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Ви виконуєте багато дій регулярно або періодично. Іноді Ви ходите в кіно, часто робите 
зарядку, завжди чистите зуби, щодня снідаєте або обідаєте. Як же розповісти про це 
англійською? 
 
Дії, які ми виконуємо регулярно й періодично є простими, до яких люди вже давно 
звикли. А оскільки Ви описуєте дії, які відбуваються щодня у теперішньому часі, то й час 
будете використовувати теперішній. Регулярні дії у теперішньому часі описує 
Теперішній простий час (Present Simple). 
 
Англійці використовують Present Simple, коли розповідають про повсякденне життя, 
рутину і про те, що вони роблять завжди. Навіть якщо людина говорить щось в Present 
Simple, не згадуючи про те, що ця дія виконується завжди або часто, вона вже дала 
зрозуміти, що говорить про щось звичайне і звичне. 
 

Утворення «Теперішнього простого часу» (Present Simple) 
Для початку варто запам'ятати, що ми завжди говоримо про час дієслова (дії). Ми не 
можемо говорити про час об'єкта або характеристики. Для утворення «Теперішнього 
простого часу» беріть дієслово (read, write, find, eat) і ставте його після підмету (I, 
we, they; відповідає на питання «Хто?» або «Що?»). 
 
Правда, тут є деякий нюанс. Дієслова у реченні завжди залежать від підметів. Тому 
запам’ятайте таке просте правило: якщо підмет стоїть у множині (I, we, you, they, cats, 
dogs, people), то дієслово вживається без закінчення. Якщо об'єкт стоїть в однині (he, 
she, it, a man, a student, a cat), то дієслово одержує закінчення -s або –es. 
Пояснити це можна так: англійці народ економний, тому вони не бачать сенсу у тому, 
щоб двічі використовувати те саме закінчення в одному реченні. Поміркуйте самі: 
A cat likes milk. – A cat – об'єкт в однині; likes – одержує закінчення -s (синонім 
закінчення множини об'єктів). 
Cats like milk. – Cats – об'єкт у множині із закінченням -s; like – без закінчення, адже 
воно вже є у слові cats. 
 
До більшості дієслів в Present Simple додавайте закінчення –s; воно читається як / z / 
після дзвінких приголосних і голосних (plays, finds) і як / s / після глухих приголосних 
(eats, cooks). Проте, додавайте до дієслів закінчення -es, якщо: 

 Дієслова закінчуються на шиплячі й свистячі літери: s, ss, ch, tch, sh. 
Наприклад, (дивитися) watch – watches; 
      (мити) wash – washes; 
      (передавати) pass – passes. 
Читається це закінчення як / iz /. 

 Дієслова закінчуються на «o». Наприклад, (робити) do -does / d∧z /; 

                          (ходити) go – goes. 
Читається це закінчення як / z /. 

 Дієслова закінчуються на «y» після приголосної. У цьому випадку з літерою «y» 
відбуваються цікаві зміни. Коли ми додаємо закінчення «es», то «y» змінюється 
на «i». 
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Наприклад: (вивчати) study – studies; Якщо ж літера «y» стоїть після голосної, то 
вона не змінюється, і ми просто додаємо закінчення «s». Наприклад: (грати) play – 
plays. 

 
Виключенням є слово «have» (мати), що повністю змінює свою форму, після 
об'єктів в однині. Виходить, що це дієслово має дві форми: have (після множини й 
I, we, you, they) і has (після однини й he, she, it). У табличці знизу наглядніше 
представлено, як змінюється це дієслово. Речення з дієсловом «have» 
перекладаються на українську як «у мене є» або «у нього є», а не «я маю», «він 
має»; хоча дослівно англійці саме так і говорять. 
 

Отже, давайте потренуємось створювати повноцінні речення у «Теперішньому простому 
часі». Структура речення традиційна. Вивчіть речення у таблиці нижче, щоб зрозуміти, 
як вони будуються. 

Речення українською Головний 
об'єкт 

Дієслово Інші частини речення 

Я п'ю чай щодня. I  drink tea every day. 

Ми любимо молоко. We like milk. 

У них є склянки, чашки й 
тарілки. 

They have glasses, cups and plates.  

Маша миє тарілки щодня. Masha washes plates every day. 

Петро готує м'ясо й салат 
увечері. 

Pete cooks meat and salad in the 
evening. 

 
Негативні речення у Present Simple. Уявімо собі, що Ви хочете повідомити інших про 
те, чого Ви ніколи не робите або просто розповісти про те, що Ви не любите. Тоді 
потрібно використовувати негативні речення. Згадайте такий старенький анекдот: «Я не 
люблю котів, - говорить один друг іншому. А той йому відповідає: «Ти просто не вмієш їх 
готувати.» «Я не люблю котів» і «ти не вмієш їх готувати» саме і є приклади негативних 
речень, про які ми будемо говорити. 
 
Як вони будуються? Для цього нам знадобиться 2 компонента: 

 Допоміжне дієслово do (ставимо після підмету у множині та I/we/you/they) або 
does (ставимо після підмета в однині та he/she/it). Дієслово do/does забирає на 
себе усі закінчення, тому змістове дієслово (бігати, читати, сміятися і т.д.) буде 
використовуватися у своїй першій формі після нього. До речі, допоміжне дієслово 
do/does не перекладається на українську мову! 

 Негативна часточка not, яку ставимо після допоміжного дієслова! 
 

Офіційна форма Розмовна форма 

do not don’t / dәunt / 

does not doesn’t / d∧znt / 

I  do not I  don’t 

You  do not You  don’t 

We  do not We  don’t 

They  do not They  don’t 

He  does not He  doesn’t 

She  does not She  doesn’t 

It  does not It  doesn’t 

 
Давайте розглянемо декілька прикладів негативних речень: 
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Підмет Допоміжне 
дієслово «do» 

Негативна 
часточка 

«not» 

Змістове 
дієслово 

Інші частини 
речення 

Переклад 

Mary does not like her job. Мері не 
любить 
свою 

роботу. 

Pete and 
John 

do not go to work on 
Mondays. 

Піт і Джон 
не ходять 
на роботу 

по 
понеділках. 

 
Питальні речення. Що робити, якщо Вам треба буде запитати про регулярні дії інших 
людей? Знову ж таки, Вам буде потрібно допоміжне дієслово do/does. Ви його 
поставите перед підметом. Після нього змістове дієслово буде позбавлене будь-
яких закінчень, тобто, буде використовуватися у його першій формі. 
 
Давайте розглянемо декілька прикладів питальних речень: 

Звичайне 
речення 

Допоміжне 
дієслово 
(do/does) 

Підмет Змістове 
дієслово 

Інші 
частини 
речення 

Переклад 

I like food. Do you/I like food? Ти любиш 
їжу? 

He goes to 
school. 

Does he go to school? Він ходить до 
школи? 

Mary reads 
books every 
day. 

Does she/Mary read books every 
day? 

Мері читає 
книжки 
щодня? 

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