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ООссооббооввіі  ззааййммееннннииккии  
  

Уявіть, що було б, якби ми постійно використовували іменники у нашому повсякденному 
спілкуванні. Наприклад: «Тетяна не знала, котра година. Тетяна дістала Тетянин 
годинник, подивилася на годинник й побачила, що було чверть на восьму». Або: 
«Данило дуже любить кататися на яхті в морі. Данило їздить на море щороку й плаває 
на Даниліній яхті дуже часто». 
 
У цих прикладах начебто все правильно, але іменники (власні імена - Тетяна, Тетянин, 
Данило, Даниліній) повторюються часто й просто заплутують зміст речення, роблячи 
його занадто складним для розуміння. Давайте переробимо вищенаведені приклади 
так, щоб вони не були для нас занадто перевантаженими. 
Приклад №1: «Тетяна не знала котра година. Вона дістала свій годинник, подивилася 
на нього і побачила, що було чверть на восьму». 
Приклад №2: «Данило дуже любить кататися на яхті в морі. Він їздить на море щороку й 
плаває на своїй яхті дуже часто». 
Слова він, вона, свій і т.д., якими ми заміняли Тетянин, Данило, є замінниками 
іменників і називаються займенниками. Вони дають зрозуміти, про що ми точно 
говоримо в реченні та не дозволяють його перевантажувати.  
 
До особових займенників належать ті, які заміняють головну діючу особу речення 
(відповідають на запитання: «Хто? Що?»). Нижче наведені усі особові займенники. 
I / ai / – я; 
he / hi: / - він; 
she / ∫i: / – вона; 
it / it / – воно, вона, він (з неживими об'єктами й тваринами!!!); 
you / ju: / – ти, ви; 
we / wi: / – ми; 
they / ðei / – вони. 
 
У реченні особові займенники будуть стояти замість підмета (головного члена речення, 
яке відповідає на питання «Хто?» або «Що?»). Наприклад: 

 Olga likes music. She likes music. 

 Svetlana and Michael hate computers. They hate computers. 

 Vadim watches TV. He watches TV. 
 
Отже, для того, щоб не використовувати у реченні постійно одне й те саме слово або 
імя, ми використовуємо особові займенники. Вони дозволяють нам робити англійські 
речення менш перевантаженими та легшими для розуміння. 
 
Інші граматичні теми Ви можете знайти у розділі «Безкоштовні уроки» на сайті 
www.enrucafe.com 
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