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Крім числівників, на кількість об'єктів можуть вказувати також такі слова, як «багато, 
мало». Ці поняття не виражають точну кількість об'єктів, а тому вважаються відносно 
точними. Щоб зрозуміти, чому ці поняття відносно точні, дайте відповіді на наступні 
питання (Ви не знайдете на них відповідей у цій книжці): 

 Склянка води - це багато? Для людини, яка не відчуває спраги? Для людини, що 
провела день у пустелі? 

 Тисяча доларів - це багато? Для українського пенсіонера? Для Білла Гейтса або 
Рината Ахметова? 

 Один телефон - це багато? Для однієї людини? Для десяти людей, яким 
терміново треба подзвонити? 

 Ложка цукру - це багато? На ведро води? А на краплю кави? 
 
Ці питання ілюструють, що поняття «багато й мало» є відносними і змінюються в 
залежності від точки зору людей і ситуації. 
Англійці люблять усе класифікувати, а тому в них є два «багато» і два «мало»: по 
одному для обчислювальних і необчислювальних об'єктів. На англійську «багато» 
перекладається як «much» і «many». «Much» використовується перед 
необчислювальними об'єктами (вода, нафта, вугілля), а «many» - перед 
обчислювальними (книги, журнали, касети). 
 
Слово «мало» (теж відносне поняття) перекладається на англійську як «little» і «few». 
«Little» використовується перед необчислювальними об'єктами (вода, нафта, вугілля), 
а «few» - перед обчислювальними (книги, журнали, касети). Правила вживання цих слів 
представлені у таблиці нижче. 
 

Кількість Обчислювальні 
об'єкти 

Необчислювальні 
об'єкти 

Багато Many cats, dogs, books Much money, water, tea 

Мало Few cats, dogs, books Little money, water, tea 

 
Не завжди у Вас буде бажання й час думати над тим, яке слово можна поставити перед 

об'єктом: «many» або «much». У цих слів є синонім «a lot of», що 
використовується як перед обчислювальними, так і перед необчислювальними 

об'єктами. 
 
Зверніть увагу, що якщо Ви повідомляєте про те, що у Вас є велика кількість 

необчислювального об'єкта (води, молока), то використовуйте його в однині. Якщо 
Ви говорите, що у Вас є багато обчислювальних об'єктів, то використовуйте їх у 

множині. 
 
Ви можете уточнити кількість необчислювальних об'єктів, використовуючи слово 
«some», що означає «деяку кількість». Щоб Ваші фрази «Дай мені води» або «Я буду 
воду» не звучали так, начебто Ви мрієте роздобути усю воду світу, Ви можете вказувати 
кількість об'єкта за допомогою слова «some». «Some water», «some coffee», «some 
soup», «some milk» означають, що Вам потрібні ці речовини в невеликій кількості. 
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У значенні «деяка кількість» слово «some» використовується тільки перед 
необчислювальними об'єктами (масло, мармелад, варення). Перед 
обчислювальними об'єктами слово «some» позначає «якийсь». До кількості 

об'єктів це, звичайно ж, не має ніякого відношення. 
 
Інші граматичні теми Ви можете знайти у розділі «Безкоштовні уроки» на сайті 
www.enrucafe.com 
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