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ССллооввоо--ппррооццеесс  яякк  ххааррааккттееррииссттииккаа  
  

Перш, ніж ми розглянемо слово-процес у ролі характеристики, ми торкнемося трохи 
фактів про характеристики в загалі. Усього є два види характеристик: 
1. Непоширена характеристика (яка складається з одного або ряду слів, не зв'язаних 
між собою, які просто описують об'єкт з різних боків). Наприклад: цікава стара книга, 
зручне нове шкіряне крісло, дивна картина, читаючий чоловік. Слова: цікава, стара, 
зручне, нове, шкіряне, дивна, читаючий просто з різних боків описують один об'єкт. 
2. Поширена характеристика (яка складається з декількох слів, зв'язаних між собою у 
цілі вирази). Наприклад: людина, що читає книгу; книга, цікава для дітей, папір для 
використання в офісі. Слова у виразах: читаючу книгу, цікава для дітей, для 
використання в офісі є зв'язаними між собою й становлять цілісну фразу. 
 
У представленій інформації Ви, мабуть, звернули увагу на те, що нерозповсюджена 
характеристика завжди стоїть перед об'єктом. Розповсюджена ж, що складається зі 
слів зв'язаних у цілісну фразу, завжди стоїть після об'єкта. 
Слово-процес також може використовуватися в ролі характеристики й стояти як перед 
(як нерозповсюджена характеристика), так і після (як розповсюджена характеристика) 
іменника. 
 
Для утворення слова-процесу використовується дієслово із закінченням “ing”: 

 read – reading; 

 cook – cooking; 

 shop – shopping. 
 
Слово-процес може виступати в ролі характеристики й відповідає на запитання «Який? 
Яка?». Ця характеристика може бути a) непоширеною й тоді процес стоїть перед 
об'єктом або б) поширеною, тоді процес, з іншими словами фрази, стоїть після об'єкта. 
Наприклад: 
a. Непоширена характеристика: 

 A reading girl - читаюча дівчина; 

 A smiling man - усміхнений чоловік; 

 A cooking wife – готуючи дружина; 

 A shocking price – шокуючи ціна. 
b. Поширена характеристика: 

 a girl reading a book in her room - дівчина, що читає книгу у своїй кімнаті; 

 a man working in the office - чоловік, що працює в офісі; 

 a boy learning English at school - хлопчик, що вивчає англійський у школі; 

 a cat sleeping on the floor - кіт, що спить на підлозі. 
 

Зверніть увагу! У традиційній граматиці слово-процес у ролі характеристики 
називається дієприслівником недосконалого виду (указує на незавершеність дії). В 
англійській мові це явище називається дієприслівником першим: Participle I. 

 
 

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