
 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

Київський електромеханічний фаховий коледж 

Відділення бакалаврської підготовки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Іноземна мова за професійним спрямуванням 

 

Конспект лекцій  

для студентів ІІ курсу відділення бакалаврської підготовки спеціальностей 

151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 

141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ 

2020 



 
 

Іноземна мова за професійним спрямуванням : конспект лекцій (граматика) для студентів 

відділення бакалаврської підготовки спеціальностей 151 – Автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології, 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка / Уклад. 

Марченко О. І. – К. : КЕМТ, 2020. –  56  с.  

 

Розглянуто і рекомендовано цикловою комісією філологічних дисциплін 

(Протокол № 1 від «29» серпня 2020 р.) 

Розглянуто і рекомендовано цикловою комісією бакалаврської підготовки 

(Протокол № 1 від «29» серпня 2020 р.) 

Затверджено науково-методичною радою  

Київського електромеханічного фахового коледжу 

(Протокол № 1 від «01» вересня 2020 р.) 

 

 

Н а в ч а л ь н е  в и д а н н я 

 

Іноземна мова за професійним спрямуванням 

Конспект лекцій (граматика) для студентів ІІ курсу бакалаврської підготовки 

спеціальностей 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, 141 – 

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  

 

 

 

 

Укладачі: Марченко Олександр Іванович, викладач вищої 

категорії, викладач-методист 

  

  

Рецензент: Пунщикова Наталія Григорівна, викладач вищої 

категорії, викладач-методист 

 

 

 

 

 
 

Київський електромеханічний фаховий коледж 

Відділення бакалаврської підготовки 

03037, Київ, Повітрофлотський пр-т, 35 

Тел.: (044) 249-85-97 



 
 

Транскрипція англійських слів та вимова 

Транскрипція на уроках англійської мови вивчалася ще з перших класів, але оскільки 

мотивації вчити англійську мову тоді було мало, якщо взагалі вона була. Тому ці всі уроки 

успішно пролеітили повз і доводиться лише зараз знову згадувати, що таке транскрипція. 

Отже, давайте спочатку розберемося, що ж ми розуміємо під поняттям «транскрипція». 

Усі літературні джерела, довідники називають це мовне явище графічним відображенням 

звуків. Без знання кожного знака неможливо повною мірою оволодіти читанням. Деякі 

слова можна запам’ятати за звучанням, а якщо попадеться довге, незнайоме, як тоді бути?!  

Позначення звуків 

Щоб вам легше було розібратися, як читаються ті чи інші графічні «закарлючки» в 

транскрипції англійських слів, візьміть на замітку наступну таблицю, яка допоможе 

зрозуміти, до якого звуку української мови наближений «значок». Зверніть увагу, що «:» – 

позначає довготу, протяжність. 

Транскрипція 

голосних 
Відповідні звуки укр. мови Приклади   

Транскрипція 

приголосних 

Відповідні 

звуки укр. 

мови 

Приклади 

[a:] глибоке, довге «а»  hard [ha:d] [l]  звук л lake [leik] 

[æ] 

поміжний звук між «е» та 

«а», широко відкриваючі 

рот 

 can [cæn] [p] звук п pen [pen] 

[i:] довге, жироке «і»  week [wi:k] [b] звук б 
about 

[əbaut] 

[i]  короткий звук «и»  wish [wi ʃ] [t] звук т ten [ten] 

[e] короткий звук «э»  get [get] [d] звук д date [deit] 

[ɔ] звук «о»  clock [klɔk] [m] звук м miss [mis] 

[ɔ:] довгий, глибокий звук «о»  before [bifɔ:] [k] звук к 
black 

[blæk] 

[ə]   «е», нетральний  success [səkses] [g] звук г 
green 

[gri:n] 

[ʌ] 
 звук «а», короткий, 

відривчасний 
 under [ʌndə] [n] звук н 

number 

[nʌmbə] 

[з:] або [ə:] 

 проміжний звук між «о» 

та «е», трохи нагадує 

російський звук «ё» 

 burn [bз:n] [ʃ] звук ш 
Russian 

[rʌʃn] 

[u]  звук «у»  look [luk] [f] звук ф five [faiv] 

[u:]  довгий звук «у»  soon [su:n] [v] звук в live [liv] 

[ai]  звук «ай»  fight [fait] [s] звук с face [feis] 

[ei]  звук «эй»  make [meik] [z] звук з lazy [leizi] 

[ɔi]  звук «ой»  noise [nɔiz] [ʒ] звук ж 
pleasure 

[pleʒə] 

[au]  звук «ау»  found [faund] [tʃ] звук ч 
 chair 

[tʃɛə] 

http://english-grammar.com.ua/2014/11/01/transkryptsiya-anhlijskyh-sliv-ta-vymova/


 
 

[ɔu]  звук «оу»  stone [stoun] [dʒ] звук дж 
 joke 

[dʒouk] 

[iə]  звук «іе»  hear [hiə] [r] звук р 
  rose 

[rouz] 

[uə]  звук «уе»  sure [ʃuə ] [h] звук х  hair [hɛə] 

[ɛə]  звук «эа»  pair [pɛə] [j] звук й 
 надає 

м’якості 

[ju:]  звук «ю»  knew [nju:] [w] 
звук уо або 

в 

 what 

[wɔt] 

[je]  звук «е»  yellow [jeləu] [ŋ] 
звук н 

(носовой) 

 morning 

[mɔ:niŋ] 

[jз]  звук «‘эа», «ё»  year [jз:] [θ] 
середнє між 

с та ф 
 thin [θin] 

[jʌ]  звук «я»  young [jʌŋ] [ð] 
середнє між 

З та В 
 that [ðæt] 

 

THE ARTICLE (АРТИКЛЬ) 
 

Артикль – це спеціальне службове  слово, яке стоїть перед іменником або іменником з 

означенням. В англійській мові є неозначений артикль a (an) і означений артикль the. 

Якщо перед іменником артикль не стоїть, то кажуть, що він вживається з „нульовим” 

артиклем.  

Артиклі a (an – якщо іменник починається з голосного звуку: an apple, an hour) та the 

надають іменникові відтінку конкретного і зрозумілого або невідомого, однак не мають 

окремого власного значення та на українську мову не перекладаються. 

Вживання артикля 

НЕОЗНАЧЕНИЙ АРТИКЛЬ (THE INDEFINITE ARTICLE) 

Неозначений артикль а походить від числівника one один, тому може вживатися лише зі 

злічуваними іменниками в однині. 

 

Неозначений артикль вживається: 

a. Якщо предмет (або особа) згадуються вперше і не відомі співрозмовнику: 

A boy is standing at the window. Біля вікна стоїть хлопчик (якийсь невідомий хлопчик). 

b. Якщо предмет (або особа) розглядаються як один з багатьох подібних, що підкреслює 

означення: 

My elder brother lives in a big city. Мій старший брат живе у великому місті (в одному з 

багатьох великих міст). 

c. Якщо про предмет (або особу) говориться як про представника всього класу: 

A cadet is a student of a military school. Курсант - це учень військового училица (будь-який 

курсант). 

d. Якщо іменник означає рід занять, професію: 

My friend's father is a worker and my father is an officer. Батько мого друга - працівник, а мій 

батько - офіцер. 

e. Після слів rather, quite, such, what (в окличних реченнях) та після звороту there is: 

She was such a good student! 

Вона була такою хорошою студенткою! 

There is a forest near our village.  

Біля нашого села є ліс. 

f. В словосполученнях once a day (week, month, year), at a time, in a minute, not a word, коли 

неозначений артикль по своєму значенню відповідає числівнику one - один: 



 
 

I'll be back in a minute. 

Я повернусь через (одну) хвилину. 

She said not a word. 

Вона не промовила ані (одного) слова. 

g. В словосочетаниях a great deal (of), a number (of), a great many, a little, a few и др., а 

также в словосочетаниях to be at a loss, to be in a hurry, as a rule, it's a shame, it's a pity, to 

have a walk, to have a smoke и др.: 

Let's have a rest! 

Давайте відпочинемо! 

It's a pity I was not present at your lecture.  

Шкода, що я не був присутній на вашій лекції. 

 

ОЗНАЧЕНИЙ АРТИКЛЬ (THE DEFINITE ARTICLE) 

Означений артикль the походить від вказівного займенника this - цей і може вживатись зі 

злічуваними та незлічуваними іменниками однини та множини. 

Означений артикль має два варианти вимови [зэ] та [зи]. 

 

Означений артикль вживається: 

a. Якщо іменник вже згадувався або з контексту зрозуміло про кого або що іде мова: 

This is a map. The map is large. 

Це - карта. Карта (про яку згадувалось) велика. 

My children are in the village. 

Мої діти в селі (співрозмовникам відомо, про яке село іде мова). 

b. Якщо іменник єдиний в своєму роді: 

"The Red Book of the USSR" was published in 1978. 

"Червона книга СРСР" була видана у 1978 році. 

c. Перед порядковими числівниками та прикметниками у найвищому ступені порівняння: 

The first wealth is health. 

Здоров’я – перше багатство. 

d. Перед іменниками, що означають речовину, якщо мова іде про визначену кількість 

речовини: 

Pass the milk, please.  

Передай, будь ласка, молоко. 

The water in the glass is very cold. 

Вода в стакані дуже холодна. 

e.Перед іменниками, що означають частину доби: 

I get up at seven in the morning. 

Я встаю о сьомій ранку. 

f. Перед прізвищами у множині для позначення членів родини: 

Не used to come to the Simonovs on Sundays. 

По неділях він зазвичай ходив до Симонових. 

g. Перед назвами театрів, кінотеатрів, музеїв, картинних галерей, гостинниц, кораблів, 

газет, журналів і т.п.: 

The British Museum was founded in 1753. 

Британський музей був заснований у 1753 році. 

h. Перед назвами річок, морів, океанів, гір, частин світу: 

Have you ever been to the Black Sea shore? 

Вы коли-небудь були на узбережжі Чорного моря? 

The Volga is the longest river in Europe.  

Волга – сама довга річка у  Європі. 

i. Перед назвами граматичних категорий (часу, способу, відмінку і т. п.): 



 
 

Some verbs in the Ukrainian language are never used in the Passive Voice. 

В українській мові деякі дієслова ніколи не вживаються в пасивному стані. 

k. Перед назвами народів, національностей: 

When at Rome, do as the Romans do. 

Коли знаходишся у Римі, чини, як чинять римляни. 

l. Перед наступними назвами країн, місцевостей та міст:  

the Ukraine Україна 

the Crimea Крим 

the Caucasus Кавказ 

the Congo Конго 

the Netherlands Нідерланди 

the Hague Гаага 

the Lebanon Ливан 

l like the sunny Crimea.  

Я люблю сонячний Крим. 

m. Перед наступними географічними назвами: 

the United States - Сполучені Штати 

the English Channel - Англійський канал (Ла-Манш) 

 

Артикль не вживається: 

1. Перед незлічуваними іменниками, що означають абстрактні поняття:  

Не likes music. Він любить музику. 

2. Перед незлічуваними іменниками, що означають речовину, масу, якщо не вказується 

кількість: 

I prefer hot and strong coffee to tea. Я надаю перевагу гарячій та міцній каві. 

3. Перед іменниками у множині, якщо в однині в подібному випадку ставиться 

неозначений артикль: 

There is a book on the table. На столі (є) книга. 

There are books on the table. На столі (є) книги. 

4. Перед іменниками з кількісним числівником, вказівним або присвійним займенником та 

словами North(ern), South(ern), West(ern), а інколи словами last, next: 

This work must be done today. 

Ця робота повинна бути зроблена сьогодні. 

Our messroom is on the second floor.  

Наша столова на третьому поверсі. 

I'll come to your place next week. 

Я прийду до вас на наступному тижні. 

5. Перед назвами країн, континентів, міст, вулиц, гір, островів, озер і т. д., а також перед 

іменами і прізвищами: 

I lived in Gorky Street in Moscow. 

Я жив на вулиці Горького в Москві. 

Elbrus is the highest mountain in the Caucasus.  

Ельбрус - сама висока гора на Кавказі. 

6. Перед назвами пори року, місяців, дній тижня: 

Usually students have no classes in summer. 

У студентів влітку зазвичай не буває занять. 

7. Перед іменниками dinner, breakfast, supper, tea, day, night, evening, morning, school, 

college, hospital та інш., коли вони мають абстрактне значення: 

My son goes to school. 

Мій син навчається у школі. 

Dinner is always ready at two.  

Обід завжди готовий о другій годині.  



 
 

The Plural of Nouns (Множина іменників) 

 
В англійській мові утворити множину будь-якого іменника дуже просто. Для цього 

необхідно лише додати до іменника закінчення –s: 

Tree (дерево)-trees (дерева) 

Brother (брат)-brothers (брати) 

Але є випадки, коли необхідно додати довше закінчення –es.–es додається, якщо: 

А) іменник закінчується на –s, -ss, -sh, -ch, -tch, -x: 

Bus автобус-buses                       lunch сніданок-lunches 

Class клас-classes                         watch годинник-watches 

Bush кущ-bushes                           box ящик-boxes   

Б) іменник закінчується на –y з попередньою приголосною; при цьому y замінюється на i: 

Story оповідання-stories               fly муха-flies 

В) іменник закінчується на -o з попередньою приголосною: 

Hero герой-heroes            tomato помідор- tomatoes 

Винятки: piano рояль-pianos        photo фото-photos 

Тепер ви практично все знаєте про множину іменників, але не забувайте, що незлічувані 

іменники (речовини, абстрактні поняття, які не піддаються лічбі) множини не мають 

(water вода, freedom свобода, friendship дружба). 

ВИНЯТКИ: 

Wife-wives дружина 

Shelf-shelves полиця 

Wolf-wolves вовк 

Half-halves половина 

Leaf-leaves лист 

Calf-calves теля 

Knife-knives ніж 

Life-lives життя 

 

Man-men чоловік 

Woman-women жінка  

Foot-feet нога 

Tooth-teeth зуб 

Goose-geese гуска 

Mouse-mice миша 

Child-children дитина 

Ox-oxen бик 

 

Phenomenon-phenomena явище 

Crisis-crises криза 

Radius-radii радіус 

 

 

THE PREPOSITION (ПРИЙМЕННИК) 
 

Прийменники місця: 

іn front of – попереду, 

behind – позаду. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TO-ДО 

 

 

                                                     BETWEEN-МІЖ 

 

 

   Прийменники часу: 

А) зі словом time, з цифрами, що вказують на час, зі словом night вживаємо 

AT: 

At this time-в цей час        at night- вночі          at ten (o'clock)-о десятій (годині) 

Б) з роками, назвами місяців, пори року вживаємо 

IN: 

In 1999- у 1999             in May- у травні             in summer- влітку     

В) зі словом day та назвами днів тижня вживаємо 

ON: 

On this day – у цей день     on Friday – у п’ятницю 

 

THE PRONOUNS (ЗАЙМЕННИКИ) 
 

                   ХТО?                                    КОМУ?КОГО?                                  ЧИЙ? 

I [ай] -  я         Me [мі]- мені/мене My[май]- мій 

You [ю]-ти You [ю]- тобі/тебе Your[йор]- твій 

He [хі]- він Him [хім]- йому/його His[хіз]- його 

She [ші]- вона Her [хьо]- їй/її Her[хьо]- її 

It [іт]- воно(в англ. мові все, 

крім людей)  

It [іт] - переклад в 

залежності від роду 

іменника, який виражений 

цим займенником. 

Its [ітс] - переклад в 

залежності від роду 

іменника, який виражений 

цим займенником. 

We [ві]- ми Us [ас]- нам/нас Our[ауе]- наш 

They [зей]- вони Them [зем]-  їм/їх Their[зеір]- їхній 

You [ю]- ви You [ю]- вам/вас Your[йор]- ваш 

 

   Вказівні займенники: 

This   цей, ця, це (однина)                                      these   ці (множина) 

That   той, та, те (однина)                                  those   ті (множина) 

 

Wordformation (Словотворення) 

 
Кожна річ, котрою ми користуємося щодня, змінюється від цього щоденного 

вживання. Одяг - зношується, техніка - ламається. І їх місце займають нові речі.  

IN-В 

(всередині) INTO-В 

(всередину) 

ON-НА 

(горизонтал

ьній 

поверхні) AT- 

НА 

(верт

икаль

-но) 

UNDER-

ПІД 

OVER, 

ABOVE- 

НАД 
FROM-З 

    (ЗІ) 



 
 

Мова теж змінюється. В устах кожного з нас. Одні слова зношуються, втрачають 

актуальність, зникають, інші - народжуються, поширюються, стають загальноприйнятими. 

І ми, ті, хто користується нею щодня, додаємо до неї кожен щось своє. 

Середовище англійської мови, як, мабуть, жодне інше, є прекрасним ґрунтом для 

народження нових слів. Її синтетичність, гнучкість сприяє творенню неологізмів.  

 
Вживання префіксів il-, ir-, im-, in-, un-, dis-, mis-, non- 

Префіксів існує дуже велика кількість. Як і в українській мові, ці префікси можуть 

повністю змінювати значення слова.  

Дещо про суфікси 

Суфікс - значуща частина слова, що стоїть між коренем і закінченням і служить для 

творення нових слів або окремих форм  

Про утворення слів (афіксація) 

Ми вже говорили про афіксацію. Нагадаємо коротко. Афіксація – це утворення нової 

основи із вже існуючої основи шляхом додавання до неї слово утворюючої частки, яка 

називається афіксом.  

Утворення дієслів 

Дієслова в англійській мові утворюються за допомогою суфіксів (відокремлених, 

невідокремлених),  префіксів та за допомогою конверсії. 

Утворення прикметників 

Утворення прикметників за допомогою суфіксів. Для утворення прикметників 

уживані такі суфікси: 

Суфікс -ful який утворює прикметники від іменників. Головне значення: «що має 

дану якість»: 

use (користь) — useful (корисний) 

peace (мир) — peaceful (мирний) 

beauty (краса) — beautiful (красивий) 

 Розглянемо детальніше перший спосіб словотворення, а саме слововиробництво. 

Утворення одного слова з іншого відбувається наступними способами: 

Без будь-якої зміни вимови і написання слова; 

За допомогою зміни місця наголосу; 

За допомогою чергування звуків; 

За допомогою афіксів (префіксів та суфіксів).  

Суфікси - це словотворчі елементи, з допомогою яких утворюють нові слова. Для 

утворення нового слова ці частинки розміщують в кінці слів. Вони змінюють категорію 

слова, перетворюючи іменник в прикметник, прикметник в іменник, іменник в дієслово і 

т.д. Додаючи суфікси до прикметника weak ми одержуємо дієслово weaken, іменник 

weakness і прислівник weakly. Корінь just дає такі похідні як justice, justify, justifiable, 

justicatory, justificative, justiceship. 

Так само від латинської основи dur, значення "hard", "lasting" мають слова duration, 

durability, durance, during. Так, одна лише основа може утворювати слова без допомоги 

суфіксів і це утворює значну кількість незв'язаних слів. 

В англійській мові є велика кількість суфіксів, які мають велику кількість значень. 

Для кращого розуміння сучасних слів нам вистачить ознайомитись з більш важливими 

суфіксами і визначити більш загальне значення, яке кожен з них передає. Найбільш 

важливі значення можуть бути згруповані в малій кількості основних значень, такі як 

"taste" чи "condition" для суфіксів, які утворюють абстрактні іменники, як -dom і -ness.  

Загалом більшість суфіксів втратили своє початкове значення і зараз здебільшого 

позначають частину мови, показуючи наприклад, що visible - це прикметник, а не іменник 

чи дієслово, що activity - це іменник, не прикметник чи щось інше. 

http://opentalk.org.ua/langstory/vzhivannya-prefiksiv-il-ir-im-in-un-dis-mis-non
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Велика кількість англійських суфіксів походять від грецьких, латинських, 

французьких суфіксів. Також приєднують англосаксонські не відрізняються у значенні з 

староанглійськими суфіксами. Одержуючи суфікси від двох мов в різні часи, деякі основи 

утворювали слова, які в деякій мірі подібні за значенням. Наприклад: fatal I fateful, 

beauteous, beautiful; plenteous, plentiful, перше має латинський суфікс, другий 

старо(давньо)англій-ький. Є численні випадки паралельно латинських і французьких слів, 

які утворювались таким шляхом, латинські слова почали запозичувати пізніше. 

З того часу як значення базувались на походженні суфіксів, почали не застосовувати 

староанглійські основи з латинськими чи грецькими суфіксами і т.п. 

Використання суфіксів у різних частинах англійської мови. 

Іменники бувають прості та похідні. До простих іменників відносять іменники, які 

не мають в своєму складі ні префіксів ні суфіксів. До похідних - іменники, які містять 

суфікси або префікси, або одночасно і те і інше: darkness - темнота, misprint - помилка, 

unemployment - безробіття. 

До найбільш характерних суфіксів похідних іменників відносяться: 

-er worker робітник 

writer письменник 

-ment development розвиток 

government уряд 

-ness happiness щастя 

kindness л юб'язність 

-ion restriction обмеження 

connection зв'язок 

-dom freedom свобода 

wisdom мудрість 

-hood childhood дитинство 

neighborhood сусідство 

-ship leadership керівництво 

friendship дружба 

Прикметники також бувають прості і похідні. Аналогічно до іменників відносно 

нашого дослідження нас цікавлять похідні прикметники. Найбільш характерними 

суфіксами прикметників є: 

-ful useful корисний 

doubtful сумнівний 

-less helpless безпомічний 

useless некорисний  

-ous famous відомий 

dangerous небезпечний 

-al formal формальний 

central центральний 

-able, eatable їстівний 

-ible accessible доступний 

Числівник - це частина мови, яка означає кількість або порядок предметів. 

Числівники від 13 до 19 включно утворюються від відповідних числівників першого 

десятка за допомогою суфікса -teen: four - fourteen, six - sixteen. При цьому числівники 

three і five видозмінюються three - thirteen, five - fifteen. Числівники, які означають 

десятки, утворюються від відповідних числівників першого десятка за допомогою суфікса 

-ty: six - sixty, seven - seventy. При цьому числівники two, three, four i five видозмінюються 

two - twenty, three - thirty, four - forty, five - fifty. 

Дієслово - це частина мови, яка означає дію або стан особи або предмету. Дієслова 

бувають прості або похідні. Аналогічно до іменників похідні дієслова містять в своєму 

складі суфікси або префікси: to discharge - розвантажувати, to shorten - скорочувати. 



 
 

До найбільш поширених суфіксів дієслів можна віднести: 

-en to widen Розширяти  

to strengthen посилювати 

-fy to simplify спрощувати 

to signify означати 

-ize to mobilize мобілізувати 

to organize організувати 

-ate to demonstrate демонструвати 

to separate відділяти 

Займенники діляться по формі на дві групи: прості та похідні. До групи похідних 

займенників належать займенники утворені від прикметників за допомогою суфікса -ly: 

easily - легко, quietly - спокійно, slowly - повільно. Ряд займенників утворена від інших 

частин мови: daily - щоденно, weekly - щотижнево, monthly - щомісячно та ін.  

Утворення слів може відбуватись за допомогою афіксів - префіксів і суфіксів. 

Префікси стоять на початку слова, а суфікси - в кінці слова. 

Суфікси служать для утворення однієї частини мови з іншої: 

beauty (іменник) краса  

beautiful (прикметник) красивий 

strength (іменник) сила  

to strengthen (дієслово) посилювати,(-ся) 

happy (прикметник) щасливий happiness (іменник) щастя 

calm (прикметник) спокійний calmly (прислівник) спокійно 

to read (дієслово) читати 

reader (іменник) читач 

Розглянемо найпоширеніші суфікси в англійській мові. 

Для позначення особи: -er, -or (-or приєднується до дієслів латинського походження) 

приєднуються до дієслів для позначення діючої особи: 

to buy купувати buyer покупець 

to direct керувати director директор 

to inspect інспектувати  

inspector інспектор 

to invent винаходити  

inventor винахідник 

to produce виробляти 

producer виробник 

to sell продавати seller продавець 

to supply поставляти 

supplier постачальник 

to teach вчити teacher вчитель 

to translate переводити 

translator перекладач 

to visit відвідувати visitor відвідувач 

to work працювати worker робітник 

to write писати writer письменник 

-ist так само, як і суфікс -іст в українській мові служить для визначення належності 

до політичного або наукового напрямку. 

Суфіксу -ist відповідає у відвернених іменниках суфікс -ism (так само як в 

українській мові -ізм): materialism - матеріалізм. 

-ee служить для означення особи, на яке направлено дію: 

to address адресувати  

addressee адресат 

to consign відправляти(товар) 



 
 

consignee вантажоотримувач 

to lease здавати в оренду 

lessee орендатор 

to pay платити 

payee отримувач платежу (по чеку) 

to trust довіряти 

trustee довірена особа 

-ian служить для означення національної належності 

Ukrainian Українець 

Bulgarian Болгарин 

Hungarian Угорець 

Norwegian Норвежець 

-age зазвичай утворює іменники від дієслів: 

to leak протікати leakage витік 

to marry одружуватися marriage брак 

to pass проходити passage прохід 

-ance, -ence (відповідні прикметники мають суфікс -ant, -ent): 

important важливий importance важливість 

different різний 

difference Розходження 

insistent наполегливий 

insistence наполегливість 

resistant опірний 

resistance опір 

-dom утворює іменники від прикметників і іменників: 

free вільний freedom воля 

wise мудрий wisdom мудрість 

king король kingdom королівство 

-hood зазвичай утворює іменники від інших іменників: 

brother брат brotherhood братство 

child дитина childhood дитинство 

man чоловік manhood мужність 

mother мати motherhood материнство 

neighbour сусід neighbourhood сусідство 

-ion (-ation, -tion, -sion, -ssion) утворює іменники від дієслів. При цьому в деяких 

випадках змінюється вимова, а іноді і написання слів: 

to collect збирати 

collection зібрання, колекція 

to combine комбінувати 

combination комбінація 

to connect з'єднувати connection з'єднання 

to dictate диктувати 

dictation диктовка 

to include включати inclusion включення 

to introduce вводити 

introduction ввід 

to produce виробляти production виробництво 

to restrict обмежувати restriction обмеження 

to submit підкорюватися submission підкорення 

to transmit передавати transmission передача 

-ment утворює іменники від дієслів: 

to agree погоджуватися agreement погодження, згода 



 
 

to develop розвивати development розвиток 

to govern керувати government керування, уряд 

to improve покращувати improvement покращення 

to pay платити payment платіж 

to settle регулювати settlement врегулювання 

-ness утворює іменники від прикметників: 

bitter гіркий bitterness гіркота 

cold холодний coldness холодність 

dark темний darkness темнота 

kind добрий kindness доброта 

weak слабкий weakness слабкість 

-ship утворює іменники від інших іменників: 

dictator диктатор dictatorship диктатура 

friend друг friendship дружба 

leader вожак leadership керівництво 

member член membership членство 

-ure утворює іменники від дієслів: 

to depart їхати departure від'їзд 

to please доставляти задоволення 

pleasure задоволення 

to press тиснути pressure тиск 

to seize захоплювати  

seizure захоплення 

Тепер більш стисло розглянемо суфікси прикметників та дієслів. 

Найпродуктивнішими суфіксами прикметників є наступні: -able, -ible, -al, -ant, -ent, -ful, -

ish, -ive, -less, -ous, -y 

За допомогою перерахованих суфіксів прикметників утворюють іменники, дієслова. 

Найпоширеніші суфікси дієслів це: 

-en зі значенням робити або робиться. Утворює дієслова від прикметників і 

іменників: 

black чорний  

to blacken чорнити (робити чорним) 

sharp гострий 

to sharpen гострити(робити гострим) 

short короткий to shorten 

вкорочувати(робити коротким) 

-fy зазвичай утворює дієслова від прикметників: 

false фальшивий  

to falsify фальсифікувати 

simple простий 

to simplify спрощувати 

pure чистий 

to purify очищати 

-ize зазвичай утворює дієслова з іменників: 

character характер 

to characterize характеризувати 

crystal кристал 

to crystallize кристалізувати 

sympathy співчуття 

to sympathize співчувати 

 



 
 

Word order in the sentence (Порядок слів у реченні) 

I II 
III  

ДОПОВНЕННЯ 

IV 

ОБСТАВИНА 

ПДМЕТ ПРИСУДОК 
НЕПРЯМЕ БЕЗ 

ПРИЙМЕННИКА 
ПРЯМЕ 

НЕПРЯМЕ З 

ПРИЙМЕННИКОМ 
- 

They 

Вони 

love 

люблять 
- 

meat. 

м'ясо 
- - 

He 

Він 

tells 

розповідає 

them 

їм 

tales 

казки 
- 

in this room. 

в цій кімнаті. 

She 

Вона 

reads  

читає 
- 

her 

poems 

свої 

вірші 

to Peter 

Петру 

every day 

кажен день 

І. СТВЕРДЖУВАЛЬНІ РЕЧЕННЯ: 

1. ПІДМЕТ + ПРИСУДОК + ДОПОВНЕННЯ (НЕПРЯМЕ, БЕЗ ПРИЙМЕННИКА, 

ПРЯМЕ) + ОБСТАВИНА: 

a). Непряме доповнення без прийменника стоїть перед прямим доповненням: 

He shows me a nice film every day. – Він показує мені гарний фільм кожен день. 

He showed me a nice film yesterday. – Він показав мені гарний фільм вчора. 

He will show me a nice film tomorrow. – Він покаже мені гарний фільм завтра. 

b). Непряме доповнення з прийменником стоїть після прямого додатка: 

He shows a nice film to me every day. – Він показує мені гарний фільм кожен день. 

He showed a nice film to me yesterday. – Він показав мені гарний фільм вчора. 

He will show a nice film to me tomorrow. – Він покаже мені гарний фільм завтра. 

c). Порядок слів вважається ПРЯМИМ, якщо присудок стоїть після підмета: 

He shows nice films every day. – Він показує  гарні фільми кожен день. 

 2. ОБСТАВИНА ЧАСУ + ПІДМЕТ + ПРИСУДОК + ДОПОВНЕННЯ + ОБСТАВИНА 

Every day he shows a nice film to me. – Він показує мені гарний фільм кожен день. 

Yesterday he showed a nice film to me. – Він показав мені гарний фільм вчора. 

Tomorrow he will show a nice film to me. – Він покаже мені гарний фільм завтра. 

 ІІ. ПИТАЛЬНІ РЕЧЕННЯ 

1). ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ 

Загальне питання вимагає, як правило, короткої відповіді: Так або Ні. 

У ЗАГАЛЬНИХ ПИТАННЯХ: 

ДОПОМІЖНИЙ ДІЄСЛОВО + ПІДМЕТ + ЗМІСТОВЕ  ДІЄСЛОВО 

Does he show nice films every day? – Чи він показує  гарні фільми кожен день? 

Did he show nice films yesterday? – Чи він показував  гарні фільми вчора? 

Will he show nice films tomorrow? – Чи він покаже  гарні фільми завтра? 

ЯКЩО В ЯКОСТІ ПРИСУДКА ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ДІЄСЛОВО TO BE,  ДІЄСЛОВО 

TO HAVE АБО МОДАЛЬНЕ ДІЄСЛОВО 

то вони само і використовуються в якості допоміжного: 

1). ДІЄСЛОВО-ЗВ'ЯЗКА + ПІДМЕТ + ОСНОВНА ЧАСТИНА ПРИСУДКА 

(ПРЕДИКАТИВ) 

This film is interesting. -  Is this film interesting? 

Цей фільм цікавий. - Це фільм цікавим? 

This film was interesting. -  Was this film interesting? 

Цей фільм був цікавий. - Чи був цей фільм цікавим? 

They have a book. - Have they a book? 

У них є книги. - Чи є у них книжки? 



 
 

They had a book. – Had they a book? 

У них були книги. - У них були книги? 

Примітка: 

не буде помилкою, якщо ви скажете: Do you have a new textbook? 

Ще більш розповсюджено у Великобританії: Have you got a new textbook? 

2). МОДАЛЬНЕ ДІЄСЛОВО + ПІДМЕТ + СМИСЛОВЕ ДІЄСЛОВО 

They can play the piano. -  Can they play the piano? 

Вони можуть грати на фортепіано. - Чи можуть вони грати на піаніно? 

I may come in. - May I come in? 

Я можу зайти - Можу я ввійти? 

 2). СПЕЦІАЛЬНІ ПИТАННЯ 

на першому місці використовуються питальні слова 

Who - Хто 

Whom - кому 

When - коли 

What - що 

Which - який 

Whose - чий 

Where - де 

Why - чому 

how long - як довго 

how many - скільки 

how much  - скільки etc. 

1). ПИТАЛЬНЕ СЛОВО + ДОПОМІЖНЕ ДІЄСЛОВО + ПІДМЕТ + ЗМІСТОВЕ 

ДІЄСЛОВО 

When did you go to your doctor last time? - Коли ви ходили до лікаря в останній раз? 

Where do you live? - Де ви живете? 

Who is absent today? - Хто сьогодні відсутній? 

What is it? 

Питання може бути  і до визначення підмета: 

2). ПИТАЛЬНЕ СЛОВО + ПІДМЕТ + ПРИСУДОК 

Whose cap is it? - Чия це шапка? 

What text are you reading? - Який текст ви читаєте? 

What day of the week is today? - Який день тижня сьогодні? 

 ІІІ. ЗАПЕРЕЧНІ РЕЧЕННЯ 

ПІДМЕТ + ДОПОМІЖНЕ ДІЄСЛОВО ІЗ ЗАПЕРЕЧНОЮ ЧАСТКОЮ NOT + ЗМІСТОВЕ 

 ДІЄСЛОВО. 

I don't want any more tea, thank you. - Я не хочу більше чаю, спасибі. 

I haven't seen you for a long time. - Я не бачив вас протягом довгого часу. 

I am not ready yet. - Я ще не готовий. 

He doesn’t show films every day. – Він не показує фільми кожен день. 

IV. РЕЧЕННЯ З КОНСТРУКЦІЄЮ THERE IS / ARE 

THERE + TO BE (IS, ARE, WAS, WERE …) + ПІДМЕТ + ОБСТАВИНА 

There is a book on the table. - Книга на столі. 

There are notebooks on the table. - Ноутбуки на столі. 

There was a book on the table. - Книга була на столі. 

There were notebooks on the table. - Ноутбуки були на столі. 



 
 

  



 
 

 

Types of questions (Типи питальних речень) 

 
В англійській мові існує п'ять видів питань: загальні (general question), спеціальні 

(special question), розділові (disjunctive / tag question), альтернативні (alernative question) 

питання і питання до підмета (question to the subject). 

General questions (загальні запитання) – це питання без питального слова на початку 

речення, вони розпочинаються з допоміжного дієслова або дієслів to be, to have. Такі 

питання потребують короткої відповіді. 

Do you like ice-cream? – Yes, I do. / No, I don’t. 

   Special questions (спеціальні запитання) – це питання з питальним словом на 

початку речення. Вони потребують більш повної відповіді. 

Where do you live? – I live in London. 

   Tag questions (розділові запитання) складаються з двох частин. Перша, більш довга 

частина є розповідним стверджувальним або заперечним реченням. Друга, коротка 

частина завжди перекладається на українську мову словами «чи не так?» Друга частина 

завжди відділяється від першої комою. 

Вимоги до розділових питань: 

Якщо перша частина стверджувальна, то друга буде заперечна і навпаки. 



 
 

              2.  Якщо у першій частині підмет представлений особовим займенником, то 

цей самий займенник повториться і в другій частині; якщо у першій частині іменник, то 

його слід замінити на відповідний особовий займенник (father – he, sister – she, house – it). 

     А) Якщо у першій частині є допоміжне дієслово будь-якого часу і у будь-якій 

особовій формі, то це саме дієслово повториться і в другій частині. 

                         Б) Якщо у першій частині є будь-яка часова і особова форма дієслова 

to be, to have, то ця сама форма дієслова повториться і в другій частині. 

                         В) Якщо у першій частині є лише смислове дієслово у теперішньому 

або  минулому неозначеному часі, то в другій частині з'явиться відповідне до часу та 

особи допоміжне дієслово. 

  Alernative questions (альтернативні запитання) мають можливість вибору одного з 

двох персон, предметів, дій, і можуть бути поставлені до довільного члену речення. 

Альтернативне запитання може розпочинатися з дієслова (як загальне запитання) чи з 

питального слова (як спеціальне запитання) і обов’язково містить сполучник or. Частина 

запитання до сполучника вимовляється з підвищеною інтонацією, а після сполучника оr - 

з пониженою інтонацією. 

Відповіді на альтернативні запитання до всіх членів речення, окрім відповіді на 

запитання до підмету, даються у повній формі: 

Do you work or (do you) study? 

I study 

- Ви працюєте чи навчаєтеся? 

-Я навчаюся 

When will you come: in the evening or in 

the morning? 

– I shall come in the morning. 

  

- Коли ви прийдете: ввечері чи вранці? 

-Я прийду вранці. 

Якщо альтернативне запитання відноситься до підмету, то як перед першим, так і 

перед другим підметом  вживається допоміжне дієслово. Таке запитання вимагає короткої 

відповіді: 

-          Did you or did your brother win the first prize at the chess tournament? 

-          My brother did 

-          Ви чи ваш брат завойовували перше місце в шаховому турнірі? 

-          Мій брат. 

Якщо альтернативне запитання відноситься до визначення підмету, вживається 

прямий порядок слів: 

-          What conductors offer more resistance: long ones or short ones? 

-          Які провідники чинять більший опір: довгі чи короткі? 

 

The question to the subject (питання до підмета) 

З усіх п’яти типів питань в англійській мові, цей, мабуть, найпростіший. Він не 

потребує будь-яких особливих знань, а його створення – взагалі хвилинна справа. Як 

видно із самої назви питання, задають його до одного з головних членів речення, а саме, 

до підмета. Отже, у питанні цей член речення буде відсутній, а його місце займе одне з 

двох питальних слів. 

Так як підмет відповідає на питання «хто?» І «що?», Отже, їх англійськими 

аналогами будуть слова «who?» і «what?». При утворенні питання до підмета не потрібно 

міняти порядок слів у реченні. Беремо стверджувальне речення, прибираємо підмет, а на 

його місце ставимо відповідне питальне слово – who / what. Необхідно лише пам’ятати, 

що в теперішньому часі дієслово в реченні буде мати форму третьої особи однини. 

Who saw an accident? – Хто бачив аварію? 

Who married Nick? – На кому одружився Нік? 

Who writes a lot of articles? – Хто пише багато статей? 

What needs painting? – Що потребує у фарбуванні? 
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What made you feel upset? – Що тебе засмутило? 

What is near this building? – Що знаходиться поруч з цим будинком?  

Також хотілося б відзначити, що питання до визначення підмета в англійській мові 

також будується за принципом ствердного речення. У цьому випадку нам необхідні 

наступні питальні слова: what – який, which – який, whose – чий, how much / how many – 

скільки. 

How many students study foreign languages? – Скільки студентів вивчають іноземні 

мови? 

What weather irritates you? – Яка погода вас дратує? 

Whose performance was the best one? – Чиє виступ був найкращим? 

Відповідь на питання до підмета в англійській мові досить коротка: 

What scaried you? – A ghost did. (Що тебе налякало? – Привид). 

 

Imperative mood (Наказовий спосіб) 

 
Наказовий спосіб в англійській мові, як і в українській, виражає прохання, наказ, пораду, 

запрошення, заборону тощо. 

Стверджувальна форма наказового способу для 2-ї особи однини і множини збігається з 

основою інфінітива. 

to write — Write! (Пиши! Пишіть!) 

to come in — Come in! (Увійди! Увійдіть!) 

Заперечна форма наказового способу утворюється з допоміжного дієслова do, заперечної 

частки not і основи інфінітива відмінюваного дієслова. У розмовній мові вживають 

стягнену форму допоміжного дієслова з часткою not — don't. 

Don't be late! (Do not be late!) (He запізнюйся!) 

Don't do it! (Do not do it!) (He роби цього!)   

Don't wait for me! (Do not wait for me!) (He чекай мене!) 

В англійській мові та сама форма наказового способу вживається як для однини, так і для 

множини 2-ї особи. Вона відповідає двом українським формам: однині і множині (у тому 

числі і ввічливій формі звертання). 

Switch on the light, Pete! 

Петро, ввімкни світло! (однина) 

And now, children, listen to me. 

А тепер, діти, послухайте (множина). 

Come in, please. 

Увійдіть, будь ласка (ввічлива форма). 

У реченнях з дієсловом у наказовому способі підмет, як правило, відсутній. Часто при 

дієслові вживається пряме звертання. 

Come here. Take a seat, please. 

Соmе along, Nick! 

Підмет you іноді вживається, щоб надати висловлюванню емоційного забарвлення 

(роздратування, суворе попередження і т. п.). 

You mind your own business! 

У заперечній формі в цьому разі займенник you звичайно стоїть після don't. 

And don't you forget it!  

And don't you dare to do that again! 

У стверджувальній формі, щоб виразити настійне прохання, може вживатися допоміжне 

дієслово to do, яке стоїть перед основним дієсловом. 

Do come tomorrow! (Обов'язково приходь завтра!) 



 
 

Для пом'якшення наказу, для вираження ввічливого прохання або запрошення з наказовим 

способом вживається слово please (на початку або в кінці речення) або короткі запитання 

will you? won't you? в кінці речення. 

Open the window, please! 

Please give me the book.  

Help me with this task, will you? 

Have a cup of tea, won't you? 

З цією метою вживається частка just на початку речення, часто у сполученні з коротким 

запитанням will you? в кінці речення. 

Just come here for a minute, will you? 

Іноді just на початку наказового речення вживають для того, щоб звернути особливу увагу 

на щось: 

Just look at him! (Ви тільки на нього погляньте!) 

Наказовий спосіб у 1-й і 3-й особі має значення спонукання; форми його утворюються з 

допоміжного дієслова let і основи інфінітива відмінюваного дієслова. 

Особа (особи), до якої звернено спонукання до дії, у цьому випадку виражається особовим 

займенником в об'єктному відмінку (рідше — іменником у загальному відмінку), який 

ставиться між допоміжним і відмінюваним дієсловами. 

Let her go home at once. (Нехай вона зараз же йде додому.) 

Let them stay here. 

Let me see. (Дайте подумати.) 

У 1-й особі множини замість let us звичайно вживається скорочення let's. 

Let's go. (Ходім. Ходімте.) 

Let's go to the cinema. 

Let's do the exercise together. 

Наказовий спосіб у 3-й особі перекладається на українську мову за допомогою частки 

нехай. 

Let him bring the book. (Нехай він принесе книжку.) 

Заперечну форму 1-ї і 3-ї особи утворюють, ставлячи don't (do not) перед допоміжним 

дієсловом, або за допомогою заперечної частки not, але без допоміжного дієслова to do. 

Don't let us argue about it. 

Let us not argue about it. 
 

The Numeral (Числівник) 

 
Числівник – частина мови в англійській, що позначає кількість або порядок 

предметів та відповідає на питання скільки? котрий? 

Числівники в англійській мові розподіляються на кількісні та порядкові: 

Кількісні числівники в англійській мові відповідають на запитання скільки? та 

позначають кількість чого-небудь чи кого-небудь (предметів, людей та ін.): one (один), two 

(два), three (три), four (чотири), five (п’ять), six (шість), seven (сім), eight (вісім), nine 

(дев’ять), ten (десять), eleven (одинадцять), twelve (дванадцять), thirteen (тринадцять), 

fourteen (чотирнадцять), fifteen (п’ятнадцять) і так далі. 

Порядкові числівники в англійській мові відповідають на запитання котрий? та 

позначають порядок кого- чи чого-небудь при лічбі: first (перший), second (другий), third 

(третій), fourth (четвертий), fifth (п’ятий), sixth (шостий), seventh (сьомий), eighth 

(восьмий), ninth (дев’ятий), tenth (десятий), eleventh (одинадцятий), twelfth (дванадцятий), 

thirteenth (тринадцятий), fourteenth (чотирнадцятий), fifteenth (п’ятнадцятий) і так далі. 

 Особливості вживання англійських числівників 
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В англійській мові при позначенні номерів, сторінок, розділів, частин книг, будівель, 

трамваїв та ін. зазвичай вживаються кількісні числівники. У цьому випадку числівник йде 

за іменником, а артикль не використовується: 

chapter three – глава третя 

page five – сторінка п’ята 

Але якщо використовується порядковий числівник, то необхідно використовувати 

означений артикль, а числівник ставити наперед іменника: 

the third chapter – третя глава 

the fifth page – сторінка п’ята 

Роки в англійській мові позначаються кількісними числівниками. Проте читаються 

вони по-іншому, ніж в як в українській мові. Так, якщо рік має у своєму складі чотири 

цифри, то при вимові він розділяється на 2 частини. Наприклад: 

1999 – nineteen ninety-nine 

1850 – eighteen fifty 

Як бачимо, спочатку вимовляються перші дві цифри, а потім наступні дві. Проте 

якщо мова йде про наше тисячоліття, то тут можна сказати рік як повне число: 

2001 – two thousand and one 

2007 – two thousand and seven 

Якщо мова йде про століття, то використовуються порядкові числівники: 

the 17th century – 17 століття 

the nineteenth century – 19 століття 

Роки, місяці та дати 

Роки та дати в англійській мові мають свої правила та написання. Так, для 

позначення року, в якому є 4 цифри, але який менше за число 2000, використовується 

принцип “число+число”. Наприклад: 

1467 – fourteen sixty-seven (чотирнадцять + шістдесят сім) 

1600 – sixteen hundred (шістнадцять + сотня) 

1703 – seventeen hundred and three (сімнадцять + сотня + три) 

1998 – nineteen ninety-eight (дев’ятнадцять + дев’яносто вісім) 

Проте у випадку з роками, що йдуть з 2000 включно, вимова буде такою, як і для 

звичайного числа: 

2000 – two thousand (дві тисячі) 

2003 – two thousand and three (дві тисячі та три) 

2010 – two thousand and ten (дві тисячі та десять) 

Слово year (рік) після вимовляння дати може не використовуватися. 

Перед роком та місяцем в англійській мові використовується прийменник in. Проте 

якщо відома точна дата місяця, коли відбулася якась подія, то використовується 

прийменник on: 

In 1997 we visited Great Britain. – У 1997 ми відвідали Велику Британію. 

On 18th January (читається як eighteenth of January), 2014 we went to the cinema. – 18 

січня 2014 ми ходили в кіно. 

Д ати записуються порядковими числівниками. 

Також є розповсюдженими наступні формати запису дат, як і в українські мові: 

01.17.98           01/17/98 

Час 

Час в англійській мові можна вимовити по-різному. Так, відповідаючи, що зараз 

11:45 на годиннику можна сказати: 

eleven (o’clock) fourty-five – одинадцята сорок п’ять 

quarter to twelve - за чверть до дванадцятої 

fifteen minutes to twelve – п’ятнадцять хвилин до дванадцятої 

fourty-five past eleven – сорок п’ять після одинадцятої 

Тож “котра година” в англійській можна сказати декількома способами: 
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1. Година+хвилина: 

The train departs at six fourty-one. – Поїзд відправляється об 6:41. 

2. Хвилин(и) “після” години. Для використання цього варіанту вживається 

слово past, що розташовується після зазначення хвилин. В США також використовується 

слово after. Пам’ятайте, що past використовується для позначення частини години від 

нуля до 30 хвилин: 

Today we closed ten past nine. – Сьогодні ми зачинилися в 8:10. 

3. Хвилин(и) “за” годину. В такому разі вживається to (в Америці є частим 

використання of), а час, коли можна використати цей варіант обмежений 31-59 

хвилинами: 

The aircraft takes off at five minutes to ten. – Літак злітає за п’ять до десятої. 

4. Якщо година  точна, без хвилин, то додатково може використовуватися слово 

o’clock: 

At ten o’clock we leave the hotel. – О десятій годині ми полишимо готель. 

Проте слово o’clock не може використовуватися на письмі, якщо час записується з 

хвилинами (наприклад, 10:00) та з словами a. m. и p. m. 

5. Слова a. m. и p. m. позначають, відповідно, час до опівдня та після нього. За 

ситуацією, їх можна перекласти як “ранку” та “вечора”: 

We woke up at 4:45 a.m. – Ми прокинулися в 4;45 ранку. 

I went to sleep at 11:45 p.m. – Я пішов спати в 11:45 вечора. 

6. Якщо зараз “о пів на якусь годину“, то використовується словосполучення half 

past: 

The train departs at half past nine. – Потяг відходить о пів на десяту. 

7. Як і в українській мові, розповсюджене використання слово “чверть” – quarter: 

The bus arrives a quarter to eight. – Автобус прибуває за чверть до 8. 

 

При позначенні арифметичних дій, дієслово, що виражає результат дії, може бути як 

в однині, так і в множині: 

Six and seven is (are) thirteen. – Шість та сім складають тринадцять. 

Four plus one are five. – Чотири плюс один дорівнює п’ять. 

З кількісними числівниками, що більше одиниці, використовується дієслово у 

множині: 

There are four of us: I, my brother, mother and father. – Нас є четверо: я, мій брат, мати 

та батько. 

 

Дроби в англійській мові (Fractions) розподіляться на 2 типи: прості дроби та 

десяткові. 

Прості дроби 

Прості дроби складаються з кількісного чисельника і порядкового знаменника: 

1/9: one-ninth (one ninth)  1/6: one-sixth (one sixth) 

Виключеннями є 1/2 і 1/4, які читаються як “one half” та “one quarter“. 

Якщо чисельник більше одного, знаменник використовується у формі множини: 

4/6: four-sixths (four sixths) 7/10: seven-tenths (seven tenths) 

У змішаних числах дробова частина приєднується до цілої сполучником and: 

 4 1/5: four and one-five (four and a five) 

Іменники, що пов’язані з дробовим числом, використовуються в однині і з 

прийменником of: 

1/4 mile – one quarter of a mile – одна чверть милі 

Іменники, пов’язані зі змішаним дробом, використовуються в множині і без 

прийменника of: 

4 1/5 kilograms – four and one sixth kilograms – чотири цілих і одна п’ята кілограма 

 



 
 

Десяткові дроби  

В десяткових дробах дробова частина приєднується до цілої словами point або 

decimal, а на письмі позначається точкою: 

0.7 – Nought (брит.) / zero (амер.) point seven 

6.1 – eight decimal one 

Якщо ціла частина дорівнює нулю, то вона може не читатися: 

0.55 (.75) – point fifty five 

 

Кількісні числівники 

one  

two  

three  

four  

five  

six 

seven  

eight  

nine  

ten  

  

11. eleven 

12. twelve  

13. thirteen  

14. fourteen  

15. fifteen  

16. sixteen  

17. seventeen  

18. eighteen  

19. nineteen  

  

  

20 twenty 

30 thirty 

40 forty 

50 fifty 

60 sixty 

70 seventy 

80 eighty 

90 ninety 

  

100  one (a) hundred 

101  one hundred and one 

102  one hundred and two 

200  two hundred 

201  two hundred and one 

232 two hundred and thirty-two 

500 five hundred 

1000 one (a) thousand 

1001 one (a) thousand and one 

  

1,157 one thousand one hundred and 

fifty-seven 

2,000 two thousand 

100,000 a hundred thousand 

1,000 000 one (a) million 

2,000 000 two million 

  

Кількісні числівники від 1 до 12 включно, а також числівники a hundred, a thousand, 

a million прості. 

Кількісні числівники від 13 до 19 включно утворюються додаванням суфікса -teen 

 до відповідних простих числівників першого десятка: 

four — fourteen; nine — nineteen  

У двох випадках додавання суфікса -teen супроводжується зміною звуків кореня: 

three — thirteen; five — fifteen. При додаванні суфікса -teen до числівника eight кінцеве t 

опускається. 

eight — eighteen  

Числівники з суфіксом -teen вимовляються з двома наголосами — на першому складі 

і на суфіксі, якщо за ними не йде іменник: 

How many children are present?   

Nineteen.  

Коли ці числівники вживаються перед іменником, то вони вимовляються з одним 

наголосом на першому складі: 

There are seventeen books on the shelf. 



 
 

  

Числівники, що означають десятки (20—90), утворюються додаванням суфікса -ty до 

відповідних простих числівників: 

seven — seventy; nine — ninety 

При додаванні суфікса -ty у деяких числівників змінюється вимова або написання 

кореня: 

two  — twenty  

three — thirty  

four — forty  

five — fifty  

eight — eighty 

Решта кількісних числівників складені. Десятки з одиницями утворюються так само, 

як і в українській мові, але пишуться через дефіс (рисочку): 

25 — двадцять п'ять — twenty-five 

59 — fifty-nine 

У складених числівниках між сотнями (тисячами і мільйонами) і десятками (або 

одиницями, якщо немає десятків), що йдуть за ними, у будь-якому розряді вживається 

сполучник and: 

342 — three hundred and forty-two 

4,125 — four thousand one hundred and twenty-five 

Перед числівниками hundred, thousand і million замість числівника one часто 

вживається неозначений артикль. 

При цифровому зображенні кількісних числівників кожні  три  розряди  

відокремлюються  комами: 5,382;  1,250,701. 

Кількісні числівники hundred, thousand і million не вживаються у формі множини, 

тобто не мають закінчення -s: 

ten thousand books 

Five hundred schoolchildren were present at the meeting. 

Проте, коли зазначені числівники виражають неозначену кількість, вони вживаються 

у множині із закінченням -s. У цих випадках після числівника звичайно йде іменник з 

прийменником of: 

Thousands of people took part in the demonstration. 

Millions of Ukrainian schoolchildren go in for sports. 

 

Порядкові числівники 

  

У таблиці нижче, наведено приклади порядкових числівників у англійській мові: 

1st first 

2nd second 

3rd third 

4th fourth 

5th fifth 

6th sixth 

7th seventh 

8th eighth 

9th ninth 

10th tenth 

11th eleventh 

12th twelfth 

13th thirteenth 

14th fourteenth 

15th fifteenth 

18th eighteenth 

19th nineteenth 

20th twentieth 

21st twenty-first 

22nd twenty second 

23rd twenty-third 

24th twenty-fourth 

30th thirtieth 

40th fortieth 

50th fiftieth 

60th sixtieth 

70th seventieth 

80th eightieth 

90th ninetieth 

100th hundredth 



 
 

16th sixteenth 

17th seventeenth 

  

101st hundred and first 

125th hundred and twenty-fifth 

1,000th thousandth 

  

Порядкові числівники, крім first, second, third, утворюються від відповідних 

кількісних числівників додаванням суфікса -th [Ѳ] або -eth [іѲ]. 

Суфікс -eth додається до числівників, які закінчуються, на -ty, причому букву у 

замінюють на і: 

thirty — thirtieth; sixty — sixtieth, etc. 

В інших випадках додається суфікс -th: 

six — sixth, seven — seventh, hundred — hundredth, etc. 

Складені порядкові числівники утворюються від відповідних кількісних числівників 

заміною останнього кількісного числівника порядковим: 

twenty-one — twenty-first  

При додаванні суфікса -th змінюється вимова і написання кореня (основи) у таких 

числівників: 

five — fifth 

twelve — twelfth 

nine — ninth  

eight — eighth 

Граматичні властивості числівників у англійській мові. 

1. В англійській мові (на відміну від української) числівники — це незмінні слова. 

Порівняйте: 

two chairs — два стільці 

two doors — двоє дверей 

between two trees — між двома деревами 

a thousand kilometres — тисяча кілометрів 

two thousand kilometres — дві тисячі кілометрів 

Як кількісні, так і порядкові числівники у реченні звичайно виконують функцію 

означення до іменника: 

We live on the first floor. 

I'm twelve years old. 

Two heads are better than one. 

Кількісний числівник може бути постпозитивним означенням до іменника. Така 

конструкція звичайно вживається для позначення номерів параграфів, сторінок, розділів, 

частин, а також автобусів і трамваїв, квартир, будинків, розмірів взуття, одягу тощо. 

paragraph seven; part two; room 4; bus number 4; page 20; flat 7. 

I'm wearing shoes size 36. 

Означуваний іменник у цьому випадку вживається без артикля. 

Коли означуваний іменник опускається або його немає, числівники можуть 

виконувати у реченні всі функції, властиві іменникам: 

підмета:- 

Four of the girls in the team were from our class. 

The first of January is a holiday in this country. 

додатка: 

How many apples can I have? 

Take two. 

іменної частини складеного присудка (предикатива): 

Не was the first to come. 

How many have come? 

We are only two so far. 

He is sixteen. 



 
 

обставини часу: 

I'll come at ten sharp. 

The lessons begin at nine. 

Reflexive pronouns (Зворотні займенники) 

Зворотні займенники утворюються шляхом додавання до присвійних займенників my, our, 

your, особистих займенників him, her, it, them і невизначеному займеннику one закінчення-

self (в однині) і-selves (у множині): 

Особа Однина Множина 

1 myself [maI'self] ourselves [auq'selvz] 

2 yourself [jL'self] yourselves [jL'selvz] 

3 himself [hIm'self] themselves [Dem'selvz] 

3 herself [hW'self] themselves [Dem'selvz] 

3 itself [It'self] themselves [Dem'selvz] 

Та ще невизначено-особова форма — oneself [wAn'self] 

1. Зворотні займенники вживаються як функції доповнення після низки дієслів.  

В українській мові це означає: 

а) частину, яка приєднуючись до дієслів, надає їм зворотне значення, вказуючи, що дія 

переходить на дійову особу (підмет): 

I cut myself. / Я порізався. 

Please don’t trouble yourself. / Будь ласка, не турбуйтеся. 

Дієслова зі значенням взаємної дії зазвичай описуються англійськими дієсловами без 

займенники (поворотного або взаємного): 

We met last year. / Ми познайомилися торік. 

They kissed. / Вони поцілувалися. 

б) зворотний займенник себе (собі,собою): 

I don’t like myself. / Я сам собі не подобаюся. 

She bought herself a new dress. / Вона купила собі нову сукню. 

Після неперехідних дієслів вони вживаються з прийменником: 

Look at yourself. / Поглянь на себе. 

She spoke very little of herself. / Вона дуже мало говорила про себе. 

Зверніть увагу , що у всіх наведених прикладах за змістом можна поставити: сам себе, сам 

собою тощо. 

I ask nothing for myself. / Я нічого не прошу для себе. (для самого себе ) 

Якщо ж перед себе за змістом не можна поставити займенник сам, то в англійській мові 

вживається не зворотний займенник, а особистий: 

I shall take you with me. ( але не : with myself) / Я візьму вас з собою. 

She closed the door behind her. / Вона зачинила за собою двері. 

  

http://english-grammar.com.ua/2013/10/17/zvorotni-zajmennyky/


 
 

2. Після деяких дієслів: 

to wash – вмиватися 

to dress – одягатися 

to shave – голитися 

to bathe – купатися 

to hide – ховатися 

to relax – розслаблятися 

зворотні займенники зазвичай не ставляться, якщо немає необхідності підкреслювати, що 

людина зробила це сама: 

He washed, dressed and left the house. / Він умився, одягнувся та вийшов з будиноку. 

Hide behind the tree. / Сховайтеся за деревом. 

  

3. Зворотні займенники вживаються у ряді поширених висловів: 

Enjoy yourself! / Отримуй задоволення! Насолоджуйся життям! 

Behave yourself! / Поводься пристойно! 

Help yourself / yourselves! / Допоможи собі сам / сама! 

Do it yourself! / Зроби (це) сам! 

DEGREES OF COMPARISONS (СТУПЕНІ ПОРІВНЯННЯ 

ПРИКМЕТНИКІВ ТА ПРИСЛІВНИКІВ) 

 
   Прикметник (adjective) виконує в англійській мові ті ж самі функції, що і в українській. 

Так само, як і в українській мові, прикметник має ступені порівняння: звичайний – вищий 

(порівняльний) – найвищий. Різні групи прикметників утворюють ступені порівняння по-

різному. 

Односкладові прикметники отримують суфікси: 

Cold – colder – the coldest     холодний – холодніший – найхолодніший 

Багатоскладові прикметники використовують допоміжне слово: 

Beautiful – more beautiful – the most beautiful   красивий – красивіший – найкрасивіший  

Двоскладові: 

А) більшість: famous – more famous – the most famous  

                          відомий – відоміший – найвідоміший 

Б) що закінчуються на –er, -ow, -y*: clever – cleverer – the cleverest 

                                                               розумний – розумніший – найрозумніший   

*якщо прикметник закінчується на –y,  то y замінюється на i , а потім додається суфікс: 

easy – easier – the easiest    простий – простіший – найпростіший  

Винятки: Добре/добрий        good – better – the best 

                      Погано/поганий     bad – worse – the worst 

                      Багато                      much/many – more – the most* 

                      Мало                        little/few – less – the least* 

                      Далеко/далекий      far – further – the furthest*  

                      старий                      old – elder – the eldest* 

 

 

 

 



 
 

THE SIMPLE (INDEFINITE) TENSES (ПРОСТІ 

(НЕОЗНАЧЕНІ) ЧАСИ) 

THE PRESENT SIMPLE (INDEFINITE) TENSE 
 

Теперішній простий (неозначений) час вживається для передачі повторюваної, регулярної 

або постійної дії. Часто в реченнях з цим часом зустрічаються наступні слова: often, 

seldom, sometimes, regularly, every day і подібні. 

Присудок будується від першої форми дієслова без частки “to”. Лише у третій особі 

однини (він, вона, воно – he, she, it) до дієслова додається закінчення –(e)s; ПАМ'ЯТАЙ, 

закінчення – ES додається лише, якщо дієслово закінчується на –s, -ss, -ch, -tch, -sh, -x, -o. 

To wash-мити 

To work-працювати 

I work/wash We work/wash 

You work/wash They work/wash 

He 

She   works/washes 

It 

 

You work/wash 

ПОРЯДОК СЛІВ У РЕЧЕННІ 

Розповідне стверджувальне (далі РС) 

Підмет (хто? що?)+дієслово-присудок з закінченням-/(е)s+ …(другорядні члени речення) 

He                             works (чому я додав –s?)                              every day. 

Він працює кожен день. 

Заперечне (далі ЗАП) 

Підмет+do(якщо підмет I, you, we, they)/does(якщо підмет he, she, it)+not+смислове 

дієслово без закінчення 

I do not (=don't) work on Sunday. 

Я не працюю в неділю. 

Питальне (далі ПИТ) 

(Питальне слово, якщо є)+do/does+підмет+смислове дієслово без закінчення+…? 

(When) do you come on Friday?    (Коли) ти приходиш в п'ятницю? 

Виняток.   Після питального слова who – хто do/does не вживається, а слідує смислове 

дієслово з закінченням –(e)s (Who+смислове дієслово-(e)s?) 

Who helps you?   Хто тобі допомагає? 

Дієслова TO BE та TO HAVE в теперішньому часі відмінюються наступним чином: 

To be – бути 

I am   Я є We are   Ми є 

You are   Ти є They are   Вони є 

He/she/it is   Він/вона/воно є You are   Ви є 

Наприклад:   He is a student.   Він (є) студент.* 

*В англійській мові в подібних реченнях слово бути обов'язкове:  Він хворий.-He is ill. 

To have – мати 

I have   Я маю We have   Ми маємо 

You have   Ти маєш They have   Вони мають 

He/she/it has  Він/вона/воно має You have   Ви маєте 

Наприклад:   I have a brother.    У мене є брат.* 

* В англійській мові Я маю брата. 

 

 

 



 
 

THE PAST SIMPLE (INDEFINITE) TENSE 

 
Past Simple (минулий простий час) використовується для вираження дії, що сталася у 

минулому. Цей час вживається для опису подій, що мали місце в минулому, а також під 

час розмови про події у минулому. 

Past Simple вживається: 

1. Для вираження дії, що регулярно відбувалася у минулому:  

Last winter I spent a lot of time in the library. – Минулої зими я проводив багато часу в 

бібліотеці. 

2. Для вираження дії в минулому, що відбулася протягом деякого проміжку часу в 

минулому.  

а) час  дії може бути виражено за допомогою слів: yesterday вчора, last week минулого 

тижня, an hour ago годину тому, the other day днями, on Monday в понеділок, in 1917 в 

1917 році, during the war під час війни тощо: 

The ship arrived yesterday. Корабель прибув вчора. 

The negotiations ended last week. Переговори закінчилися минулого тижня. 

He came at six o’clock. Він прийшов о шостій годині. 

б) час здійснення дії може бути виражений також за допомогою підрядного речення: 

Не called when I was at the Institute. – Він заходив, коли я був в інституті. 

в) про час здійснення дії явно може не бути вказано у реченні: 

I got the pen in Penza. – Я купив цю ручку в Пензі (мається на увазі: коли я був у Пензі). 

3. Для вираження простого факту в минулому. 

 

The house stood on the hill. – Будинок стояв на пагорбі. 

What did you say? – Що ви сказали? 

4. Для вираження послідовності минулих дій:  

 

He came to the table, took a pen and started writing. – Він підійшов до столу, взяв ручку і 

почав писати. 

Для вивчення цього часу необхідно знати, що в англійській мові існують два типи дієслів: 

правильні та неправильні. Всі неправильні дієслова представлені в таблиці, яка 

розташована, як правило, в кінці будь-якого словника. Дієслова не представлені в таблиці 

– правильні.  

Присудок у цьому часі представлений другою формою дієслова. Але це стосується лише 

розповідного стверджувального речення. У заперечних та питальних реченнях допоміжне 

дієслово є ознакою цього часу, тому вживається вже перша форма дієслова. 

РС 

Підмет+2 форма смислового дієслова+… 

 

 

 

 

                   правильні                                                       неправильні 

                1 форма+-(e)d                                              2 форма з таблиці     

         (work+ed= 2 форма: worked)                                    

He worked yesterday. (Дієслово правильне)     Він працював вчора. 

ЗАП 

Підмет+did+not(=didn’t) + 1 форма дієслова без закінчення +… 

He did not work yesterday.     Він не працював вчора. 

 

 



 
 

ПИТ 

(Питальне слово, якщо є) (+) Did + підмет + 1 форма дієслова без закінчення + …? 

 (Where) Did you work yesterday?      (Де) Ти працював вчора? 

Виняток. Після питального слова who зразу слідує смислове дієслово у другій формі 

(Who+2 форма дієслова +…?) 

Who worked here?       Хто тут працював? 

Дієслова TO BE та TO HAVE відмінюються в минулому часі наступним чином: 

To be 

I, he, she, it – was [воз] 

You, we, they – were [вер] 

He was here.    Він був тут. 

To have 

Для всіх осіб -  had [хед] 

I had a car.    У мене була машина. 

 

THE FUTURE SIMPLE (INDEFINITE) TENSE 

 
Майбутній простий (неозначений) час   вживається для вираження: 

 

1.Наміру   чи   рішення,   які   стосуються майбутніх дій: 
I'm thirsty. I'll have some water.— Я хочу пити. Я вип'ю трохи води. 

  

2. Пропозицій, обіцянок та запрошень: 
I'll make some tea.— Я приготую чай. 

He'll visit you tomorrow.— Він приїде до тебе завтра. 

Will you come to our party? —   Чи прийдеш ти на нашу вечірку? 

 

3. Дій, які (не) можуть відбутися у майбутньому: 
He'll probably be late.— Biн може спізнитися. 

When will you come to us? — Коли mu до нас прийдеш? 

Betty   is   ill.   She   won't   go to   school tomorrow.— 

Бетті хвора. Вона не піде завтра до школи. 

  

I will come back next Friday. - Я повернуся в наступну п'ятницю.  

They will visit this beach a few times. - Вони будуть на цьому пляжі кілька разів.  

I will let you know about new circumstances. - Я дам тобі знати про нові обставини.  

My friend will send the telegram tomorrow. - Мій друг відправить телеграму завтра. 

The population will grow next year. - Наступного року населення збільшиться.  

She will be 30 next month. - В наступному місяці їй буде 30.  

The nights will become colder soon. - Скоро ночі стануть холодніше. 

They will execute delivery of goods from China next week. - Вони оформлять доставку 

товарів з Китаю на наступному тижні. 

 

Будується за допомогою допоміжного дієслова will [віл] та першої форми смислового 

дієслова без закінчення та частки “to”. 

РС 

Підмет+ will +1 форма смислового дієслова+… 

I will go to London.       Я поїду до Лондона. 

ЗАП 

Підмет+will+not +1 форма смислового дієслова+… 

I will not (won't) go to London.   Я не поїду до Лондона. 



 
 

ПИТ 

(Питальне слово, якщо є) (+) Will + підмет + 1 форма дієслова +…? 

(When) Will you go to London?    (Коли) Ти поїдеш до Лондона? 

Дієслова бути та мати (to be/to have) в цьому часі мають такі форми: will be/will have 

відповідно для всіх осіб. 

 

Modal Verbs can, may, must, dare 

(Модальні дієслова can, may, must, dare) 

Модальні дієслова – це такі дієслова, які виражають не дію або стан, а відношення особи, 

позначеної займенником або іменником, що має в реченні функцію підмета, до дії або 

стану, виражених інфінітивом. Модальне дієслово в поєднанні з інфінітивом утворює в 

реченні складений дієслівний присудок. Модальні дієслова виражають значення 

можливості, необхідності, ймовірності, бажаності і т. п. 

До модальних дієслів відносяться дієслова can, may, must та інші. Інфінітив, з яким 

поєднуються модальні дієслова, вживається без частки to. 

Модальні дієслова відрізняються від інших дієслів тим, що вони не мають ряду 

форм. 
1. Дієслова can та may мають форми теперішнього і минулого часу (could і might), а 

дієслово must має тільки одну форму – теперішнього часу. 

2. Модальні дієслова не мають безособової форми – інфінітиву, герундія і дієприкметника. 

3. Модальні дієслова не мають закінчення-s в 3-й особі однини: 

He can do it. 

He must do it. 

He may do it. 

Питальна і заперечна форми модальних дієслів в Present і Past Indefinite утворюються без 

допоміжного дієслова to do. У питальній формі модальне дієслово ставиться перед 

підметом: 

Can you do it? 

May you do it? 

Must you do it? 

У заперечній формі частка not ставиться відразу ж після модального дієслова. Дієслово 

can і заперечна частка not у теперішньому часі пишуться разом: cannot. 

He cannot do it. Він не може цього зробити. 

You may not smoke here. Тут курити не дозволяється. 

Модальні дієслова мають такі скорочені заперечні форми: can’t, mayn’t, couldn’t, 

mightn’t, mustn’t. 

ЗНАЧЕННЯ І ВЖИВАННЯ МОДАЛЬНИХ ДІЄСЛІВ 

Can 

Дієслово can має значення мати фізичну або розумову здатністю, уміння виконати дію, 

виражені інфінітивом дієслова, з яким can поєднується. 

Дієслово саn в поєднанні з Indefinite Infinitive Active перекладається українською мовою 

словом може, в поєднанні з Indefinite Infinitive Passive дієслово can перекладається словом 



 
 

можна з наступним інфінітивом: 

The burden will fall on me but I can carry it – (Вся) тяжкість ляже на мене, але я можу 

витерпіти її. 

When a body саn do work it is said to possess energy – Коли тіло може виконувати 

роботу, кажуть, що воно володіє енергією. 

How can the motion be explained? – Як можна пояснити рух? (Як може бути пояснено 

рух?) 

Дієслово can в заперечній формі з подальшим Indefinite Infinitive Passive зазвичай 

перекладається на українською мовою словом не можна: 

It cannot be done. Це не можна зробити. (Це не може бути зроблено.) 

Примітка.  Поєднання cannot but плюс Indefinite Infinitive перекладається не можна не, не 

можу не (не може не і т. д.): 

I cannot but   agree with you. Не можна не погодитися з вами. (Я не можу не погодитися 

з вами.) 

One cannot but   admit … - Не можна не визнати .. 

Дієслово can (could) у поєднанні з дієсловами, що позначають почуття і сприйняття (to see, 

to hear, to feel, to smell, to taste і т. д.), українською мовою не перекладається. 

У такому випадку дієслово can надає відтінок зусилля у виконанні дії, вираженого 

дієсловами, що позначають почуття і сприйняття: 

Look over there, can you see that house in the distance? – Подивіться туди. Бачите ви цей 

дім в далині? 

Can you hear that strange noise? – Ви чуєте цей дивний шум? 

У значенні дієслова can, а також замість його відсутніх форм вживається поєднання to be 

able бути в змозі з наступним інфінітивом з часткою to: 

If we weigh the lamp with the alcohol in it before and after the experiment we shall be able 

to determine the amount of alcohol burned – Якщо ми зважимо лампу, наповнену 

спиртом, до, і після досвіду, ми зможемо (будемо в змозі) визначити кількість спирту, 

який згорів. 

May 

Дієслово may має наступні значення: 

1) Дозвіл: 
You may use dictionaries. – Ви можете (вам дозволяється) користуватися словниками. 

May I ask you a question? – Можна (дозвольте) задати питання? 

У цьому значенні замість дієслова may (might) і замість відсутніх форм дієслова may 

вживається поєднання to be allowed з наступним інфінітивом з часткою to: 

He has been allowed to stay here – Йому дозволили залишитися тут. 

Форма минулого часу від дієслова may – might – вживається в значенні дозволу лише в 

непрямій мові. У всіх інших випадках в цьому значенні в минулому часі вживається 

поєднання to be allowed. 

У цьому вживанні дієслово can надає відтінок зусилля у виконанні дії, вираженої 

дієсловами, що позначають почуття і сприйняття: 



 
 

Примітка.  У відповідях на запитання May I. . .? (Можна мені …?) українському слову 

можна відповідає you may, а українському слову не можна відповідає mustn’t: 

May I come in? - Можна увійти? 

Yes, you may. – Так, можна. 

No, you must not. -Ні, не можна. 

2) Можливість: 
The answer may give the key to the whole problem. – Відповідь (на це питання) може 

дати ключ до всієї проблеми. 

A body may be divided into separate tiny particles – Тіло може бути розділене (можна 

розділити) на окремі дрібнесенькі частинки. 

3) Припущення, сумнів, невпевненість з боку мовця у можливості дії, вираженої 

наступним інфінітивом. May (might) у поєднанні з Indefinite Infinitive вживається у 

відношенні теперішнього і майбутнього часу; may (might) у поєднанні з Perfect Infinitive 

вживається відносно минулого часу. 

Різниця у значенні між may і might в даному вживанні полягає в тому, що might висловлює 

більш сильну ступінь сумніву, невпевненості з боку мовця, ніж may: 

He may (might) come today or tomorrow. – Він, можливо, приїде сьогодні або завтра. 

So you say he may have been one of those two passengers? – Отже, ви кажете, що він, 

можливо, був одним з тих двох пасажирів? 

4) Вираз докору, зауваження. У цьому значенні вживається тільки дієслово might. Might 

в поєднанні з Indefinite Infinitive відноситься до теперішнього, минулого і майбутнього 

часу; в поєднанні з Perfect Infinitive might виражає докір, жаль про невиконану дію і 

відноситься тільки до минулого часу: 

You might do it yourself. – Ви могли б зробити це самі. 

You might have told me about it long ago. – Ви могли б давно сказати мені про це. 

Дієслово may (might) у поєднанні з інфінітивом вживається в складносурядних реченнях 

цілі після сполучників that, so that, in order that для того щоб, щоб. 

Jerry has told him to meet him next morning so that they may work together. - Джері велів 

йому зустріти його наступного дня вранці, для того щоб разом працювати (щоб вони 

могли разом працювати). 

Must 

Дієслово must виражає необхідність, моральний обов’язок і відповідає в українській мові 

словами повинен, потрібно, треба. 

 

I must hurry, I must warn him of the danger – Я мушу поспішати, я повинен попередити 

його про небезпеку. 

As soon as the shell is shot from the gun it must overcome the resistance of the air. – Як 

тільки снаряд випущений з гармати, він повинен подолати опір повітря. 

Must вживається у відношенні теперішнього і майбутнього часу. Відносно минулого часу 

дієслово must вживається тільки в непрямій мові: 

He decided he must speak to Doctor Page himself – Він вирішив, що повинен поговорити з 

самим доктором Пейджем. 



 
 

Поряд з дієсловом must і замість його відсутніх форм вживається дієслово to have з 

наступним інфінітивом з часткою to. 

Примітка. У відповідях на запитання, що містить дієслово must, в позитивній відповіді 

вживається must, в негативній – needn’t:Must I go there? Yes, you must. No, you needn’t. 

Треба мені йти туди? Так, потрібно. Ні, не потрібно. 

Mustn’t означає не можна і вживається в заперечній відповіді на питання May I …? 

Можна? 

Дієслово must може мати значення ймовірності, можливості дії. У цьому значенні дієслово 

must перекладається українською мовою можливо, мабуть. У поєднанні з Perfect Infinitive 

дієслово must зазвичай вживається у вказаному значенні відносно дії, що відноситься до 

минулого. 

Wait a little, the rain must stop soon. – Зачекайте трохи, дощ, можливо, скоро перестане. 

It occurred to Bert that he must have said the wrong thing. – Берту спало на думку, що він, 

мабуть, сказав не те, що потрібно. 

Dare 

Модальне дієслово Dare, як і модальне дієслово Need, іноді називають напівмодальним 

(semi-modal), воно на межі між модальним і повнозначним дієсловом. 

Форми модального дієслова Dare:  

Модальне дієслово Dare має тільки дві форми: dare для сьогодення і dared для минулого 

часу. 

Теперішній час (модальне дієслово) 

I dare (dare not) We dare (dare not) 

You dare (dare not) You dare (dare not) 

He/She/It dare (dare not) They dare (dare not) 

Минулий час (модальне дієслово) 

I dared (dared not) We dared (dared not) 

You dared (dared not) You dared (dared not) 

He/She/It dared (dared not) They dared (dared not) 

Настоящее время (значимый глагол) 

I dare (do not dare) We dare (do not dare) 

You dare (do not dare) You dare (do not dare) 

He/She/It dares (does not dare) They dare (do not dare) 

Минулий час (значуще дієслово) 

I dared (did not dare) We dared (did not dare) 

You dared (did not dare) You dared (did not dare) 

He/She/It dared (did not dare) They dared (did not dare) 
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Вживання модального дієслова Dare:  
Модальний дієслово Dare має значення «мати мужність або нахабство щось зробити, 

ризикнути»: 

How dare he tell me what to do? 

Та як він сміє говорити мені, що робити?  

She dare not contradict her boss. 

Вона не сміє перечити своєму начальнику. 

Якщо модальне дієслово вживається як повнозначне дієслово, то воно може мати у 3-тій 

особі закінчення -s, має після себе інфінітив з часткою to і змінюється за часами, як і 

звичайне дієслово.  

У такому випадку дієслово володіє двома значеннями:  

«Ризикнути, мати мужність або нахабство щось зробити» – як і модальне дієслово. У 

такому значенні дієслово зазвичай використовується в негативних реченнях: 

She does not dare to contradict him. 

Вона не сміє перечити йому.  

Do not you dare to lay a hand on him. 

Тільки спробуй зачепити його.  

«Кинути виклик»: 

I dare you to say this in his presence. 

Спробуй, повтори це в його присутності. (букв. «Я викликаю тебе повторити це в його 

присутності»)  

I dare you to jump over the stream! 

Тримаю парі, ви не перестрибнете через цей струмок! 

THE CONTINUOUS TENSES (ТРИВАЛІ ЧАСИ) 

The Present Continuous tense (Теперішній тривалий час) 

Час Present Continuous використовується для того, щоб описати подію, що тривалий час 

відбувається у теперішньому часі. 

Present Continuous зазвичай вказує на подію, що відбувається прямо під час мовлення. 

1) Sara is doing her homework at the moment. 

Сара зараз робить домашнє завдання (уявіть, що ви говорите з кимось по телефону і 

паралельно описується те, що зараз відбувається у вас в кімнаті). 

2) Dad and me are fishing now. 

Ми з татом зараз ловимо рибу. 
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Утворення Present Continuous 

Стверджувальні речення: 

I am playing 

You are playing 

He / she / it is playing 

We are playing 

You are playing 

They are playing 

Питання: 

Am I playing? 

Are you playing? 

Is he / she / it playing? 

Are we playing? 

Are you playing? 

Are they playing? 

Заперечення: 

I am not playing 

You are not playing 

He / she / it is not playing 

We are not playing 

You are not playing 

They are not playing  

Для того, щоб поставити дієслово у час Present Continuous, потрібне допоміжне дієслово to 

be в теперішньому часі і дієприкметник теперішнього часу (Participle I) головного 

дієслова. 

To be в теперішньому часі має три форми: 

am – 1 особа, од. ч. (I am shaving.) 

is – 3 особа, од. ч. (He is reading.) 

are – 2 особа од. ч. і всі форми мн. ч. (They are sleeping.) 

Дієприкметник теперішнього часу (Participle I) можна отримати, додавши до 

початкової формі значимого дієслова закінчення-ing:  

jump – jumping, live – living 

У питальних речень допоміжне дієслово виноситься на місце перед підметом, а значущий 

дієслово залишається після нього:  

Why are you laughing? 

Чому ти смієшся?  

Are you using this dictionary? 

Ви використовуєте цей словник?  



 
 

У запереченнях за допоміжним дієсловом стоїть частка not. Форми is та are при цьому 

можуть бути скорочені до isn’t і aren’t відповідно.  

Radio is not (isn’t) working. 

Радіо не працює. 

Вживання Present Continuous  

Вказівка на процес, що відбувається безпосередньо в момент розмови:  

The doctor is conducting an operation now. 

Лікар зараз проводить операцію.  

Опис характерних властивостей людини, часто з негативним забарвленням:  
Why are you always interrupting people? 

Чому ти вічно перебиваєш людей?  

He is always shouting at me. 

Він завжди на мене кричить.  

Заплановане дію в майбутньому, часто з дієсловами руху:  
We are landing in Heathrow in 20 minutes. 

Ми приземляємося в Хітроу за 20 хвилин. 

The Past Continuous tense (Минулий тривалий час) 

Час Past Continuous вказує на процес, що відбувався в минулому, тобто якщо ми вживаємо 

Past Continuous, то ми підкреслюємо якийсь конкретний процес та вказуємо на нього. 

>When you called I was taking shower. 

Я приймав душ, коли ти зателефонував. 

>Charlie and me were already driving home when the engine suddenly stopped. 

Ми з чарлі верталися додому, коли двигун раптово заглох. 

Формування Past Continuous 

Стверджувальна форма: 

I was playing / We were playing 

You were playing / You were playing 

He / she / it was playing / They were playing 

Питання: 

I was playing / We were playing 

You were playing / You were playing 

He/she/it was playing / They were playing 
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Заперечення: 

I was not playing / We were not playing 

You were not playing / You were not playing 

He/she/it was not playing / They were not playing 

Для того, щоб поставити дієслово у форму Past Continuous, потрібне допоміжне дієслово 

to be в минулому часі та дієприкметник теперішнього часу (Participle I) присудка. 

To be в минулому часі має дві форми: 

was – 1 і 3 особа од. ч. (I was smoking. He was eating.) 

were – 2 особа од. ч. і всі форми мн. ч. (They were laughing.) 

У питальних реченнях допоміжне дієслово ставиться на місце перед підметом, а головне 

дієслово залишається після нього: 

Were you sleeping when I called? You sounded drowsy. 

Ти спав, коли я дзвонив? Ти здавався сонним. 

The Future Continuous tense (Майбутній тривалий час) 

Утворення Future Continuous 

Future Continuous — складний час, який утворюється за допомогою дієслова to be у Future 

Indefinite і дієприкметника теперішнього часу (Present Participle) основного дієслова. 

Стверджувальна форма 

Особа Однина Множина 

1 I shall/will (I'll) be asking We shall/will (we'll) be asking 

2 You will (you'll) be asking You will (you'll) be asking 

3 He (she) will (he'll) be asking They will (they'll) be asking 

У питальній формі Future Continuous допоміжні дієслова shall або will ставляться перед 

підметом, а інша частина часової форми (основа інфінітива be + Present Participle) після 

підмета. 

Питальна форма 

Особа Однина Множина 

1 Shall I be asking?  Shall we be asking?  

2 Will you be asking?  Will you be asking?  

3 Will he (she) be asking? Will they be asking? 

У заперечній формі частка not ставиться після допоміжних дієслів shall, will (‘ll). 

Заперечна форма 

Особа Однина Множина 
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1 I shall/will not (shan't/ won't) be asking We shall/will (shan't/ won't) be asking 

2 You will not (won't) be asking You will not (won't) be asking 

3 He (she) will not (won't) be asking They will not (won't) be asking 

Вживається й інша скорочена заперечна форма: 

I’ll not be asking. 

You'll not be asking. 

He'll not be asking. 

We'll not be asking. 

They'll not be asking. 

Значення і вживання Future Continuous 

Future Continuous означає дію, яка відбувається в якийсь момент або період у 

майбутньому. На час дії можуть вказувати обставинні слова або контекст. За винятком 

деяких готових виразів з дієсловами to expect, to stay, to see та ін. (див. приклади нижче) 

цей час вживається досить рідко як у розмовній мові, так і в писемній. 

I’ll be expecting уоu at 4 o'clock sharp. 

When my train arrives, my parents will be waiting on the platform. 

It's no use trying to see our teacher at 10. He will be giving a lesson at that time. 

У розмовній мові Future Continuous іноді вживається в значенні Future Indefinite. 

Will you be staying for dinner? 

I'll be seeing him this afternoon. 

Conditional sentences (Умовні речення) 

Умовними реченнями називаються складнопідрядні речення, у яких у підрядному реченні 

називається умова, а в головному реченні - наслідок, що виражає результат цієї умови. І 

умова, і наслідок можуть стосуватися сьогодення, минулого і майбутнього. Підрядні 

речення умови найчастіше вводяться сполучником if якщо. На відміну від російської 

мови, кома в складнопідрядному реченні ставиться тільки у випадку, якщо підрядне 

речення перебуває перед головним, і те це правило не завжди дотримується. 

Загальноприйнято ділити умовні речення на три типи залежно від того, яку ступінь 

імовірності виражає конструкція. Вживання конкретного типу умовного речення цілком 

залежить від того, як мовець ставиться до фактів: 

 



 
 

Реальна умова (Real) 

В укр. мові в обох частинах речення – майбутній час; планам, намірам, очікуванням, 

сподіванням нічого не заважає здійснитись. 

Якщо погода буде гарною, ми підемо в 

парк. 

If the weather is fine we will go to the park. 

(present indefinite/future indefinite) 

Малоймовірна умова (Unreal I) 

В укр. мові в обох частинах речення – минулий час та частка «б/би»; плани, наміри, 

очікування, сподівання можуть теоретично здійснитись, але практично це вряд чи 

можливо. 

Якби він був уважніший, він би отримував 

кращі оцінки. 

If he were more attentively he would get better 

marks. (past indefinite/future-in-the-past) 

Нереальна умова (Unreal II) 

В укр. мові в обох частинах речення – минулий час та частка «б/би»; плани, наміри, 

очікування, сподівання не можуть, бо щось таке вже відбулося або навпаки не відбулося, 

що перешкоджає їх здійсненню. 

Якби він розповів мені про це тоді, я б 

допоміг йому. 

If he had told me about it than I would have 

helped him. (past perfect/would 

+have+participle II) 

Зверніть увагу: 

But for you, I don’t know where I’d be now. Якби не ти, не знаю, що було би зараз зі мною. 

But for him, Ann wouldn’t go to Paris.  Якби не він, Ганна не поїхала б  до Парижу. 

But for the rain, I’d be in the country.  Якби не дощ, я був би за містом. 

Conditional sentences with I wish (Умовні речення з I wish) 

Дієслово wish може використовуватися в умовних реченнях для того, щоб висловити своє 

шкодування/співчуття. Шкодування висловлюємо про якусь теперішню подію або про те, 

що сталося в минулому. 

1. Для того, щоб висловити жалкування відносно теперішнього часу, ми 

використовуємо Past Simple (ІІ ф. д). 

I wish I had a mobile phone! — Шкода, що в мене нема мобільного телефону. 

I wish you were here. — Шкода, що тебе немає тут. 

* Після wish дієслово to be вживаєтсья як were. 

2. Past Рerfect (had+III ф. д.) ми використовуємо, щоб висловити шкодування про 

минуле. 

I wish I had received your letter earlier. — Шкода, що я не отримав вашого листа раніше. 

I wish I’d known about the party. — Шкода, що я не знав про вечірку. 

3. Якщо ми хочемо вказати на те, як повинна себе вести та чи інша людина або 

побажати, щоб щось змінилося або трапилося в майбутньому, ми використовуємо 

конструкцію wish + would. 

I wish you would stop talking about your trip to Las Vegas. — Я б хотів, щоб ти перестала 

говорити про свою поїздку до Лас-Вегаса. 

I wish he would go! — Хочу, щоб він пішов! 
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Make up Conditional Sentences. 

Real  

If you (go) ______________out with your friends tonight, I (watch) __________________the 

football match on TV.  

I (earn) _________________a lot of money if I (get) _________________that job.  

If she (hurry / not) ________________, we (miss) __________________the bus.  

Unreal I 

If he (try) _______________harder, he (reach) _________________his goals.  

I (buy) _______________these shoes if they (fit) ___________________.  

It (surprise / not) ________________me if he (know / not) ____________the answer.  

Unreal II 

If we (listen) ______________to the radio, we (hear) ______________the news.  

If you (switch) ______________on the lights, you (fall / not) __________over the chair.  

She (come) ________________to our party if she (be / not) _____________on holiday.  

If I hadn't studied, I (pass)_______________the exam. 

 

The Perfect Tenses (Доконані часи) 

 
Значення Група перфектних часів позначає дію, що сталася до певного моменту в 

теперішньому часі ((Present Perfect), минулому (Past Perfect), майбутньому (Future Perfect). 

Перфектні часи вказують на результат дії, з яким пов’язані наступні події, 

незважаючи на те, коли саме дія відбувалася. 

На українську мову перфектні часи перекладаються дієсловами у доконаному виді 

(такі дієслова відповідають на запитання Що зробив? Що зробить?) 

Форма Перфектні часи утворюються за допомогою допоміжного дієслова "to have" у 

відповідному часі та дієприкметника минулого часу (Past Participle) основного дієслова: 

HAVE + Participle II 

Заперечні речення утворюються за допомогою частки not, яку ставляють після 

допоміжного дієслова: 

Увага! 

Скорочені заперечні форми у перфектних часах. 

Present Perfect 

I have not asked = I've not asked = I haven't asked 

She has not asked = She's not asked = She hasn't asked 

Past Perfect 

They had not asked = They hadn't asked 

Future Perfect 

Вживаються такі ж скорочення, як і в Future Indefinite 

He won't have asked = He'll not have asked 

Питальні речення (загальні, альтернативні, спеціальні запитання) утворюються 

шляхом заміни місцями підмета та допоміжного дієслова. 

 

The Present Perfect Tense 

(Теперішній доконаний час) 
 

Стверджувальні речення: 

Підмет Присудок Скорочена форма 
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I have asked I've asked 

You have asked You've asked 

He 

She 

It 

has asked 

he's asked 

she's asked 

it's asked 

We have asked We've asked 

They have asked They've asked 

 

Питальні речення: 

Have you done this? - Ти це зробив? 

She's never been to London, has she? - Вона ніколи не була в Лондоні, чи не так? 

Have they done anything else? - Вони ще щось зробили? 

What have you read? - Що ти прочитав? 

Заперечні речення: 

I haven't missed any classes. - Я не пропустив занять. 

We haven't finished the experiment yet. - Ми ще не закінчили експеримент. 

You haven't prepared for the test. - Ви не підготувалися до тесту. 

Вживання 

Теперішній перфектний час вживається в таких ситуаціях: 

Для вираження дії, що відбулася до моменту мовлення (неважливо коли, важливим є 

результат). 

Are Tom and Jerry in? - No, they've gone. - 

Том і Джері вдома? - Ні, вони пішли. 

Для вираження дії, що почалася в минулому та триває зараз. (Часто з дієсловами, які 

не вживаються у Perfect Continuous.) 

He's been here for an hour. - Він тут вже годину. 

Для позначення періоду тривалості дії вживають прийменник for (протягом): for a 

week протягом тижня, for five years протягом п’яти років, for a long time довгий час. 

I haven't seen him for ten years. - 

Я не бачив його протягом десяти років. 

Якщо зазначають час початку дії, вживають прийменник since (з): since morning з 

ранку, since Wednesday з середи, since I met her з того часу, як я бачила її. 

She has changed much since I met her. - 

Вона дуже змінилася з того часу, як я бачила її. 

Present Perfect часто вживається з "неозначеними" обставинами часу ever коли-

небудь, never ніколи, (not) yet ще не, already вже, just щойно, many times багато разів, 

before до цього, lately нещодавно, so far до цього часу, recently останнім часом, up to now 

до цього часу. 

I've visited the Hermitage many times. - 

Я бував у Ермітажі багато разів. 

They haven't seen each other much recently. - 

Останнім часом вони рідко зустрічалися. 

Present Perfect вживається з обставиними часу, які означають період часу, що не 

закінчився today сьогодні, this evening сьогодні ввечері, this week цього тижня, this year 

цього року, this semester у цьому семестрі. 

She's (already) got three credits this semester. - 



 
 

У цьому семестрі вона (вже) отримала три заліки. 

 

The Past Perfect Tense 

(Минулий доконаний час) 
 

Стверджувальні речення: 

Підмет Присудок Скорочена форма 

I 

had asked 

I'd asked 

You You'd asked 

He 

She 

It 

he'd asked 

she'd asked 

it'd asked 

We We'd asked 

They They'd asked 

 

Питальні речення: 

Had he done the work before you came? - Він виконав роботу до того, як ти прийшов? 

They had graduated from the university before 1917, hadn't they? - 

Вони закінчили університет до 1917 року, чи не так? 

Заперечні речення: 

The sun hadn't set when I came there. - Сонце ще не сіло, коли я прийшов. 

Вживання 

Минулий перфектний час вживається в таких ситуаціях: 

Для вираження дії, яка мала місце до іншої минулої дії. 

She went to her friends after she had finished the exercises. - 

Вона пішла до друзів після того, як виконала вправи. 

Для вираження дії, яка завершилася до певного моменту в минулому. 

We had translated the text by 3 o'clock. - Ми переклали текст до третьої години. 

 

The Future Perfect Tense 

(Майбутній доконаний час) 

Коли якась дія буде завершена в майбутньому до певного моменту. 

Практично завжди вказується момент часу (by Saturday – до суботи, by that time – до того 

часу, by the end of the year – до кінця року, by then – до того часу): 

The bus will have left by the time we get to the station. 
Ми приїдемо на станцію, а автобуса вже не буде. (Він до того часу поїде) 

Формування речення  

will have + дієслово із закінченням-ed (для правильних дієслів) / третя форма дієслова. 

Для неправильних дієслів див. Додаток про неправильні формах дієслова) 
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I / he / she / it / we / you / they + will + have + дієслово із закінченням-ed (або 3 форма) 

Формування питального речення  

Поставити слова в такому порядку: 

1. Поставити на перше місце Will 

2. Іменник або займенник (людина / предмет, про який ви запитуєте) 

3. have 

4. Дієслово з закінченням-ed (для правильних дієслів) / третя форма дієслова (для 

неправильних дієслів). 

5. решта слів 

Will he have gone by then? 
Його вже не буде до того часу? 

Формування заперечення  

Поставити слова в такому порядку: 

1. Іменник або займенник (людина / предмет, про який ви говорите) 

2. will not або won’t (won’t – це скорочена форма від will not) 

3. have 

4. дієслово із закінченням-ed (для правильних дієслів) / третя форма дієслова (для 

неправильних дієслів) 

5. інші слова 

 

The Perfect Continuous tenses 

(Доконано-тривалі часи) 

 

The Present Perfect Continuous tense 

(Теперішній доконано-тривалий час) 

Present Perfect Continuous утворюється за допомогою допоміжного дієслова to be у формі 

Present Perfect (have been, has been) та смислового дієслова із закінченням ing:  

+  

I (we, you, they) have been writing  

He (she, it) has been writing  

-  

I (we, you, they) have not been writing  

He (she, it) has not been writing  

?  

Have I (we, you, they) been writing?  

Has he (she, it) been writing?  

Вживання і переклад Present Perfect Continuous.  

Present Perfect Continuous вживається:  

 



 
 

1. Для виразу дії, яка почалася в минулому, тривала якийсь період часу до тепер і все ще 

триває на даний момент. В цьому значенні Present Perfect Continuous перекладається на 

українську мову теперішнім часом:  

She has been working here for five years.  

Вона працює тут п’ять років. 

How long have they been living in Moscow?  

Скількі часу вони живуть в Москві? 

The Dnieper Hydro-Electric Station has been functioning since 1931.  

Дніпровська гідроелектростанція працює з 1931 року. 

 

Present Perfect Continuous зазвичай вживається з такими обставинами часу: for ... minutes 

(hours, weeks, months, years); since ... o'clock, since yesterday, since 1950.  

Present Perfect Continuous вживається також для передачі дії, яка тривала певний період 

часу, але скінчилась перед моментом мовлення. В цьому значенні Present Perfect 

Continuous перекладається на українську мову дієсловом у минулому часі, але 

недоконаної форми:  

What articles have you been translating up to now?  

Які статті ви перекладали до сих пір?  

Here you are at last! I have been looking for you.  

Ось і Ви! А я вас шукав.  

 

The Past Perfect Continuous Tense 

(Минулий доконано-тривалий час) 
 

Час вживається для передачі дії, яка розпочалася в минулому, тривала в минулому аж до 

іншого моменту в минулому і 1) продовжувала тривати в той момент; 2) припинилася в 

той момент. 

Past Perfect Continuous зазвичай вживається з такими показниками часу, як for ... hours 

(days, weeks, months, years і т. п.) протягом ... годин (днів, тижнів, місяців, років і т. д.); 

since 1960 з 1960 року і т. п. 

 

Past Perfect Continuous утворюється за допомогою допоміжного дієслова to be у формі Past 

Perfect (had been) та смислового дієслова із закінченням ing :  

 

+   I (we, you, they, he, she, it) had been writing  

 

-   I (we, you, they, he, she, it) had not been writing  

 

?   Had I (we, you, they, he, she, it) been writing?  

 
 

 

I had been writing my exercises for two hours when my friend came. 

Я писав вправи (минула дія) дві години (вказується період часу), коли прийшов мій друг 



 
 

(інша, більш пізня минула дія, при початку якої перша дія завершилась або могла ще 

тривати). 

 

The new turbine had been working for several hours before we gave it a full load. 

Нова турбіна працювала (минула дія) декілька годин (вказано період часу) до того, як ми 

дали їй повне навантаження (інша, більш пізня минула дія, при початку якої перша дія не 

завершилась). 

 

The new pump had already been working for two hours when we stopped it for examination. 

Новий насос працював (минула дія) дві години (вказується тривалість дії), коли ми його 

зупинили для огляду (інша, більш пізня минула дія, при початку якої перша дія 

завершилась). 

 

By three o'clock the new pump had been working for two hours. 

До 3-ї години (вказується момент в минулому) насос вже працював (минула дія) дві 

години (вказується тривалість дії). 

 

 

The Future Perfect Continuous Tense 

(Майбутній доконано-тривалий час) 
 

Вживається для передачі дії, яка розпочнеться в майбутньому, триватиме в майбутньому 

певний час до іншого більш пізнього моменту або початку іншої більш пізньої дії і в той 

момент або з початком іншої дії припиниться або продовжить тривати. 

 

 

 

 

 

Will have been V+ing 

 

Цей час в основному замінюється на майбутній доконаний (Future perfect). 

 

I will have been doing my homework for two hours, when my parents come. 

= 

I will have done my homework for two hours, when my parents come. 

 

Translate into English: 

1. Я працюю на цьому заводі десять років. 

2. Моя сестра вчить англійську мову 2 роки. 

3. Ви граєте в шахи з дитинства? 

4. Ви довго чекаєте на нього? 

5. Анна говорила по телефону годину поки я не повернувся. 

6. Я мрію про це з дитинства. 

7. Ми чекали на тебе годину поки ти прийшов. 

8. Коли викладач зайшов у кабінет, студенти обговорювали це питання вже 20 хвилин. 

9. Він працював в лабораторії два роки. 

10. Коли Ольга закінчила університет, її сестра вже п’ять років працювала. 

 



 
 

Indirect speech (Непряма мова) 
 

Direct speech                                                             Indirect speech 

(Пряма мова)                                                             (Непряма мова) 

При перетворенні прямої мови у непряму утворюється складнопідрядне речення із 

сполучником (that, where, when…) або без нього. 

1. Особові та присвійні займенники можуть змінюватись за змістом: 

Пряма мова:      Аня каже: «Я буду працювати в своєму(моєму) селі». 

                           Ann says, “ I will work in my village”.  

Непряма мова:  Аня каже, що вона буде працювати в своєму(її) селі. 

                           Ann says that she will work in her village.  

2. Якщо в словах автора присудок to say з додатком, що позначає особу, до якої звернено 

мову (to say to him, Vassia, Petia, sister…), то  to say замінюється на to tell: 

say to→tell 

Пряма мова:      He says to me, “I know it”. 

Непряма мова:  He tells me that he knows it. 

! Зверніть увагу: при зміні займенника відповідно змінюється особова форма дієслова. 

I know  → he knows 

 

3. Якщо в словах автора дієслово-присудок виражає минулу дію, то при перетворенні 

прямої мови у непряму діють правила узгодження часів: 

                                                      тепер. час:  II форма д-ва 

He said(told, thought…) that      минул. час: had + III форма д-ва 

                                                      майб. час: would + I  форма д-ва 

! Дивись попередню тему. 

Пряма мова:      He said, “I know it”. 

Непряма мова:  He said that he knew it. 

 

4. При перетворенні питальних речень у непряму мову вони набувають структуру 

розповідного речення: в них прямий порядок слів(підмет + присудок), допоміжне дієслово 

у теперішньому та минулому неозначених часах не вживаються. 

Також:         say→ask 

A) загальні питання без питального слова з’єднуються сполучником if: 

Пряма мова:      “Do you know the boy?” I said to him. 

Непряма мова:   I asked him if he knew the boy. 

Б) спеціальні питання з питальним словом мають у якості сполучника питальне слово: 

Пряма мова:      “Where do you work?” she asks me. 

Непряма мова:   She asks me where I work. 

 

5. При перетворенні в непряму мову наказових речень наказовий спосіб дієслова 

замінюється на інфінітив дієслова. У заперечній формі перед інфінітивом ставиться частка 

not. Також: say→ask, tell, order: 

Пряма мова:      “Wait for me”, he said to me.  «Почекай на мене», - сказав він мені. 

Непряма мова:   He asked me to wait for him.  Він попросив почекати на нього. 

Пряма мова:      She said: “Don’t go away”.      Вона сказала: «Не йди». 

Непряма мова:   She asked not to go away.       Вона попросила не йти. 

 

6. При перетворенні прямої мови на непряму наступні слова змінюються таким чином: 

         Пряма мова                                                 Непряма мова 

         This                                                               that 

         These                                                             those 

         Now                                                               then 



 
 

         Here                                                               there 

         Today                                                             that day 

         Yesterday                                                       the day before 

         The day before yesterday                               two days before 

         Tomorrow                                                       the next day 

         The day after tomorrow                                  two days later 

         Ago                                                                 before 

         Next                                                                the next 

 

Sequence of tenses (Узгодження часів) 

В англійській мові існує певна залежність вживання часу дієслова-присудка підрядного 

речення від часу, в якому стоїть дієслово-присудок головного речення. Це правило 

називають правилом узгодження (або послідовності) часів. 

Правило узгодження часів характерне переважно для додаткових підрядних речень. Воно 

полягає ось у чому: 

 Якщо дієслово-присудок головного речення стоїть у теперішньому або 

майбутньому часі, дієслово-присудок підрядного додаткового речення може стояти 

у будь-якій часовій формі, якої вимагає зміст. 

I think you are right. 

Do you know why he was absent yesterday?  

I'll tell you what you will have to do. 

 Якщо дієслово-присудок головного речення стоїть у минулому часі (звичайно в 

Past Indefinite), то і дієслово додаткового підрядного речення повинно стоять в 

одному з минулих часів, у тому числі в майбутньому з точки зору минулого (Future 

in the Past). Такої залежності в українській мові немає, наприклад: 

I didn't know he could speak English.— Я не знав, що він говорить англійською мовою. 

He told me that you were writing your composition.— Він сказав мені, що ти пишеш твір. 

I hoped he would come.— Я сподівався, що він прийде. 

При цьому для позначення дії, одночасної з дією, вираженою присудком головного 

речення, у підрядному реченні вживають Past Indefinite або Past Continuous (в українській 

мові — теперішній час). 

I thought you were ready.— Я думав, що ти готовий. 

Me told me that he was preparing for his exams.— Він сказав мені, що готується до 

екзаменів. 

Для позначення дії, яка передує дії, вираженій присудком головного речення, звичайно 

вживають Past Perfect (в українській мові — минулий час). 



 
 

I didn't know she had gone away.— Я не знав, що вона пішла. 

Якщо точно вказано час дії (in 2001, yesterday), то попередню дію виражають за 

допомогою Past Indefinite.  

I thought you were born in 1948. I thought you came back from your trip yesterday. 

Для вираження майбутньої дії з точки зору минулого часу вживають форми Future in the 

Past (в українській мові — майбутній час). 

I didn't expect you would be late. - Я не сподівався, що ти спізнишся. 

Не told me that he would meet us at the stadium. - Він сказав, що зустріне нас на стадіоні 

                                         він працює тут. (теперішній час) 

                                         He worked here. (Past Indefinite Tense: 2 ф. д-ва)    

 

 

 

Він сказав, що                він працював тут. (минулий час) 

He said that                     he had worked here. (Past Perfect: had+3 ф. д-ва) 

 

 

                                      

                                               Він працюватиме тут.(майбутній час) 

                                               He would work here. (Future-in-the-Past: would+1 ф. д-ва) 

                                         він працює зараз. (в даний момент) 

                                         he was working here. (Past Continuous Tense: was/were+ing)    

 

 

 

Він сказав, що                він працював о 9 годині. (в певний час у минулому) 

He said that                     he had been working here. (Past Perfect Continuous: had+been+ing) 

 

 

                                      

                                               Він працюватиме тут.(майбутній час) (Contin. не вживають) 

                                               He would work here. (Future-in-the-Past: would+1 ф. д-ва) 

 

Yesterday – the day before, tomorrow – the next day  

 

 



 
 

Правила узгодження часів 

Характер дії в підрядному 

реченні 

Пряма мова Непряма мова 

Одночасна дія Present Simple / Continuous  

He said, `I like winter`  

He said, `Serg is waiting for 

me.`  

He said. `I can do it myself.`  

Past Simple / Continuous  

He said (that) he liked winter.  

He said (that) Serg was waiting 

for him.  

He said (that) he could do it 

himself.  

Попередня дія Present Perfect / Perfect 

Continuous  Past Simple / 

Continuous  

He said, `I have found a new 

job.`  

He said, `I’ve been sitting here 

for two hours.`  

He said, `I sent her a birthday 

present.`  

He said, `She have been 

working on my paper allday.`  

Past Perfect / Perfect 

Continuous  

Past Perfect / Perfect 

Continuous  

He said (that) he had found a 

new job.  

He said he had been sitting 

there for two hours.  

He said he had sent her a 

birthday present.  

He said he had been working 

on his paper all day.  

Подальша дія Future Present / Continuous   

He said, `I shall see her on 

Monday.`  

He said, `I will be giving a 

lecture on Tuesday.`  

Future in the Past  

He said he would see her on 

Monday  

He said he would be giving a 

lecture on Tuesday.  

 

Функції ONE та THAT OF 
 

В українській мові для уникнення повторення однакових слів у реченні їх просто не 

вживають повторно, а пропускають: 

Мені не треба ця книга, дай мені ту (випущено слово книга).  

В англійській мові просто випустити слово не дозволяється, але, щоб уникнути 

повторення, ставиться замінник слова. 

Замінниками в англійській мові є слова one – для заміни іменника в однині; 

                                                                     ones – для заміни множини іменника. 

I don’t need this book, give me that one. 

I listened to these discs and want to listen to those ones. 

В особливих випадках використовуються  that of – для однини; 

                                                                         those of – для множини. 

Ці слова вживаються в якості замінників тоді, коло вказано, кому належить предмет: 

I have seen the car of Bill and want to see that of Mike. 

I have listened to the songs of Michael Jackson and want to listen to those of Marlin Manson.  

 

Passive voice (Пасивний стан дієслова) 

Утворення часів пасивного стану 

Часи пасивного стану утворюються з допоміжного дієслова to be у відповідному часі 

активного стану і дієприкметника минулого часу (Past Participle) відмінюваного дієслова. 



 
 

Пасивний стан на відміну від активного має не чотири, а три групи часів: Indefinite, 

Continuous і Perfect; часи Perfect Continuous, а також Future Continuous у пасивному стані 

не вживаються. 

 

 

Вживання форм пасивного стану 

Речення з дієсловом-присудком у формі пасивного стану вживаються в англійській мові 

(як і в українській) тоді, коли головний інтерес для співрозмовників становить особа або 

предмет, на які спрямована дія (об'єкт дії), а не той, хто виконує дію (суб'єкт дії), як у 

реченнях з дієсловом у формі активного стану. 

У реченнях з пасивним станом об'єкт дії виражається підметом, а суб'єкт дії або зовсім не 

згадується, або виражається прийменниковим додатком з прийменниками by або with. 

Приклади речень з дієсловом у формі пасивного стану, в яких суб'єкт дії не виражений: 

Football is played all over the world. 

The wounded were flown to hospital. 

I am told you're an excellent chess-player. 

International Women's Day is celebrated on March 8. 



 
 

A new school building is being built in our street. 

Реченням такого типу в українській мові звичайно відповідають неозначено-особові 

речення (У футбол грають у всьому світі. Поранених літаком відправили до госпіталю. 

Мені говорили, що ви чудовий шахіст) або, рідше, речення з дієсловом у формі пасивного 

стану (Міжнародний жіночий день святкується 8 березня. На нашій вулиці будується 

новий будинок, школи.) 

Приклади речень з дієсловом у формі пасивного стану, в яких суб'єкт дії виражений 

прийменниковим додатком,з прийменниками by або with: 

Many trees were planted by our schoolchildren last autumn. 

The sky was covered with clouds. 

Pilots'of spaceships are supplied with space suites. 

Часи пасивного стану мають в основному ті самі значення, що й відповідні часи активного 

стану. У розмовній мові пасивний стан вживається порівняно рідко. 

Нижче наводяться приклади речень з дієсловом у різних часах пасивного стану. 

Present Indefinite Passive 

World Youth Festivals are celebrated every fourth year. 

Is the question settled? 

You are invited to the party, aren't you? 

Will you come with us? 

Thank you, but I'm expected elsewhere. 

Vitamins A and D are found in fats and oils. They are also contained in milk and eggs. 

Past Indefinite Passive 

Did you like the play? 

I was completely carried away by the acting. 

The ground was covered with deep snow. 

I was told you were not well. 

I was born in 2000. 

Future Indefinite Passive 

A new boarding-school will be opened this year in our town. 



 
 

The plan of our trip will be discussed tomorrow, you must come by all means. 

Present Continuous Passive 

Ann, who's being examined now? 

Past Continuous Passive 

While a fire was being made some tourists went to take a swim in the river. 

Present Perfect Passive 

Has the classroom been aired? 

I've been told you've got a good collection of stamps. 

A first-class heavy industry has been built up in the USA. 

It has been proved that the average speed of man's speech is 125—160 words per minute. 

Past Perfect Passive 

By evening all preparations for the trip had been finished and the boys went home. 

I had been promised this book before you asked for it.  

Future Perfect Passive 

A new stadium will have been opened in our city by 19th of May. 

I am sure the work will have been completed by the time you return. 

Пасивний стан в англійській мові вживається значно частіше, ніж в українській, де те саме 

значення звичайно передається в неозначено-особових, безособових або особових 

реченнях з дієсловом в активному стані. Див. приклади вище, а також такі: 

I was told about it only yesterday. 

Мені сказали про це тільки вчора (неозначено-особове речення). 

The roof of the house was torn off by the storm. 

Дах з будинку зірвало бурею (безособове речення). 

She is laughed at by everybody. 

Всі сміються з неї (особове речення). 

 

 



 
 

The Participle (Дієприкметник) 

 
Дієприкметник — це неособова форма дієслова, яка поєднує в собі властивості дієслова, 

прикметника і прислівника. Дієприкметнику англійської мови відповідають в українській 

мові дієприкметник і дієприслівник. Форми дієприкметника показані в такій таблиці. 

 

Форма 

дієприкметника 

Неперехідні 

дієслова 
Перехідні дієслова 

  Active Voice Active Voice Passive Voice 

Present Participle 

(дієприкметник 

теперішнього часу) 

going asking being asked 

Past Participle 

(дієприкметник 

минулого часу) 

gone   asked 

Perfect Participle 

(перфектний 

дієприкметник) 

having gone having asked having been asked 

Present Participle Active (дієприкметник теперішнього часу активного стану) утворюється 

від основи інфінітива додаванням закінчення -ing: to stand — standing; to study — studying. 

При утворенні Present Participle додержують таких орфографічних правил: 

Дієслова, що закінчуються на німе е, опускають його при додаванні закінчення -ing: 

to write — writing;  

to hope —hoping 

Дієслова, що закінчуються на одну приголосну букву, якій передує короткий наголошений 

голосний, подвоюють кінцеву приголосну: 

to put — putting; 

to run — running; 

to forget—forgetting 

Буква r подвоюється також і після довгого наголошеного голосного: 

to refer — referring 

Подвоєння не відбувається після ненаголошеного голосного: 

to rocket — rocketing 

Дієслова, що закінчуються на приголосну І з попередньою голосною, подвоюють її як 

після наголошеного, так і після ненаголошеного голосного: 

to travel — travelling;  

to control—controlling 

у дієсловах to lie, to die, to tie при додаванні закінчення -ing буква і переходить в у: 

die — dying; 

lie — lying; 

tie — tying 

Past Participle (дієприкметник минулого часу) має тільки одну форму. Для правильних 

дієслів вона збігається із стверджувальною формою Past Indefinite Tense, тобто 

утворюється за допомогою закінчення -ed: 

to work — worked; 

to like — liked 

Past Participle неправильних дієслів утворюється різними способами: 

to write—written; 

to cut — cut; 

to make —made і т. д. 

 



 
 

PRESENT PARTICIPLE (Participle I). ДІЄПРИКМЕТНИК ТЕПЕРІШНЬОГО ЧАСУ 

  

 ВЖИВАННЯ  ДІЄПРИКМЕТНИКА (PARTICIPLE) 

  

Present Participle (Participle I) відповідає українському дієприкметнику активного стану 

теперішнього часу та дієприслівнику недоконаного виду. 

Listening to the teacher I learn something new.— Слухаючи вчителя, я пізнаю щось нове. 

Listening to the teacher I learned something new.— Слухаючи вчителя, я пізнав щось нове. 

Listening to the teacher I'll learn something new.— Слухаючи вчителя, я пізнаю щось нове. 

  

 

P r e s e n t  P a r t i c i p l e  означає дію, о д н о ч а с н у  з дією, вираженою дієсловом-

присудком, і може, таким 

чином, стосуватись теперішнього, минулого або майбутнього часу. 

  

Writing a composition in English I consult a Ukrainian-English dictionary. -  

Під час написання твору англійською мовою я користуюсь українсько-англійським 

словником.  

 

Writing a composition in English I consulted a Ukrainian-English dictionary. - 

Під час написання твору англійською мовою я користувався українсько-англійським 

словником.  

 

Writing a composition in English I'll consult a Ukrainian-English dictionary. 

Під час написання твору англійською мовою я скористаюсь українсько-англійським 

словником. 

  

або невживаючи P r e s e n t  P a r t i c i p l e : 

During treatment I use MEDEL package. - Під час лікування я користуюсь  МЕДЭЛ 

ПАКЕТАМИ. 

  

Present Participle (Participle I) позначає: 
 

1.            Дію, що трапилася перед дією, позначеною основним дієсловом. 

 

Arriving to the station, we went to buy tickets for the train.— Прибувши на станцію, ми пішли 

купувати квитки. 

 

2.            Означения в реченні. 

 

I saw a woman sitting in the room.— Я побачив жінки, яка сиділа в кімнаті. 

 

3.            Обставину часу, причини, способу дії. 

 

Walking in the park, I saw my friends here.— Я бачив своїх друзів, коли гуляв у парку. 

 

Крім того, дієприкметник Present Participle (Participle I) разом з іменником або 

займенником, які вживаються перед ним та позначають діяча, утворює зворот, що 

перекладається як підрядне або незалежне речення. 

 

We saw him coming.— Ми бачили, як він підходив. 

Не was seen coming.— Бачили, що він підходив. 
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There were ten books on the table, two of them being mine.— Ha столі було десять книжок, 

дві з них — мої. 

  

Утворіть Participle I. 
 

to read, to speak, to visit, to jump, to point, to show, to walk; 

to sit, to get, to cut, to run; 

to take, to make, to shine, to ride; 

to play, to try, to cry, to buy 

  

PAST PARTICIPLE (Participle II). ДІЄПРИКМЕТНИК МИНУЛОГО ЧАСУ 

  

Past Participle (Participle II) мае лише одну форму, перекладається як пасивний 

дієприкметник та має такі особливості написання. 

 

1. Як правило, дієприкметники, утворені від правильних дієслів, мають закінчення -ed.  

look — looked  

call — called 

2. Якщо основа дієслова має закінчення -е, до неї просто додають d. 

hope — hoped  

save — saved 

3.            Якщо дієслово закінчується на приголосний + у, то -у змінюється на -ied. 

hurry — hurried  

copy — copied 

4.            Кінцева приголосна подвоюється, коли дієслово закінчується на приголосний, 

якому передує 

короткий наголошений голосний. 

beg — begged  

plan — planned 

  

ВЖИВАННЯ 

 

Як правило, Past Participle (Participle II) означає дію, що вже відбулася: 

 

a decorated room — прикрашена кімната; 

a written test — написана контрольна робота. 

 

Так само як i Participle I, Participle II може по-значати дію, одночасну з дією дієслова-

присудка, та дію, 

незалежну від часу. У реченні Past Participle (Participle II) найчастіше буває означениям. 

 

This is a well-known singer.— Це відомий співак. 

His father is a respected man.— Його батько — поважна людина. 

  

Закресліть зайве слово. 

The girl (playing/played) in the garden is my sister. 

Leaves (lying/lain) on the ground always remind us about September. 

Have you got any (cutting/cut) bread? 

I'll show you animals (drawing/drawn) by my brother. 

Show me the pupils (learning/learned) English. 

The man (sitting/sat) at the open window is my Dad. 

 


