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ПЕРЕДМОВА

Створюючи цей посібник, автори мали на меті до помогти всім, хто 
вивчає англійську мову, системати зувати свої знання, оволодіти осно-
вами англійської граматики.

Посібник складається з двох частин.
У першій частині висвітлюються основні грама тичні явища сучас-

ної англійської мови, знання яких необхідне для правильного письма, 
ведення бесіди і розуміння текстів англійською мовою. Після кожно-
го розділу стисло подаються відповідні граматичні пра вила англій-
ською мовою.

Друга частина посібника містить вправи, більшість з яких спрямо-
вана на розвиток умінь і навичок мов лення. Крім них, є також вправи 
на розпізнавання граматичних явищ, які мають бути засвоєні рецеп-
тивно.

Граматичний матеріал подано невеликими части нами в окремих 
параграфах, щоб деякі з них можна було пропустити без шкоди для 
розуміння інших.

За таким же принципом дібрано і вправи, що дає можливість ви-
користовувати їх вибірково, відповідно до бюджету часу і цільової на-
станови щодо вивчення мови.

Послідовність викладу матеріалу посібника відріз няється від тра-
диційного. Зважаючи на те, що дієсло во в англійській мові порівня-
но з іншими частинами мови має найбільшу кількість форм, розгляд 
частин мови в посібнику починається з дієслова. При цьому мається 
на увазі, що вже практично засвоєні такі гра матичні явища англій-
ської мови, як утворення мно жини іменників, присвійний відмінок 
іменників, об’єктний відмінок особових займенників.

Виклад матеріалу дає змогу вивчати одні теми не залежно від ін-
ших, тому послідовність їх вивчення можна змінювати за потребою.
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ЧАСТИНИ МОВИ

§ 1. В англійській мові, як і в українській, слова за їх значенням 
і граматичними ознаками поділяють на класи, що звуться частинами 
мови (parts of speech).

Іменник (the noun), прикметник (the adjective), займенник (the pro-the noun), прикметник (the adjective), займенник (the pro- noun), прикметник (the adjective), займенник (the pro-noun), прикметник (the adjective), займенник (the pro-), прикметник (the adjective), займенник (the pro-the adjective), займенник (the pro- adjective), займенник (the pro-adjective), займенник (the pro-), займенник (the pro-the pro- pro-pro-
noun), числівник (the numeral), дієслово (the verb) і прислів ник (the ad-), числівник (the numeral), дієслово (the verb) і прислів ник (the ad-the numeral), дієслово (the verb) і прислів ник (the ad- numeral), дієслово (the verb) і прислів ник (the ad-numeral), дієслово (the verb) і прислів ник (the ad-), дієслово (the verb) і прислів ник (the ad-the verb) і прислів ник (the ad- verb) і прислів ник (the ad-verb) і прислів ник (the ad-) і прислів ник (the ad-the ad- ad-ad-
verb) — самостійні частини мови (notional parts of speech).

Прийменник (the preposition), сполучник (the con junction), частка 
(the particle), артикль (the article) — службові частини мови (function 
words).

Як окрема частина мови виділяються вигуки (interjections), які не 
належать ні до самостійних, ні до службових слів.

THE VERB (ДІЄСЛОВО)

§ 2.  Дієслово — це повнозначна, самостійна части на мови, яка 
означає дію (to build, to run), стан (to be, to sleep), відчуття (to feel, 
to smell), про цеси мислення (to consider, to think).

Дієслово в англійській мові має найбільшу кіль кість форм. Тому 
розгляд частин мови починається са ме з нього.

TENSES (ЧАСИ ДІЄСЛОВА)
§ 3.  В англійській мові розрізняють чотири групи часових форм 

діє слова: Indefi nite Tenses (не означені часи), Continuous Tenses (три-Indefinite Tenses (не означені часи), Continuous Tenses (три- Tenses (не означені часи), Continuous Tenses (три-Tenses (не означені часи), Continuous Tenses (три- (не означені часи), Continuous Tenses (три-Continuous Tenses (три- Tenses (три-Tenses (три- (три-
валі часи), Perfect Tenses (перфектні, або доконані, часи) та Per fect 
Continuous Tenses (перфектно-тривалі часи).

У кожній групі, крім теперішнього (Present), ми нулого (Past) та 
майбутнього часу (Future), є ще фор ма Future-in-the-Past, що виражає 
майбутню дію від носно минулого часу.
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INDEFINITE TENSES (НЕОЗНАЧЕНІ ЧАСИ)

§ 4. Неозначені часи вживаються для вираження дії, що відбува-
ється в теперішньому, минулому чи майбутньому часі, але не вказу-
ють на її характер, тривалість, завершеність чи передування іншій дії 
або певному моменту в минулому чи майбутньому. Діє слова в нео-
значеному часі можуть перекладатися на українську мову дієсловами 
доконаного чи недоконаного виду.

THE PRESENT INDEFINITE TENSE  
(ТЕПЕРІШНІЙ НЕОЗНАЧЕНИЙ ЧАС)

§ 5. Present Indefinite — одна з часових форм діє слова, що вживається 
для вираження дії, яка відбу вається в теперішньому часі (див. § 15–21).

Теперішній час включає не лише момент мов лення, а й більш три-
валий промі жок часу з моментом мовлення.

Дія, що відбувається в момент мовлення, порівня но рідко познача-
ється формою Present Indefinite. Для її вираження в англійській мові 
є інша форма тепе рішнього часу (див. § 44–49).

§ 6. Ствердна форма дієслова в Present Indefinite в усіх особах од-
нини й множини, крім третьої особи од нини, збігається з інфінітивом 
(неозначеною формою дієслова) без частки to:

І work. Я працюю.
We work. Ми працюємо.
You work. Ви працюєте. (Ти працюєш.)
They work. Вони працюють.

§ 7.  У третій особі однини в Present Indefinite до інфінітива 
(без частки to) додається закінчення -s або -es:

to run бігати — he runs
to help допомагати — he helps
to teach навчати — he teaches

Більшість дієслів у третій особі однини мають за кінчення -s. За-
кінчення -es додається у таких випад ках:
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а) якщо основа дієслова закінчується на -s, -ss, -sh, -ch, -tch, -x:
to dress одягатися — dresses
to wash умиватися — washes
to teach навчати — teaches
to watch спостерігати — watches
to mix змішувати — mixes

б)  якщо основа дієслова закінчується на -у з попе редньою приго-
лосною; при цьому перед -es буква y змінюється на і:

to study вивчати — studies
to cry кричати — cries

Але: Якщо перед y стоїть голосна, то до дієслова додається лише 
закінчення -s:

to play грати — plays
to stay залишатися — stays

в) якщо основа дієслова закінчується на -о:
to go іти — goes [gouz]
to do робити — does [dåz]

§ 8. Закінчення третьої особи однини в Present Indefi nite вимовля-Present Indefinite вимовля-вимовля-
ється:

[s] — після глухих приголосних звуків, крім [s, š, ›]:

Не works [wà:ks]. Він працює.
She writes [raıts]. Вона пише.
It helps [helps]. Це допомагає.

[z] — після дзвінких приголосних, крім [z, Z, •], і після голосних:
She reads [ri:dz]. Вона читає.
Не sees [si:z]. Він бачить.
The bird sings [siŋz]. Пташка співає.

[ız] — після свистячих і шиплячих звуків [s, z, š, Z, ›, •], які звуться 
сибілянтами:
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Не dresses [´dresız]. Він одягається.
She washes [´wášız]. Вона вмивається.
The sun rises [´raızız]. Сонце сходить.
The weather changes [´›eın•ız]. Погода змінюється.

§ 6–8. The affirmative form of the Present Indefinite coincides with the 
form of the infinitive without the particle to. The only exception is the third 
person singular in which the ending -s or -es is added to the infinitive.

In spelling most verbs have the ending -s in the third person singular. 
The ending -es is added in the following cases:

a) if the infinitive ends in -s, -ss, -sh, -ch, -tch, -x;
b)  if the infinitive ends in -y preceded by a con sonant; in this case у 

changes into і before -es;
c) in the verbs to go and to do.
The ending -s (-es) is pronounced:
[s] — after voiceless consonants except [s, š, ›];
[z] — after voiced consonants except [z, Z, •] as well as after vowels;
[ız] — after the sounds [s, z, š, Z, ›, •] which are called sibilants.

§ 9. Питальна форма Present Indefinite утворю ється з допоміжного 
дієслова to do в Present Indefinite та інфінітива основ ного діє слова без 
частки to. Допо міжне дієслово ставиться перед підметом:

Do I work? Do we work?
Does he work? Do you work?
Does she work? Do they work?
Do you drive him in to 
these meetings, оr does he 
drive himself? (Christie) 
What does she say?

Ви возите його на ці збори чи 
він керує машиною сам?

Щo вона каже?

Примітки. 1. Якщо підмет має одне або кілька озна чень, що стоять перед ним, 
допоміжне дієслово в питальній формі ставиться перед усією групою підмета 
(підметом з озна ченнями):
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Does your younger sister go to 
school?

Твоя молодша сестра ходить до 
школи?

2. Питальні речення, в яких питальне слово виконує роль підмета або означення 
до підмета, мають будову розповідного речення. Допоміжне дієслово to do у цьому 
разі не вживається:

Who goes there? Хто йде туди?
Whose brother goes there? Чий брат іде туди?

§ 10. Заперечна форма Present Indefinite утво рюється з допоміж-
ного дієслова to do в Present Indefinite, заперечної частки not та інфі-
нітива основ ного дієслова без частки to:

І do not work.
We
You
They } do not work.He

She } does not work.

В усному мовленні замість do not i does not звичай но вживаються 
скорочені форми don’t і doesn’t:

І don’t understand you. Я вас не розумію.
Не doesn’t recognize me. Він не впізнає мене.

§ 11. У питально-заперечній формі частка not ста виться після під-
мета:

Do you not know him? Хіба ви не знаєте його?

Звичайно у питально-заперечних реченнях вжива ються скорочені 
форми don’t і doesn’t, які ставляться перед підметом:

Don’t you like visiting muse-
ums? (Glanville)

Хіба ти не любиш ходити 
по музеях?

Doesn’t your son go to 
school?

Хіба ваш син не ходить 
до школи?

Why don’t you go? Чому ви не йдете?
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