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DIFFERENTIAL CHARACTERISTICS OF EVERYDAY CONVERSATIONAL 
STYLE OF THE LITERARY LANGUAGE

The article analyzes the correlation functional and stylistic parameters of everyday 
conversational language.
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ЧИСЛІВНИКИ “НЕ ЗНАЮТЬСЯ” З ТОП-

У пресі з’явилися дивні поєднання, для яких навіть назви немає, бо за таким 
зразком в українській мові слів ніколи не утворювали. Це поєднання іншомов-
ної основи топ-, що за значенням відповідає українському “найкращий”, з кіль-
кісним числівником, пор.: Жоден з навчальних закладів України не потрапив 
до топ-500 кращих навчальних закладів світу (Україна молода, 12.02.2011); З 
Європи до топ-10 [найкращих міст для проживання] потрапили лише Відень та 
Гельсінкі (Український тиждень, 25.02–3.02.2011).

Відомо, що кількісні числівники вживаються самостійно, означаючи число 
(п’ять плюс десять — п’ятнадцять), та з іменниками, визначаючи кількість 
кого-, чого-небудь (дві жінки, чотири столи). Від них можна утворити переваж-
но порядкові прикметники (три — третій, чотири — четвертий), зрідка — імен-
ники (одиниця, сімка, десяток), дієслова (двоїтися, восьмерити) та прислів-
ники (утроє, двічі). Із префіксами  українського чи  чужомовного походження 
кількісні числівники зовсім не поєднуються. Тому поєднання чужомовного топ- із 
кількісними числівниками — це безглузде утворення, яким хизуються автори-
невігласи. Замість топ- потрібно вживати прикметники найкращий (найкраща, 
найкраще, найкращі). Пор. у згаданих реченнях: Жоден з навчальних закладів 
України не потрапив до  500 найкращих навчальних закладів світу; З Європи до 
10 [найкращих міст для проживання] потрапили лише Відень та Гельсінкі.

Тож пам’ятаймо, що кількісні числівники “не знаються” з чужомовним топ-.
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