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ККооммббііннааццііїї  ііммееннннииккіівв  
  

Іменники рідко вживаються самі по собі. Адже, якщо ми будемо використовувати тільки 
один іменник у реченні, то наша мова буде дуже бідна. Наприклад, Ви п'єте чай і 
любите класти в нього цукор. Ви не будете казати: «Я п'ю чай. Я їм цукор», Ви скажете: 
«Я п'ю чай з цукром». У фразі «чай із цукром» Ви сполучили два об'єкти: «чай» і «цукор» 
за допомогою прийменника «з». Так само й в англійській мові – ми можемо сполучити 
кілька об'єктів за допомогою прийменників й інших допоміжних слів. Ці комбінації 
допомагають докладно описати все, що Ви хочете сказати в одному реченні. Всі 
прийменники завжди ставляться між іменниками, які вони зв'язують в один 
вираз. 
 
Давайте познайомимось з деякими прийменниками в англійській мові, які беруть участь 
в утворенні сполучень об'єктів. 
 
Of. «Of» вказує на приналежність одного об'єкта (живого або неживого) іншому: татова 
машина, вірш Пушкіна й т.д. У цих фразах машина належить татові, а вірш - Пушкіну. 
Для побудови таких фраз англійською мовою, використовується наступна схема: 
 

Об'єкт, що комусь 
належить 

Прийменник «OF» Власник об'єкта Переклад на 
українську 

A cup of coffee Чашка кави 

Bottles of milk Пляшки молока 

 
Наприклад: 

 A piece of cake 

 A cup of tea 

 A kilo of bananas 

 A bottle of milk 

 Bottles of beer 

 A slice of fruit 

 A piece of salami 

 A pack of pizza 
 
With. Прийменник «with» перекладається на українську як «з». Його використання 
аналогічне українській мові. Наприклад, Tea with sugar - чай із цукром. 
Наприклад: 

 sandwich with cheese 

 salad with ham 
 
Without. Прийменник «without» означає «без». Використовується так само, як і 
український прийменник. Наприклад, Coffee without milk - кава без молока. 
Наприклад: 

 soup without potato 

 coffee without cream 
 
For. Прийменник «for» перекладається як «для» або «на когось» (працювати, 
наприклад). Spoon for tea - ложка для чаю. 
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Наприклад: 

 the cup for tea 

 a bottle for beer 
 
У сполученнях іменників із прийменниками, перший об'єкт є головним. У виразах 
«(хто?що?) Tea with sugar», «(хто?що?) Spoon for tea» і «(хто?що?) Bottles of beer» 
головними об'єктами будуть: tea, spoon і bottles. Навіщо нам це знати? Справа в тому, 
що ці вирази, звичайно, використовуються у реченнях. А у реченнях є дієслова, для яких 
важливо: стоїть об'єкт в однині або у множині. І в цьому випадку, яке ставити дієслово 
залежить саме від першого об'єкта у цих виразах. Подивіться на ці кілька прикладів: 

 Bottles of beer are small. - Пляшки пива - маленькі. 

 A cup of tea is nice. - Чашка чаю - гарна. 
 
Сполучники – «and» (і) і «or» (або/чи) також дозволяють створювати комбінації з 
різними об'єктами. Ці слова називаються сполучниками, тому що утворюють 
сполучення слів. Вони, як і прийменники, ставляться між 2 об'єктами, а якщо об'єктів 
більше двох, то сполучник ставиться перед останнім об'єктом комбінації. Наприклад: 
banana, apple, pear and peach (банан, яблуко, груша й персик). 
Наприклад: 

 Fruit and vegetables 

 Ham and cheese 

 Milk or cream 

 Wine or beer 

 Tea or coffee 
 

Запам'ятайте, що словосполучення з «and» і «or» вважаються множиною, навіть 
якщо окремі слова там стоять в однині. 
 

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