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Орудний відмінок у сучасній українській літературній мові може виражати три значення 
часу, називаючи а) час, в один із моментів якого відбувається дія (приходити нічною добою, 
працювати останнім часом); б) нерегулярну повторюваність часу, в один із моментів якого 
відбувається дія (читати вечорами, бігати осінніми ранками); в) нерегулярну 
повторюваність часу, протягом якого відбувається дія (просиджувати місяцями, писати 
цілими днями). Три різновиди часу чітко розмежовуються не тільки значеннєво, а й за 
формальними особливостями. 

Орудний відмінок, який вказує на зв’язок дії з відповідним моментом часу, вживається 
рідко. У формі такого орудного відмінка однини може виступати невелика кількість 
іменників, які означають окремі назви пір року (весна, зима), частин доби (світанок, ранок, 
смеркання, смерк, присмерк) і часові поняття (доба, час). Ці назви виконують роль іменника, 
коли вживаються з означеннями, без означення вони виступають як прислівники. Напр.: 
«Було це грізною весною у дев’ятнадцятий той рік» (Сосюра); «Вийшов я з села ранком 
погожим і свіжим» (Вовчок); «...детально розпитував, чи не було в нього останнім часом 
припадків» (Тютюнник); «Раннім присмерком дід Дунай добрався в прибузький присілок» 
(Стельмах). Проте частіше в подібних словосполученнях (з іменниками — назвами пір року 
і частин доби) на означення часу використовується основний синтаксичний засіб — родовий 
відмінок однини, пор.: «Цієї весни молодий солдатський хміль бродив у Маковейовій крові 
бурхливіше, ніж будь-коли» (Гончар); «Цього ранку Йонька встав удосвіта» (Тютюнник). 

З-поміж усіх форм з орудним однини найширше вживається усталена сполука останнім 
часом, яку засвідчують усі стилі сучасної української літературної мови. 

Форми орудного відмінка без означення перейшли в прислівники часу. Від небагатьох 
іменників часового значення — назв пір року та частин доби (зима, весна, літо, ранок, 
світанок) — в українській мові існують паралельні прислівникові форми узимку (взимку) і 
зимою, навесні і весною, улітку (влітку) і літом, уранці (вранці) і ранком, світанком і 
прислівникова сполука на світанку. Напр.: «Три дівчини, студентки-агрономи йшли взимку 
по доріжці лісовій» (Рильський); «Пам’ятає, як одного разу зимою приїхав із базару батько» 
(Тютюнник) ; «Навесні тут тьохкатимуть солов’ї» (Гончар); «Весною ми їздили в поле 
Візком однокінним старим» (Рильський); «Як чарує очі влітку над горою сонця схід!» 
(Терещенко); «Ви літом шалено на нас наступали» (Сосюра); «А вранці йшли в Щербанівку 
жінки до чоловіків» (Головко); «Дружину він навмисне ще ранком послав у Томашівку» 
(Ваш); «Другого дня Матвій Станком вирушив до міста» (Микитенко); «Звук сурми збудив 
його на світанку» (Тулуб). 

З паралельних форм основними виступають звичайно прислівники узимку (взимку), 
навесні, улітку (влітку), уранці (вранці), на світанку. Прислівники присмерком, смерком 
паралельних форм не мають: «В економію Аркадій Валеріанович приїхав присмерком» 
(Стельмах); «Смерком Оленчук повернувся додому» (Гончар). 
Від окремих назв пір року й частин доби (осінь, день, вечір, здебільшого й ніч) 

прислівники утворилися через прийменниково-відмінкові сполуки: восени, удень (вдень), 
увечері (ввечері), уночі (вночі). Напр.: «Тут рвали восени ми глід червоноокий» (Сосюра); 
«Немов це й не вона вдень так щасливо сміялася і щебетала на вогневій» (Гончар); «А мати 
прийде додому аж увечері» (Головко); «Уночі смієш лиш підходити до рідної хати» 
(Хоткевич). 

На означення нерегулярно повторюваного часу, в один з моментів якого відбувається дія, 
широко вживається в сучасній українській літературній мові орудний відмінок. Він охоплює 
велику кількість іменників часового значення (пор. назви пір року — весна, літо, осінь, 
зима; назви частин доби — світанок, ранок, день, вечір, ніч тощо; назви днів тижня — 
понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця, субота та ін.). Напр.: «Міркувала щось баба. 
Днями й ночами, потай, сама» (Коцюбинський) ; «Все ходив би понад тобою, Черемоше, 



білими ночами» (Хоткевич); «Він почав міцно спати і не чув, як світанками журливо 
просиджував над його узголов’ям старий Горицвіт» (Стельмах). Такий орудний вживається 
тільки у множині, з означенням або без нього. 

Коли треба підкреслити, що якась дія повторюється постійно, регулярно, вживають 
родовий і знахідний відмінки іменників із займенником кожний (кожен), а також 
прислівники типу щодня, щовечора, щоночі. Пор. відтінки у значенні таких конструкцій: 
тренуватися кожного вечора (кожен вечір, щовечора) — тренуватися вечорами. 

Орудний відмінок може виражати також нерегулярну повторюваність часу, протягом 
якого відбувається дія. Він утворюється від назв різних часових відрізків — вимірів часу 
(година, доба, тиждень, місяць, рік, століття, тисячоліття тощо) без означення або з 
означенням цілий; деякі часові поняття (ранок, вечір, ніч і под.) виступають тільки у 
сполученні зі словом цілий. Напр.: «Я не виходив з будинку посольства тижнями» 
(Довженко); «Місяцями дерева лежать, зламані бурею» (Гончар); «Насмоктавшись, засинав і 
не чути було його цілими годинами» (Тютюнник); «Тимко ще більше почорнів, дивився на 
всіх спідлоба, часто курив і цілими вечорами мовчки просиджував під хатою» (Тютюнник). З 
назвами вимірів часу слово цілий виконує підсилювальну роль, а з часовими поняттями типу 
ранок, вечір і под. воно якраз створює значення нерегулярної повторюваності часу, протягом 
якого відбувається дія. 
 


