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GRAMMAR 
 
сторінка 88 
 
Unit 0 | Lesson 0.1 
Adverbs of frequency 
Прислівники частоти ставимо перед дієсловами. Винятком є дієслово to be - у такому випадку їх 
треба ставити після дієслова. 
 
Unit 0 | Lesson 0.2 
Question words 
Щоб утворити спеціальні запитання, можемо скористатися словами: 
Who? - Хто? 
What? - Що? 
When? - Коли? 
Where? - Де? 
How? - Як? 
 
Unit 0 | Lesson 0.3 
be going to 
Конструкція going to  використовується для вираження наміру виконати щось в недалекому 
майбутньому або ж для вираження запланованої дії. 
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Unit 0 | Lesson 0.5 
Countable and uncountable nouns, some and any 
Рахувальні іменники мають форму однини та множини. Нерахувальні іменники не мають 
форми множини.  
Some вживаємо у стверджувальних реченнях з рахувальними іменниками множини а також 
нерахувальними іменниками. Any застосовуємо у запитаннях та запереченнях з рахувальними 
іменниками множини та нерахувальними іменниками. 
 
Unit 1 | Lesson 1.2 
Stative Verbs 
Present Continuous як правило не використовується з дієсловами які описують стан нпр.: like, 
love, hate, know, need, understand, want. 
I want a sandwich. V 
I’m wanting a sandwich. X 
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Unit 1 | Lesson 1.3 
Present Simple and Present Continuous 
Present Simple використовується для вираження фактів і звичок або дій, що регулярно 
відбуваються або часто повторюються. 
Present Continuous використовується для вираження дії які відбуваються прямо в момент 
говоріння. 
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Unit 2 |.Lesson 2.2 
Comparative and superlative adjectives 
Прикметники у вищому ступені використовуються для порівняння двох осіб або речей. 
Прикметники у найвищому ступені використовуються, щоб порівняти одну річ або особу з 
декількома іншими речами або особами у вказаній групі. 
 
Unit 3 | Lesson 3.2 
Past Simple affirmative and negative 
Past Simple використовується для вираження нетривалих дій та подій, які відбулися у минулому, 
вже закінчились та немає значення, скільки часу вони тривали.  
Якщо дія виражена правильним дієсловом, то його форма минулого часу Past Simple 
утворюється за допомогою додавання закінчення -ed, -d, -ied -ed. 
Правила додавання закінчення -ed 
У більшості дієслів достатньо лише додати -ed: 
 watch - watched 
Якщо дієслово закінчується на букву -е, то додається лише закінчення -d: 
 live - lived 
При додаванні закінчення -еd до дієслова, що закінчується на букву y, якій передує 
приголосний, y змінюється на букву i. Якщо ж перед літерою y стоїть інший голосний, то вона 
не змінюється. 
 try - tried  
Подвоєння приголосних перед закінченням -ed відбувається, якщо дієслово закінчується на 
один приголосний, якому передує короткий голосний звук під наголосом: 
 stop - stopped 
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Unit 3 | Lesson 3.3 
Past Simple questions and short answers 
Щоб утворити загальні запитання у часі Past Simple, використовується допоміжне дієслово Did + 
головне дієслово у формі простого інфінітіву. 

https://grammarway.com/ua/verbs
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Застосовується наступна схема побудови: Did + підмет + головне (смислове) дієслово. 
 
Unit 4 | Lesson 4.2 
Past Continuous 
Past Continuous використовується: 
- для вираження дій, що відбувалися в конкретний, точно відомий момент або проміжок часу в 
минулому. 
- для вираження більш тривалої фонової дії порівняно з іншою, більш короткочасною дією, яка 
відбулася одноразово (для вираження якої використовується Past Simple) а також  щоб сказати 
що в минулому паралельно відбувались дві дії. 
 
Unit 4 | Lesson 4.3 
Past Continuous and Past Simple with when 
Past Continuous використовується для позначення дії, яка розгорталася у конкретний, точно 
відомий момент у минулому. Цей момент може бути зазначений за допомогою вказівки 
моменту - маркерів часу (in 2001, last Monday, at four o’clock і т.д.) або показання події, яка тоді 
відбулася. 
Якщо хочемо показати ситуацію, протягом якої дія переривається іншою короткочасною 
подією, для її вираження застосовується конструкція when + Past Simple.  
Adverbs of manner 
Прислівники способу дії переважно утворюються за допомогою суфікса -ly, який додається до 
прикметника. Деякі прислівники зберігають звичайну словникову форму, однакову з формою 
прикметників від яких утворилися.  
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Unit 5 | Lesson 5.2 
Модальне дієслово have to  вживається для вираження: 

- повсякденної рутинної діяльності та правила, усталених принципів, 
- обов’язки, які покладені на нас іншими особами. 

 
Unit 5 | Lesson 5.3 
Модальне дієслово should вживається для: 

- вираження рекомендації, настанови та\або коли про них запитуємо, 
- вираження думки\оцінки або запитання про оцінку. 

 
Unit 6 | Lesson 6.2 
Present Perfect Simple використовується, щоб вказати на: 

- дії та ситуації, які почалися у минулому та не завершилися і продовжується до 
теперішнього часу, 

- події, які трапилися у минулому та їхні наслідки продовжуються до тепер. 
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Unit 7 | Lesson 7.2 
За допомогою Present Continuous виражаються заздалегідь відомі та сплановані дії, які були 
заплановані на майбутнє. 
 
Unit 7 | Lesson 7.3 
must, mustn’t, can 
Модальне дієслово must вживається для вираження обов'язку та поради. 
Модальне дієслово mustn’t вживається для вираження заборони та наказу. 
Форма mustn’t передає значення “ви не повинні”, це не є “не обов’язково”. 
Модальне дієслово can вживається для вираження фізичної можливості та дозволу. 
 
Unit 8 | Lesson 8.2 
Конструкція will + інфінітів використовується коли передбачаємо майбутнє на основі нашої 
оцінки або тоді, коли сподіваємося чогось, що має відбутися. 
 


