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ММааййббууттнніійй  ччаасс::  BBee  ggooiinngg  ttoo  
  

Позитивні речення. Як тільки ви вирішили стопроцентно щось зробити: злітати в 
Париж (у вас уже є квитки та заброньований готель), піти на ковзанку (ви вже 
запланували для цього суботній ранок і покликали друзів), купити светр (ви вже йдете у 
магазин і взяли із собою необхідну суму), використовуйте структуру “be going to”. Ця 
структура перекладається: «збиратися щось зробити». Дієслово «be» може приймати 
одну з 3 відомих нам форм: 

 I am going to 

 Mary/Mark/he/she/it is going to 

 you/we/they/Mark and Mary are going to. 
Давайте на прикладах розглянемо, як ми використовуємо фразу «be going to»: 

 She is going to buy new high boots. – Вона збирається купити нові чоботи. 

 They are going to pay with a credit card. - Вони збираються розплачуватися 
кредитною карткою. 

 I am going to wear polka dot shorts. - Я збираюся носити шорти в горошок. 
 
Як видно із прикладів, схема побудови речень з be going to така: 

Хто - am/is/are going to - дія (buy, pay, wear) - інші члени речення. 
 

Негативні речення з «be going to» 
Негативні речення з «be going to» утворюються так само, як і заперечення в Present 
Progressive (Present Continuous). Давайте розглянемо кілька прикладів негативних 
речень, а потім розпишемо схему їх будови: 

 I am not going to fly to Paris tomorrow. - Я не збираюся летіти в Париж завтра. 

 They are not going to buy a new computer. - Вони не збираються купувати новий 
комп'ютер. 

 She is not going to live in the USA. - Вона не збирається жити в США. 
Схема негативних речень: 

Хто - am/is/are not going to - дія - інші члени речення. 
 

Питання з «be going to» 
Загальні питання. Питальні речення з «be going to» утворюються так само, як і питання 
у Present Progressive (Present Continuous). Наприклад: 

 Am I going to visit my parents? - Я збираюся провідати своїх батьків? 

 Is he going to telephone his aunt and uncle? - Він збирається подзвонити своїм 
тітці і дядькові? 

 Are they going to take the lift? - Вони збираються скористатися ліфтом? 
Схема загальних питань із «be going to»: 

Am/Is/Are – хто – going to – дія – інші члени речення? 
 

1) Відповіді на загальні питання: 
Відповіді «Так». Починайте їх зі слова «Yes», після якого ставиться кома, далі - 
головний об'єкт (як правило, займенник, що береться з питання) і дієслово am/is/are. 
Тільки зверніть увагу, що займенник «you» при відповіді міняється на «I» і часто 
навпаки. Наприклад: 

 Am I going to visit my parents? – Yes, I am. (Так.) 

 Is he going to telephone his aunt and uncle? – Yes, he is. (Так.) 
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 Are they going to take the lift? – Yes, they are. (Так.) 
Відповіді «Ні». Відповіді «ні» починаються зі слова «No», що відділяється комою. Після 
– ставиться головний об'єкт (як правило, займенник, що береться з питання), дієслово 
am/is/are not. Наприклад: 

 Am I going to visit my parents? – No, I’m not. (Ні.) 

 Is he going to telephone his aunt and uncle? – No, he isn’t. (Ні.) 

 Are they going to take the lift? – No, they aren’t. (Ні.) 
 
2) Спеціальні питання: Якщо Ви хочете щось уточнити, то використовуйте спеціальні 
питання, які починаються зі слів: «What» (Що?), «When» (Коли?), «Where» (Де?), «Why» 
(Чому?), «How often» (Як часто?). Ці питання будуються за такою схемою: 

Питальне слово - am/is/are - хто - going to - дія - інші члени речення? 
Наприклад: 

 What are you going to do in the evening? - Що ти збираєшся робити ввечері? 

 Where are they going to fly tomorrow? - Куди вони збираються завтра летіти? 

 Why is he going to come to me today? - Чому він збирається до мене сьогодні 
прийти? 

 When is he going to telephone his friends? - Коли він збирається подзвонити своїм 
друзям? 

 
На спеціальні питання відповідають повними реченнями. Наприклад: 

 What are you going to do in the evening? - I am going to watch sports on TV. (Я 
збираюся дивитися спорт по ТВ.) 

 Where are they going to fly tomorrow? - They are going to fly to Italy. (Вони 
збираються летіти в Італію.) 

 Why is he going to come to me today? - He is going to use your computer. (Він 
збирається скористатися твоїм комп'ютером.) 

 When is he going to telephone his friends? - He is going to telephone them today. 
(Він збирається дзвонити до них сьогодні.) 

 
Інші граматичні теми Ви можете знайти у розділі «Безкоштовні уроки» на сайті 
www.enrucafe.com 
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