 
за (в значенні «до, без, через») з’явилися вже конкуренти —  прийменники в, у, без, через, 
які все частіше використовуються в паралельних конструкціях з таким же призначенням. 
Пор.: 
Прийди нині о сьомій (Ярошинська); Пан чекатиме 
нас об одинадцятій годині (Мордовець); За дві 
хвилини восьма (Микитенко). 

В нас робота у вісім кінчається (Тютюнник); В 
одинадцятій годині поїхали ми (Вовчок): Стрілки 
показують без чверті дванадцять (Корнійчук). 

 
Часові конструкції (а відповідно й уживані в них прийменники) можуть означати: момент 

виконання (о), майбутність призначеної дії (на), обмеженість тривалості дії (до, за, без, 
через), наступність певного відтінку часу після дії (на, по). Для вираження приблизного 
часу уживається прийменник близько і його розмовні синоніми коло, біля, які в позиції 
перед числівником на означення години мають відносно-кількісну часоозначальну функцію. 

Специфічною ознакою часових прийменниково-числівникових поєднань є також 
особливість вживаності числівників: порядкових — на означення годин і кількісних — при 
фіксації кількості хвилин: «Годинник пробив дев’яту» (Яновський); «О 1/2 до десятої 
лагоджуся спати» (Коцюбинський); але: «Знов вічність одбиває п’ятнадцять хвилин» 
(Коцюбинський); «На світанку.., о десятій годині тридцять хвилин» (Тютюнник). 

Для підкреслення особливо точного часового визначення в обох випадках — і при 
визначенні годин, і при визначенні хвилин виступає кількісний числівник: «Зараз дев’ять 
годин тридцять одна хвилина». Проте в конструкціях з прийменниками о, об, які 
вживаються при дієслові, виступає тільки порядковий числівник. Паралельно вживані в 
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розмовній мові конструкції з прийменником у (в) та кількісним числівником вважаються 
ненормативними. Пор.: «Мали прийти о 6 годині, а повернулися по десятій» 
(Коцюбинський); «Музика у садку та потяг в сім годин» (Сосюра). 

Тільки порядковий числівник треба вживати і в запитанні про точний час: «Котра 
година?», а не «Скільки годин?» По-українськи «Скільки годин?» можна спитати тільки у 
випадку, якщо вас цікавить «як довго, як давно, протягом якого часу, скільки хвилин 
відбувається дія» (напр.: «25 верстов їхали 5 з лишком годин» (Коцюбинський); 
«Артилерійська канонада тривала дві години» (Тютюнник). Інколи у запитанні про точний 
час уживається займенник який, що теж не відповідає нормам української мови. Формою 
«яка година?» користуються тільки для емоційно-якісного означення на зразок рання, щасна, 
лиха, погожа... година, напр.: «Гуляй, дитина, поки твоя година» (Номис); «Година й негода 
часто міняються в надмор’ї» (Дмитерко); «Мар’ян, мов осіння година» (Стельмах); «Ішли з 
їдальні до себе на мертву годину» (Гончар) і под. 

Важливо не забувати й про правильну наголошуваність слова котри ́й, що вимагає 
інтонаційного виділення останнього, а не першого складу. Це засвідчують як давні, так і 
найновіші словники української літературної мови. 

Конструкції на означення точного часу відзначаються сталим порядком компонентів: 
зміна порядку компонентів веде до зміни значення всього словосполучення. Так, 
прийменник за, виступаючи перед числівником на означення хвилин, свідчить про 
наближення певної точки часу; в позиції перед числівником на означення годин він передає 
діаметрально протилежне значення — час після якоїсь певної години. Пор.: «За дві хвилини 
восьма» і «Було сім хвилин за десяту». 
Після порівняно недавньої заміни півдобової, дванадцятигодинної системи 

адміністративного добового часоподілу на цілодобову, 24-годинну, в усіх стилях (крім суто 
наукових) сучасної української мови, як і колись, все ще функціонують форми лексичних 
зрощень темпоральних словосполучень календарного і годинно-хвилинного часовизначення. 
Щоб уникнути важковідмінюваних складних та складених числівників подванадцяткової 
лічби (напр.: «пів до двадцять другої години», «сім хвилин по двадцять четвертій», 
«дев’ятнадцята година» та под.), уживається: «дванадцята година... ночі, дня, ранку, 
вечора», напр.: «Сьогодні о 12 ночі приїду до Флоренції»; «Завтра буду в Римі, так о годині 5 
по полудні» (Коцюбинський); «О другій годині дня прокинулась» (Леся Українка); «О сьомій 
годині ввечері прийшов я» (Смолич); «— Ти коли, голубе, зміняєшся? — О дев’ятій вечора, 
ваш вискобродь!» (Тулуб). 

Конструкції словосполучень на означення точного часу дуже молоді, як і виміри 
астрономічного часу з точністю до години, хвилини, секунди... Перший годинник— гномон 
— був сонячний. Такі гномони, у вигляді стовпа серед майдану, існували ще 3 тисячі років 
до н. е. У третьому столітті н. е. винайшли «водяний», у Середньовіччі — «пісковий», 1323 
рік відзнаменувався першим вежовим механічним годинником у Страсбурзі. На Русі перший 
механічний баштовий годинник з’явився в 1404 p., за князя Дмитрія Донського — на 
Фролівській (Спаській) вежі Кремля у Москві, але хвилинна стрілка на циферблаті — тільки 
на початку XVIII ст., а секундна — тільки в XIX ст. Ще до 1700 року новий рік на Русі (за 
«юліанським» календарем) починався першого вересня, «побутовим календарем» слугували 
періоди релігійних свят, тільки з 9 грудня 1706 р. на Русі почали добовий лік часу... Точними 
часовими категоріями користувалися в побуті рідко, що затримувало розвиток форм часових 
словосполучень годинно-хвилинного часу, які, отже, є для сучасної мови порівняно новими 
лексичними категоріями. 

«— Добродію, ти по сонцю пізнаєш, яка тепер година?» (Леся Українка), — звучала 
питально-часова форма ще в кінці минулого століття. «Поки роса зійде», «доки півні 
запіють», «три дні ходу» — були звичні часовиміри наших предків. Пор.: «Ще треті півні не 
співали», «Ґонту забавляйте з півупруга»4 (Шевченко); «Сонце стало на полудень» 
(Досвітній); «Наймалися від Миколи до покрови»; «Перед Петром і Павлом починав паш 
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батько клепати косу» (Довженко). 
Від нас прискорений, енергійний ритм нового століття вимагає все більше цінувати 

годину, мить. Все більшої точності й досконалості вимагають мовні часовизначальні 
конструкції. Вони виробилися, усталилися в мові, і ними треба вміло і правильно 
користуватися. 
 


