Гайд з ус х час в
англ йської мови
Балашова Яна

@yana.sho

Коли я та мої викладач починаємо розпов дати про часи в англ йськ й
граматиц , студенти вже починають хвилюватися - спогади з школи
змушували понервувати кожного, хто коли-небудь вчив часи. І мене також.
Для мене це була жесть в школ , частково в ун верситет , я просто не могла
зрозум ти, чому їх так багато, як їх можна вм стити в голов .

Зараз я говорю вс м своїм студентам: не обов'язково знати вс
часи для базового або нав ть гарного сп лкування.
Нехай велик книжков викладач кидають в мене пом дорами,
але я викидаю багато зайвого,
коли навчаю часам англ йської мови.

Нижче ви побачите, як часи є базовими,
а по яким
я пропоную вам просто проб гтися очима,
щоб мати загальну картину
вже н коли не плутатися в них.

Оск льки я пояснюю граматику простими словами, цей гайд можна
використовувати нав ть д тям при вивченн
або виконанн домашньої роботи з англ йської мови.
А дорослим в н послужить чар вною паличкою
в д вс х незрозум лостей у використанн час в
в англ йськ й мов .
.
@yana.sho

Поїхали

В англ йськ й є групи час в, як нам зрозум ти складно:
мовою ориг налу вони звучать як "tenses"
.

Це групи, як несуть в соб загальну задачу - наприклад,
деяк застосовуються т льки коли хочемо п дкреслити
тривалий час.

І вже пот м вони под ляються на
минулий, теперешн й та майбутн й часи.
.

Тому, почнемо знайомство саме з груп, так ви зможете
побачити повну картину, зрозум ти їх застосування
та побудову
@yana.sho

.

Simple - нав ть переклад натякає що це
"

простий" час, а значить, його ми будемо

використовувати част ше за все в
сп лкуванн .
Друга назва - Indefinite - "невизначений",
так що ви можете побачити в товстих
п дручниках таке слово.

Цей час вивчається найпершим, я вважаю його
достатн м для сп лкування розум ння базової
англ йської мови.
Цю групу застосовують в опов даннях, в стор ях,
у фактах або повсякденн й рутин .

Continuous - час, який нам дуже важливо
згадати п дкреслити.
Це "тривалий" час, а значить, нам мега важливо
дати зрозум ти, ск льки часу йде на д ю,
протягом якого часу його робили,
з якого по який пер од.

Є ще одна назва -

Progressive - то що в процес ,
в прогрес .

Perfect - час складн ший, адже тут ми
п дкреслюємо завершен сть результат.
Наприклад, не важливо, ск льки часу ваш сус д
б гав, важливо лише що в н сп тн в
(саме результат).

Perfect Continuous (або Perfect Progressive) м кс попередн х, а значить, п дкреслюємо
тривал сть, результат: тут важливо, ск льки
сус д б гав, то що в н сп тн в.

У кожному з цих час в є майбутня,
теперешня минула форма.

PRESENT SIMPLE
час, яке виражає простоту, який
ви чуєте найчаст ше.
Його ми застосовуємо, якщо хочемо
розпов сти про:

ohs.anay@

-

ohs.anay@

Present Simple
1. ЩОДЕННУ РУТИНУ
Sasha works for money -

Саша працює, щоб
отримувати грош

2. РЕГУЛЯРНІ ДІЇ
He wakes up at 7 a.m. -

В н прокидається о 7 ранку

3. ХАРАКТЕРИСТИКУ КОГОСЬ
АБО ЧОГОСЬ
Yana looks like monkey -

Яна виглядає як мавпа

ohs.anay@

Present Simple

4. РОЗКЛАД РУХУ ТРАНСПОРТУ
The bus leaves at 7:30 -

Автобус в дправляється о 7:30

5. ФАКТАХ ПРИРОДИ /
ЗАГАЛЬНОВІДОМІ ФАКТИ
Немовлята сплять по 17 годин
на добу

Babies sleep 17 hours a day -

6. КОЛИ ГОВОРИМО
ПРО МАЙБУТНЄ

I fly to Kyiv next week -

Я лечу до Києва наступного тижня

7. В ЗАГОЛОВКАХ ГАЗЕТ
Elizabeth II finds The Games of Thrones movie worth watching -

Єлизавета II вважає що ф льм Гра Престол в варто подивитися
кожному

ЯКЩО МИ ЩОСЬ СТВЕРДЖУЄМО,
РОЗПОВІДАЄМО:
I love you.

Yana love

s you.

додаємо S вк нц д єслова, якщо говоримо про щось /
когось одному, не я не ти. наприклад:
city look

s nice, tree grows fast, my husband cooks breakfast for

me.

як формується

Present Simple

ЯКЩО МИ ЗАПЕРЕЧУЄМО
DO + NOT
DOES + NOT - якщо говоримо про щось / когось одного,
не я, не ти
do not love you - Я тебе не кохаю
Yana does not love you - Яна тебя не кохає
I

або можна зробити короткий,
б льш популярний вар ант

(DO + NOT = DON'T)
(DOES + NOT = DOESN'T)
don't love you
Yana doesn't love you
I

як формується

Present Simple

ЯКЩО МИ ПИТАЄМО
д єслово не ч паємо спочатку питання додаємо
або:

DO
DO you speak English? - Ти говориш англ йською?
або

DOES,
якщо запитуємо про когось / щось одне, не я не
ти
DOES Yana love you? - Яна тебя кохає?

як формується

Present Simple

Як слова можна вживати
в даному час :

ALWAYS,

OFTEN,

REGULARLY,
TIME

TO

USUALLY,

SELDOM,

TIME,

DAY/WEEK/YEAR

NEVER,

RARELY,
,

ON

SOMETIMES,
FROM

EVERY

MONDAYS,

AT

WEEKEND(S)

ЗАВЖДИ, ЧАСТО, ЗАЗВИЧАЙ, ІНОДІ,
ПОСТІЙНО, ЗРІДКА, НІКОЛИ, ЧАС ВІД
ЧАСУ, РІДКО, КОЖЕН ДЕНЬ /
ТИЖДЕНЬ / РІК, ПО ПОНЕДІЛКАХ, НА
ВИХІДНИХ

час, якеий виражає прост
факти з минулого.
Застосовуємо, коли хочемо
розпов сти про:

ohs.anay@

PAST SIMPLE

ohs.anay@

1. ЩОСЬ В МИНУЛОМУ
ТРАПИЛОСЯ ОДИН РАЗ
I kissed a girl -

Past Simple

Я поц лував(ла) д вчину.

2. ЩОСЬ ТРАПЛЯЛОСЯ РЕГУЛЯРНО
I kissed a girl every day in 2007 -

Я ц лував(ла) д вчину кожен день в 2007

3. ЩОСЬ В МИНУЛОМУ
ТРАПЛЯЛОСЯ ПОСЛІДОВНО
Я поц лував(ла)
д вчину, приготував ла) сн данок п шов (п шла)

I kissed a girl, cooked breakfast and left a flat -

ЯКЩО МИ ЩОСЬ СТВЕРДЖУЄМО,
РОЗПОВІДАЄМО, Є 2 ВАРІАНТИ:
I drank yesterday.

Я вчора пила.

Їх не можна вибирати, на жаль, тут потр бно знати, який
вар ант застосовувати.
Тут на сцену виходить таблиця неправильних д єсл в,
(та де 3 колонки).
Якщо потр бне нам д єслово (д я) є в ц й таблиц ,
то ми беремо 2ю колонку.

Наприклад, якщо в таблиц є слово drink (drink - drank -

drunk), ми беремо те, що у 2й колонц .

як формується
Past Simple

ЯКЩО МИ ЩОСЬ СТВЕРДЖУЄМО,
РОЗПОВІДАЄМО, Є 2 ВАРІАНТИ:
ed her, she kissed me and we dated.
Я її любив, вона мене ц лувала ми зустр чалися.
I lov

Якщо д єслова немає в таблиц , тод до нього додаємо
зак нчення ED

як формується
Past Simple

ЯКЩО МИ ЗАПЕРЕЧУЄМО
DID + NOT
д єслово не ч паємо не додаємо до нього н яких
зак нчень
did not love you 3 years ago Я тебе не кохала 3 роки тому
Yana did not drink - Яна не пила
I

або можна зробити короткий,
б льш популярний вар ант

(DID + NOT = DIDN'T)
I

didn't love you. Yana didn't drink

як формується
Past Simple

ЯКЩО МИ ПИТАЄМО
д єслово не ч паємо спочатку питання додаємо
DID

DID Yana drink last week? - Яна пила на тому тижн ?
DID you love me 2 years ago? - Ти кохав мене 2 роки
тому?

як формується
Past Simple

Як слова можна вживати в
даному час :

A

YEAR

/

2

WEEKS

FRIDAY/MONTH,
BEFORE

AGO,

YESTERDAY,

LAST
THE

DAY

YESTERDAY

РІК ТОМУ / 2 РОКИ ТОМУ, МИНУЛОІ
П'ЯТНИЦІ/МІСЯЦЯ, ВЧОРА,
ПОЗАВЧОРА

час, який виражає прост
плани на майбутнє.
Застосовуємо, коли хочемо
розпов сти про:

ohs.anay@

FUTURE SIMPLE

ohs.anay@

1. ДІЇ В МАЙБУТНЬОМУ
I will love you -

Future Simple

Я кохатиму тебе

2. ФАКТИ В МАЙБУТНЬОМУ
Quarantine will be over in May, 2020 -

Карантин зак нчиться в травн , 2020

3. ПРИПУЩЕННЯХ В МАЙБУТНЬОМУ
I think, Yana will drink tea tonight -

Я думаю, Яна вип'є сьогодн ввечер

4. МАЙБУТНЮ ДІЮ , І ВИ ЩОЙНО
ВИРІШИЛИ ЩО ВОНА ВІДБУДЕТЬСЯ
( В МОМЕНТ ДІЇ )
The party is great. Sure, I’ll drink tonight -

Веч рка крута. Я 100% сьогодн вип'ю

ЯКЩО МИ ЩОСЬ СТВЕРДЖУЄМО,
РОЗПОВІДАЄМО:
ставимо слово WILL (буду, будемо, буде, будуть) перед д єю
I

will love you - Я полюблю тебе / буду любити

Yana

will drink next week - Яна вип'є / буде пити наступного тижня
Лайфхак в д мене: Якщо в українському реченн
звучить т льки "буду", немає н якої д ї,
значить потр бно поставити BE
I

will be a teacher - Я буду вчителькою (вчителем)

We

will be happy - Мы будемо щаслив

як формується

Future Simple

ЯКЩО МИ ЗАПЕРЕЧУЄМО
WILL + NOT
will not love you - Я не буду тебе кохати
Yana will not drink next week - Яна не буде пити
наступного тижня
I

або можна зробити короткий,
б льш популярний вар ант

(WILL + NOT = WON'T )- читаємо "воунт"
I

won't love you.

Yana

won't drink next week

як формується

Future Simple

ЯКЩО МИ ПИТАЄМО
д єслово не ч паємо спочатку питання додаємо
WILL

WILL you love me? WILL Yana drink?

як формується

Future Simple

Як слова можна вживати
в даному час :

NEXT
DAY

WEEK/MONTH,

AFTER

TOMORROW,

TOMORROW,

FUTURE,

IN

3

LATER,

DAYS,

IN

THE
THE

SOON

НАСТУПНОГО ТИЖНЯ/МІСЯЦЯ,
ЗАВТРА, ПІСЛЯЗАВТРА, ПІЗНІШЕ, В
МАЙБУТНЬОМУ, ЧЕРЕЗ 3 ДНІ, СКОРО

час, в якому нам важливо тривал сть
конкретний пром жок часу.
Використовуємо його,
коли хочемо розпов сти
про щось з списку нижче:

ohs.anay@

PRESENT CONTINUOUS

Present Continuous
1. ДІЯ ВІДБУВАЄТЬСЯ ПРЯМО ЗАРАЗ
Yana is drinking, just look -

Подивися, Яна п'є

2. ТИМЧАСОВІ АКТУАЛЬНІ ДІЇ
My bro is looking for a new apartment -

М й друг зараз шукає квартиру

ohs.anay@

Present Continuous
3. НАЙБЛИЖЧЕ МАЙБУТНЄ , В ЯКОМУ ВИ ВПЕВНЕНІ
НА 100%
We are buying a new car this week -

Ми купуємо машину на цьому тижн

4. ЗВИЧКА , ЯКА ДРАТУЄ
You are always biting your nails! -

Ти весь час гризеш н гт !

ЯКЩО МИ ЩОСЬ СТВЕРДЖУЄМО,
РОЗПОВІДАЄМО:
1.

ставимо слово BE в потр бн й нам форм

AM - якщо говоримо про себе,
IS - якщо говоримо про щось або про когось одного, н я н ти,
ARE - якщо говоримо про множену)
(

2.

додаємо до д єслова хвостик ING

is drinking at the moment
My parents are living together these days (не завжди, лише зараз)
Yana

I

am flying to the USA next week

как формируется

Present Continuous

як формується

ЯКЩО МИ ЗАПЕРЕЧУЄМО
is not drinking at the moment
My parents are not living together these days

Present Continuous

Yana

(is+not) = isn’t
Yana

isn’t drinking at the moment

(are +not) = aren’t
My parents
I

aren’t living together these days

am not flying to the USA next week

тут короткої форми немає, слова am та not можуть
стояти т льки окремо
-

У розмовному вар ант ви можете зустр ти вар ант
AIN’T - це зам нник AM NOT та IS NOT
Yana
I

ain’t drinking at the moment

ain’t flying to the USA next week

ЯКЩО МИ ПИТАЄМО
то AM, IS, ARE виносимо на перше м сце:

IS Yana drinking at the moment?
ARE my parents living together these days?
AM I flying to the USA next week?

як формується

Present Continuous

Як слова можна вживати
в даному час :

NOW,
THIS

NOWADAYS,
MONTH,

ALWAYS,

AT

THESE

THE

MOMENT,

FROM..TO,
THE

DAYS,

WHOLE

DURING

THIS

WEEK,

RIGHT
THAT

NOW,

TIME,

MORNING

ЗАРАЗ, ДНЯМИ, ЦИМИ ДНЯМИ, НА
ЦЬОМУ ТИЖНІ, В ДАНИЙ МОМЕНТ,
ПРЯМО ЗАРАЗ, ЗАВЖДИ, З...ДО, ПІД ЧАС,
ВЕСЬ РАНОК

PAST CONTINUOUS
час, в якому нам важливо тривал сть
конкретний пром жок часу в
минулому. Використовуйте його, якщо

ohs.anay@

мова йде про:

ohs.anay@

Past Continuous
1. ТРИВАЛУ ДІЯ В МИНУЛОМУ
Yesterday Yana was drinking all night -

Вчера Яна пила усю н ч

2. ПЕРЕРВАНУ ДІЮ В МИНУЛОМУ
Yana was drinking when you called -

Яна пила когда ти подзвонив

ohs.anay@

Past Continuous
3. ОДНОЧАСНІ ТРИВАЛІ ДІЇ В МИНУЛОМУ
Yana was drinking while Sasha was dancing -

Яна пила поки Саша танцював

4. ОПИС АТМОСФЕРИ В МИНУЛОМУ
( ЗАЗВИЧАЙ В ОПОВІДАННЯХ , РОМАНАХ )
People were dancing together and the music was making them more even in love
-

Люди танцювали, а музика робила їх ще закохан шими один в одного

5. ЗВИЧКИ З МИНУЛОГО ,
ЯКІ ДРАТУВАЛИ
Yana was always drinking after the lessons -

Яна весь час пила п сля урок в

ЯКЩО МИ ЩОСЬ СТВЕРДЖУЄМО,
РОЗПОВІДАЄМО:
1.

ставимо слово BE в потр бн й нам форм

WAS - якщо говоримо про щось або про когось одному про себе
WERE - якщо говоримо про безл ч - you теж сюди в дноситься)
2. додаємо до д єслова хвостик ING
(

Yana
We

was dancing all night

were dancing when your mom came

як формується

Past Continuous

ЯКЩО МИ ЗАПЕРЕЧУЄМО
Yana

was not dancing all night

(was+not) = wasn’t
wasn’t dancing all night
We were not dancing when your mom came
Yana

(were+not) = weren't
We

weren’t dancing when your mom came

як формується

Past Continuous

ЯКЩО МИ ПИТАЄМО
то WAS та WERE виносимо на перше м сце:

WAS Yana dancing all night?
WERE we dancing when your mom came?

як формується

Past Continuous

Як слова можна вживати
в даному час :

ALL

DAY

FROM

…

LONG,

TO…

,

ALL

FOR

5

NIGHT

LONG,

HOURS,

WEEKEND,

LAST

ALWAYS,
WEEK,

WHILE

ВЕСЬ ДЕНЬ, ВСЮ НІЧ, ВЕСЬ ЧАС, З
ТАКОГО-ТО ПО ТАКИЙ-ТО ЧАС,
ПРОТЯГОМ 5 ГОДИН, НА МИНУЛОМУ
ТИЖНІ, НА ВИХІДНИХ, В ТОЙ ЧАС ЯК

AT

FUTURE CONTINUOUS

ohs.anay@

час, якеийвказує на процес,
який в дбуватиметься
в певний момент в майбутньому.

ЯКЩО МИ ЩОСЬ СТВЕРДЖУЄМО,
РОЗПОВІДАЄМО:
ставимо WILL BE
2. додаємо до д єслова хвостик ING
1.

will be cooking breakfast tomorrow morning, don’t bother her Яна готуватиме сн данок завтра вранц , не заважай їй.
Yana

як формується

Future Continuous

ЯКЩО МИ ЗАПЕРЕЧУЄМО
Yana

will be not cooking breakfast from 5 to 7, she’s

tired

Яна не буде готувати сн данок з 5 до 7, вона
втомлена

(will + not = won’t)
Yana won’t be cooking breakfast from 5 to 7, she’s tired

як формується

Future Continuous

ЯКЩО МИ ПИТАЄМО
то WILL виносимо на перше м сце:

Will Yana be cooking breakfast tomorrow morning from 5
to 7?

як формується

Future Continuous

Як слова можна вживати
в даному час :

AT

THIS

TIME

NEXT

DURING

THAT

TIME,

MORNING,
THE

TOMORROW

FROM..TO

WHOLE

,

MORNING,

MORNING

ВЕСЬ ЧАС ВРАНЦІ, З ТАКОГО-ТО ЧАСУ
ПО ТАКЕ-ТО, ПРОТЯГОМ ЦЬОГО ЧАСУ,
ВЕСЬ РАНОК, ЗАВТРА ВРАНЦІ

PRESENT PERFECT
використовуємо, коли хочемо
п дкреслити саме результат.
Незважаючи на назву, в дноситься в н
до минулого часу описує те що для нас
актуально, про що хочеться
поговорити, похвалитися, показати
докази (нав ть фото в нстаграм).

ohs.anay@

Вживаємо цей час, коли:

ohs.anay@

Present Perfect
1. ЩОСЬ СТАЛОСЯ НЕ ВАЖЛИВО КОЛИ ,
АЛЕ ВАЖЛИВИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Yana has eaten a cake! What will we do now? -

Яна з'їла тортик! Що тепер робити?

2. ЩОСЬ ПОЧАЛОСЯ В МИНУЛОМУ ,
АЛЕ ДО СИХ ПІР ТРИВАЄ
( І ТРИВАТИМЕ )
Yana has taught me English for 3 months, so she can eat that cake -

Яна вчить мене вже 3 м сяц , нехай їсть цей тортик

ohs.anay@

Present Perfect
3. ЩОСЬ ЩОЙНО АБО НЕЩОДАВНО ЗАКІНЧИЛОСЯ
I have just cooked that cake! -

Я т льки-но приготувала тортик!

4. ПЕРІОД ЧАСУ ЩЕ НЕ ЗАКІНЧИВСЯ ( СЬОГОДНІ ,
НА ЦЬОМУ ТИЖНІ )
I have decorated a cake today -

Я прикрасила тортик сьогодн

ЯКЩО МИ ЩОСЬ СТВЕРДЖУЄМО,
РОЗПОВІДАЄМО, Є 2 ВАРІАНТИ:
вживаємо HAS - якщо говоримо про щось одне, н я н ти,
HAVE - про себе множину (you теж сюди в дноситься)
Yana

has eaten a cake - Яна з'їла тортик
Додаємо д єслово в потр бн й форм .
Тут на сцену виходить таблиця неправильних д єсл в,
та де 3 колонки.
Якщо потр бне нам д єслово (д я) є в ц й таблиц , то ми
беремо 3ю колонку.

Наприклад, якщо в таблиц є слово eat
(

eat-ate, eaten), ми беремо те, що в 3й колонц .

як формується

Present Perfect

ЯКЩО МИ ЩОСЬ СТВЕРДЖУЄМО,
РОЗПОВІДАЄМО, Є 2 ВАРІАНТИ:
I

have already cooked a cake - Я вже приготувала тортик

Якщо д єслова немає в таблиц , тод до нього додаємо
зак нчення ED

формується

Present Perfect

ЯКЩО МИ ЗАПЕРЕЧУЄМО
HAVE + NOT потр бний нам вар ант д єслова:
або 3 колонку, або зак нчення ED
have not cooked that cake this morning - Я не готувала
тортик цього ранку
I

HAS + NOT потр бний нам вар ант д єслова:
або 3 колонку, або зак нчення ED
has not eaten your cake recently - Яна не їла ваш
тортик т льки що
Yana

або скорочений вар ант

(HAVE + NOT = HAVEN'T)
(HAS + NOT = HASN'T)
haven't cooked that cake this morning
Yana hasn't eaten your cake recently
I

як формується

Present Perfect

ЯКЩО МИ ПИТАЄМО
HAVE або HAS ставимо на перше м сце

HAS Yana eaten a cake this week? - Яна їла на цьому тижн
тортик?
HAVE you cooked a cake for me? - Ти приготувала тортик для
мене?

як формується

Present Perfect

Як слова можна вживати
в даному час :

EVER,
THIS

JUST,

MORNING,

BEFORE,
THIS

NEVER,

A

DAY

WEEK,

ALREADY,

TODAY,

BEFORE

LATELY,

UP

2

RECENTLY,

DAYS

BEFORE,

YESTERDAY,

FOR

TO

NOW,

NOW,

BY

3

YET,
A

DAY

YEARS,
SO

FAR

КОЛИ-НЕБУДЬ, НІКОЛИ, ВЖЕ, НЕДАВНО,
ЩЕ НЕ, ЦЬОГО РАНКУ, СЬОГОДНІ,
2 ДНІ ТОМУ, ВЧОРА, ПОЗАВЧОРА,
ПРОТЯГОМ 3 РОКІВ, НА ЦЬОМУ ТИЖНІ,
ОСТАННІМ ЧАСОМ, ДО СЬОГОДНІШНЬОГО ДНЯ,
В ДАНИЙ МОМЕНТ, АЖ ДО ЦЬОГО МОМЕНТУ

PAST PERFECT
використовується в складних
пропозиц ях, позначає
ну дуже минулий час.
В основному, працює в пар з Past Simple
коли ми щось зробили в минулому,
а перед цим ще щось зробили).
(

ohs.anay@

Це час потр бно вживати, якщо ми
говоримо про:

ohs.anay@

Past Perfect
1. ДІЯ В МИНУЛОМУ , ЯКА ВІДБУЛАСЯ РАНІШЕ
( В ОДНІЙ ЧАСТИНІ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ PAST SIMPLE,
А В ІНШИЙ ЦЕЙ ЧАС )
Yana had wanted a cake before you cooked it -

Яна захот ла тортик перед тим, як ти його приготувала

2. ДІЯ В МИНУЛОМУ ЗАВЕРШИЛОСЯ
ДО ПЕВНОГО МОМЕНТУ
Yana had drunk by the evening -

Яна пила до вечора

ЯКЩО МИ ЩОСЬ СТВЕРДЖУЄМО,
РОЗПОВІДАЄМО, Є 2 ВАРІАНТИ:
споживаємо HAD + д єслово в потр бн й форм
(Або 3 колонка, або хвостик ED - в попередн й тем пояснення)
Yana ate a cake after you

had cooked it - Яна з'їла тортик п сля того, як ти

його приготувала
You

had spoiled a cake by the party day - Ти з псував тортик перед

веч ркою

Д ї не йдуть по ланцюжку,
не один за ншим.
(

Це просто 2 окрем д ї, в
якому показником є слово
before/ after)

як формується

Past Perfect

ЯКЩО МИ ЗАПЕРЕЧУЄМО
HAD + NOT
потр бний нам вар ант д єслова: або 3 колонку,
або зак нчення ED
Yana wanted to eat a cake after you

як формується

Past Perfect

had not cooked it - Яна хот ла з'їсти тортик п сля

того як ти його не приготувала
You

had not spoiled a cake by the party day - Ти не з псувала тортик перед веч ркою

(HAD + NOT = HADN’T)
Yana wanted to eat a cake after you
You

hadn't

hadn't spoiled a cake by the party day

cooked it

ЯКЩО МИ ПИТАЄМО
HAD ставимо на перше м сце
HAD you cooked a cake before Yana ate it? - Ти приготувала
тортик перед тим, як Яна його з'їла?
HAD you spoilt a cake by the party day? - Ти з псував тортик
до веч рки?

як формується

Past Perfect

Як слова можна вживати
в даному час :

BY

THE

TIME,

BY,

HARDLY..

AFTER,

WHEN,

BEFORE,

JUST,

ALREADY,

EARLIER

ДО ТОГО ЧАСУ ЯК, ДО, ЯК ТІЛЬКИ ..КОЛИ,
ЛИШЕ, ПІСЛЯ, ПЕРЕД, РАНІШЕ

використовується ну дуже р дко,
адже його з легк стю в розмовному вар ант
можна зам нити на Future Simple. Вживаємо
його, якщо ми впевнен , що:

ohs.anay@

FUTURE PERFECT

ohs.anay@

Future Perfect

ДІЯ , ЯКЕ ПОЧНЕТЬСЯ І ЗАКІНЧИТЬСЯ
ДО ПЕВНОГО МОМЕНТУ В МАЙБУТНЬОМУ :
Yana will have eaten a cake before the party -

Яна з'їсть торт перед веч ркою

ЯКЩО МИ ЩОСЬ СТВЕРДЖУЄМО,
РОЗПОВІДАЄМО, Є 2 ВАРІАНТИ:
вживаємо WILL HAVE + д єслово в потр бн й форм
(Або 3 колонка, або хвостик ED - в попередн й тем пояснення)
Yana

will have drunk by the evening - Яна буде пити до вечора

will have cooked this cake by my birthday - Ти будеш готувати цей
тортик до мого дня народження
You

як формується

Future Perfect

ЯКЩО МИ ЗАПЕРЕЧУЄМО
WILL + HAVE + NOT потр бний нам вар ант д єслова:
або 3 колонку, або зак нчення ED
will not have drunk by the evening - Яна не питиме до вечора
You will not have cooked this cake by my birthday - Ти не будеш готувати цей тортик до
мого дня народження
Yana

(WILL + NOT = WON’T)
Yana
You

won't have

drunk by the evening

won't have cooked this cake by my birthday

як формується

Future Perfect

ЯКЩО МИ ПИТАЄМО
WILL ставимо на перше м сце
WILL Yana have drunk by the evening - Яна буде пити до
вечора?
WILL you have cooked this cake by my birthday - Ти будеш
готувати цей тортик до мого дня народження?

як формується

Future Perfect

Як слова можна вживати
в даному час :

BEFORE,

TILL,

UNTIL,

P.M,

BY

BY

THEN,

BY

TOMORROW,

THE

TIME,

BY

BY…

ПЕРЕД, ДО (ДЛЯ ЗАПЕРЕЧЕННЯ), ДО (ДЛЯ
ЗАПЕРЕЧЕННЯ), НА ТОЙ ЧАС, КОЛИ,
ДО 3 ГОДИН ДНЯ, ДО ЗАВТРА, ДО ...

3

PRESENT PERFECT CONTINUOUS
-

з назви випливає що тут важливо
результат, тривал сть.

Даний час вважається складним,
тому застосовується р дко.

Вживаємо цей час, коли:

ohs.anay@

Наприклад, якщо ви приготували борщ
людин , хочете показати що ви робили
це 3 години,
ось зараз такий смачний борщ стоїть на
плит - то це Present Perfect Continuous.

ohs.anay@

Present Perfect
Continuous
1. ДІЯ ЗАКІНЧИЛАСЯ НЕЩОДАВНО АБО ТІЛЬКИ ЩО
( І ВАМ ВАЖЛИВО ПОКАЗАТИ ЩО ЦЕ БУЛО ДОВГО )
Yana has been eating a cake for a whole hour -

Яна їла торт ц лу годину ( т льки доїла)

2. ДІЯ ПОЧАЛОСЯ В МИНУЛОМУ , ТРИВАЄ ДО
ТЕПЕРІШНЬОГО ЧАСУ , І , МОЖЛИВО ,
ПРОДОВЖИТЬСЯ В МАЙБУТНЬОМУ .
I have been cooking this cake for 3 days -

Я роблю цей тортик вже 3 дн

ЯКЩО МИ ЩОСЬ СТВЕРДЖУЄМО,
РОЗПОВІДАЄМО:
вживаємо HAS - якщо говоримо про щось одне, н я н ти
HAVE - про себе множину (you теж сюди в дноситься)
додаємо BEEN ставимо хвостик ING до д єслова
(Як бачимо, тут з брана форма з Present Perfect
Present Continuous)

has been drinking all day long - Яна пила весь день
I have been cooking a cake for the whole morning - Я готувала тортик весь ранок
Yana

як формується

Present Perfect

Continuous

ЯКЩО МИ ЗАПЕРЕЧУЄМО
HAVE + NOT BEEN д єслово з хвостиком ING
або
HAS + NOT д єслово з хвостиком ING
have not been cooking a cake for the whole morning - Я не готувала тортик весь ранок
Yana has not been drinking all day long - Яна не пила весь день
I

(HAVE + NOT = HAVEN’T)
I haven't been cooking a cake for the whole morning
(HAS + NOT = HASN’T)
Yana

hasn't been drinking all day long

як формується

Present Perfect

Continuous

ЯКЩО МИ ПИТАЄМО
HAVE або HAS ставимо на перше м сце
HAVE you been cooking a cake for the whole morning? - Ти готувала тортик весь ранок?
HAS Yana been drinking all day long? - Яна пила весь день?

як формується

Present Perfect

Continuous

Як слова можна вживати
в даному час :

ALL

DAY

LONG,

BY,

BEFORE,

СЛОВА ИЗ

SINCE,

PRESENT

FOR

…

И ВСЕ

PERFECT

ЦІЛИЙ ДЕНЬ, ДО, ПЕРЕД, З ТОГО ЧАСУ ЯК,
ПРОТЯГОМ ТАКОГО-ТО ЧАСУ

PAST PERFECT CONTINUOUS
теж м кс час в, коли вам важливо показати
тривал сть,
те що це зак нчилося до якогось моменту.

-

ohs.anay@

Вживаємо цей час, якщо:

ohs.anay@

Past Perfect
Continuous
Є 2 МИНУЛИХ ДІЇ І ОДНА З НИХ ВІДБУЛАСЯ РАНІШЕ .
І ВАМ ВАЖЛИВО ПОКАЗАТИ , ЩО ВОНА ТРИВАЛА ДОВГО .
У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ РЕЧЕННЯ , ТА ЩО ПІЗНІШЕ ,
МИ ВЖИВАЄМО PAST SIMPLE.
Yana has been asking me for a cake for a month before I agreed -

Яна просила в мене тортик м сяць до того

як я погодилася

ЯКЩО МИ ЩОСЬ СТВЕРДЖУЄМО, РОЗПОВІДАЄМО:
вживаємо HAD BEEN д єслово з хвостиком ING

had been cooking it the whole day - Яна з'їла тортик п сля того, як ти
його готувала ц лий день
Yana ate a cake after you

(

Приклад дуже схожий на Past Perfect, але тут ви говорите про те, що д я тривало довго -

the whole day)

You

had been spoiling a cake since til I called - Ти псував тортик поки я не подзвонив

як формується

Past Perfect

Continuous

ЯКЩО МИ ЗАПЕРЕЧУЄМО
HAD + NOT BEEN д єслово з хвостиком ING
had not eating your cake till you asked her - Вона не їла тортик, поки ти не подзвонила
You had not spoiling a cake by the party day - Ти не псувала тортик перед веч ркою
She

(HAD + NOT = HADN’T)
Yana wanted to eat a cake after you
You

hadn't been cooking it

hadn't been spoiling a cake by the party day

Past Perfect

Continuous

ohs.anay@

як формується

ЯКЩО МИ ПИТАЄМО
HAD ставимо на перше м сце

HAD you been cooking a cake before Yana ate it? - Ти приготувала тортик перед тим, як Яна його з'їла?
HAD you been spoiling a cake by the party day? - Ти з псував тортик до веч рки?

як формується

Past Perfect

Continuous

Як слова можна вживати
в даному час :

BEFORE,

TILL,

UNTILL.

FOR

3

YEARS,

ALL

WEEK

РАНІШЕ, ДО (ТОГО ЧАСУ), ДО
(НА ТОЙ ЧАС), ПРОТЯГОМ 3 РОКІВ,
ВЕСЬ ТИЖДЕНЬ

@yana.sho

FUTURE PERFECT
CONTINUOUS
це бленд з тривалого часу
важливост результату.
-

Так само використовується р дко,
в усному мовленн - практично

Коли я писала про цей час,
я п дглядала, адже в н справд
дуже складний.

ohs.anay@

н коли (ви зараз зрозум єте, чому).

ohs.anay@

Future Perfect
Continuous
ДІЯ , ЯКА ПОЧАЛАСЯ І ТРИВАЛА
ПРОТЯГОМ ДЕЯКОГО ЧАСУ ДО ПЕВНОГО МОМЕНТУ В
МАЙБУТНЬОМУ :
Next March Yana will have been working in SHO School for 3 years -

У наступному березн буде 3 роки як Яна працює в SHO School

ЯКЩО МИ ЩОСЬ СТВЕРДЖУЄМО, РОЗПОВІДАЄМО:
вживаємо WILL
додаємо HAVE
ставимо BEEN д єслово з хвостиком ING

will have been cooking by the evening -Ти будеш готувати до вечора
(Тут важливий
результат, те, що це буде довго)

You

will have been spoiling a cake since til the end of the party - Яна буде псувати тортик, поки
не зак нчиться веч рка
Yana

як формується

Future Perfect

Continuous

ЯКЩО МИ ЗАПЕРЕЧУЄМО
WILL + NOT + HAVE + BEEN + д єслово з хвостиком ING
Yana

will not have been drinking till November - Яна не питиме до листопада

(WILL + NOT = WON’T)
Yana

won't have been drinking till November

як формується

Future Perfect

Continuous

ЯКЩО МИ ПИТАЄМО
то WILL виносимо на початок

WILL Yana have been sleeping till 11 p.m. today? - Яна що, буде спати до 11 годин дня сьогодн ?

як формується

Future Perfect

Continuous

Як слова можна вживати
в даному час :

TILL,

BY

EVENING,

FOR
THE

2

HOURS,

BY

THE

END

DAY

ДО ТОГО ЧАСУ ЯК, ДО ВЕЧОРА,
ПРОТЯГОМ 2-Х ГОДИН, ДО КІНЦЯ ДНЯ

OF

THE END
Спод ваюся, у вас вистачило витримки
пройти весь гайд
ви переконалися, що у всьому
є законом рн сть.

Кожен граматичний час
в англ йськ й - це контекст
залежить в д того,
що ви мали на уваз
що для вас важливо
.
@yana.sho

ЯКБИ НАМ В ШКОЛІ РОЗДІЛІЛІ ГРАМАТИЧНІ ЧАСИ
І ПОЯСНИЛИ,
НЕ БУЛО Б ТАКОЇ ПЛУТАНИНИ В ДОРОСЛОМУ ВІЦІ

І ГРАМАТИКА ЗДАВАЛАСЯ Б НАБАГАТО ПРОСТІШЕ.

ТЕПЕР ВИ ТОЧНО ЗНАЄТЕ, ЩО ДЛЯ РЕАЛЬНОГО СПІЛКУВАННЯ
ВАМ ДОСИТЬ ЗНАТИ ЛИШЕ ЧАСТИНУ ВСІХ ЦИХ ЧАСІВ.

АЛЕ, ВАЖЛИВО, ЩОБ ВИ РОЗУМІЛИ,
КОЛИ ВАМ ПОПАДЕТЬСЯ ЯКИЙСЬ ЧАС В ЛІТЕРАТУРІ АБО
В ЯКИЙСЬ ПРОМОВІ, І ЩОБ ВИ МОГЛИ ЗРОЗУМІТИ ДЛЯ СЕБЕ,
ЩО ТАМ МАЛОСЯ НА УВАЗІ.

Якщо у вас залишаться питання п сля
проходження цього гайда, ви можете
написати
в нстаграм @yana.sho
уточнити для себе застосування
час в або записатися на наш
граматичний курс,
в якому вс часи не т льки, подан для
вас у в део формат ,
до кожної теми вам даються тести
на закр плення матер алу.

Free lesson

ТАКОЖ ,
ВИ МОЖЕТЕ ЗАМОВИТИ
БЕЗКОШТОВНЕ ПРОБНЕ
ЗАНЯТТЯ
НА НАШОМУ САЙТІ
www.shoschool.som

А поки,
бажаю вам знайти любов
до англ йської мови так,

ohs.anay@

як це вдалося зробити мен ,
п сля рок в нерозум ння сл з

Have a wonderful day!

