
Тема № 6: В магазині 

antique shop  / ænti’k ∫op/  антикварна крамниця 

baker's /’beikәz/ булочна 

book shop /’buk ∫op/ книжковий магазин 

boutique /bu:’tik/ модна крамниця, бутік 

butcher's /’but∫әz/ м`ясний магазин 

chemist's /’kemistriz/, pharmacy /’fa:mәsi/, drug store /’dr۸g sto:/ аптека 

confectioner's/kәn’fek∫nәz/, candy shop /’kændi ∫op/ кондитерська 

crockery /’krokәri/ магазин посуду 

dairy products /’dεәri/ молочний магазин 

department store /di’pa:tmәnt sto:/ універмаг 

draper's /’dreipәz/, an interior /in’tiәriә/, design /di’zain/shop - магазин декору 

electrical store /i’lektrikl sto:/ магазин електроприладів 

fishmonger's /’fi∫ m۸ŋgә/ рибний магазин 

florist /’florist/ квітковий магазин 

greengrocer's /’gri:ngrousәz/ овочевий магазин 

grocer's/’grousәz/, grocery  store /’grousәri sto:/ бакалія 

haberdashery /’hæbәdæ∫әri/ галантерея 

ironmonger's /’aiәnm۸ŋgә/, hardware store /ha:dwεә sto:/ магазин металевих виробів 

jeweller's /’dʒu:әlriz/ ювелірний магазин 

knitwear /’ni:twεә/ магазин трикотажних виробів 

ladies' clothing shop /’leidiz kloθiŋ ∫op/ магазин жіночого одягу 

mall /mo:l/, shopping centre /’∫opiŋ sentә/ торговий центр 

market /ma:rit/ базар, ринок 

maternity section /mә’tә:niti sek∫n/ відділ товарів для вагітних 

men's clothing shop/tailor's /’teilәz/ магазин чоловічого одягу 

newsstand /’nju:z stænd/ газетний кіоск 

optician's /’opti∫nz/ магазин оптики 

outlet mall /’autlet/ мережа стокових магазинів 

pawnshop /’po:n ∫op/ ломбард 

perfumery /pә’fju:mәri/ парфумерний магазин 

pet shop /’pet ∫op/ зоомагазин 

post office /’poust ofis/ пошта 

second hand /’sekond hænd/ магазин речей, які були у використанні  

shoe shop /’∫u: ∫op/, footwear /’fut wεә/ взуттєвий магазин 

shop /’∫op/ магазин, крамниця 

stationer's /’stei∫nәriz/ магазин канцтоварів 

supermarket /’sju:pә’ma:kit/ супермаркет 

toy shop /’toi ∫op/ магазин іграшок 

 



Загальновживані вирази 

українською англійською 

Де можна придбати... ? Where can I buy...? 

Де найближчий супермаркет? Where is the nearest 

supermarket? 

Чи є тут ринок? Is there a market? 

Ви можете порекомендувати які-небудь 

хороші магазини? 

Can you recommend any 

good shops? 

Я шукаю ювелірний магазин. I am looking for a jewelry 

store. 

В магазині 

українською англійською 

Будьте ласкаві! (букв.: Ви можете 

мені допомогти?) 

Can you help me? 

Я просто дивлюся. I'm just looking. 

Я шукаю шкіряну куртку, розмір 42. I'm looking for a leather jacket, size 

42 (forty two). 

Покажіть це, будь ласка. Show me this, please. 

Можна подивитись на це? Can I look at it? 

Я хочу це приміряти. I want to try it on. 

Де примірочна? Where is the fitting room? 

Це мені не підходить. It doesn't fit. 

Це занадто велике. 

(Це) занадто маленьке. 

(Це) занадто вузьке. 

(Це) занадто широке (вільне). 

It is too big. 

It is too small. 

It is too tight. 

It is too loose. 

Мені потрібно на один розмір 

менше. 

Мені потрібно на один розмір 

більше 

I need one size smaller. 

I need one size larger. 

Це можна прати? Is it washable? 

Чи це не сяде? Wiil it shrink? 

Це ручна робота? 

Це шовк (з шовку)? 

Is it handmade? 

Is it silk? 



Це бавовна? 

Це вовна? 

Is it cotton? 

Is it wool? 

Мені це подобається. 

Мені це не подобається. 

I like it. 

I don't like it. 

Можна подивитись як він працює? May I see it working? 

Я візьму це. I'l take it. 

Я надаю перевагу цьому. I prefer this one. 

Я купую це. I'll buy it. 

Хочете щоб Вам запакували 

покупку? 

Would you like it wrapped? 

Скільки це коштує? 

українською англійською 

Скільки це коштує? How much is it? / How much does it cost? / 

What is the price? 

Можете написати ціну? Can you write down the price? 

Це занадто дорого. That is too expensive. 

Ціна занадто висока. The price is very high. 

Немає у Вас чогось 

дешевше? 

Do you have something cheaper? 

Ви можете знизити ціну? Could you lower the price? 

Ви робите знижку? Do you give a discount? 

Мені потрібний чек. I need a receipt. 

Ви приймаєте кредитні 

картки? 

Do you accept a credit card? 

Ви даєте гарантію? Does it have a guarantee? 

 

 

 

 

 

 

 



Ступені порівняння прикметників в англійській мові  

         Одним з головних ознак, властивих якісному прикметнику в англійській мові, є можливість 

утворювати нові прикметники, використовуючи при цьому ступені порівняння ознаки. Відносні 

прикметники, на жаль, такою можливістю не наділені (не можна сказати: «Цей стіл більш дерев'яний, 

ніж той», - стіл або дерев'яний, або ні). 

1. Перша ступінь порівняння називається позитивною і характеризує ознаку, властиву предмету 

(особистості, явищу). 
          Ця ознака характерна для прикметника і за межами порівняння, тому позитивна ступінь - це той 

прикметник, який можна з чимось порівнювати. 

Наприклад: wise - мудрий (прикметник в позитивного ступеня порівняння) 

fast - швидкий (позитивна ступінь) 

 2. Друга ступінь - порівняльна, вона вказує на характеристику ознаки в порівнянні з іншим 

предметом (явищем, особистістю), що володіє тою ж ознакою. У прикметників, що складаються з 

одного складу, і двоскладових прикметників із закінченням-er,-y, ow або-le ця ступінь утворюється 

шляхом додавання до позитивного ступеня суфікса-er. 

Наприклад: weak - weaker (слабкий - слабше / слабший) 

                   cheap - cheaper (дешевий - дешевше / дешевший) 

                   ugly - uglier (потворний - потворніше / більш потворний) 

3. Всі багатоскладові прикметники, а також двоскладові, що не закінчуються на-le,-у,-ow і-er, 

утворюють порівняльну ступінь шляхом поєднання позитивного ступеня і слова more. 
Наприклад: colorful - more colorful (барвистий - яскравіше / більш барвистий) 

                    sincere - more sincere (щирий - щире / щиріший) 

 4. Третя ступінь порівняння називається чудовою і у односкладових, а також деяких 

двоскладових (із закінченням-le,-y,-ow,-er) прикметників утворюється шляхом додавання до 

позитивного ступеня суфікса-est. 
Наприклад: heavy - the heaviest (важкий - найважчий / найважкіший) 

                    sweet - the sweetest (солодкий - найсолодший / дуже солодкий) 

                   warm - the warmest (теплий - найтепліший) 

 5. Найвищий ступінь у багатоскладових та інших двоскладових (що мають закінчення відмінне 

від-y,-ow,-le,-er) прикметників утворюється шляхом додавання до позитивної формі слова the 

most. 
Наприклад: Attentive - the most attentive (уважний - найбільш уважний / найуважніший) 

                     Polite - the most polite (вічливий - найввічливіший) 

6. Для порівняння в бік погіршення якості ознаки використовуються слова less і the least для 

утворення порівняльння і ейфорії відповідно. Наприклад: 

This cake is less tasty then that. (Цей пиріг не такий смачний / менш смачний, ніж той) 

Your chair was the least comfortable. (Твій стілець був найбільш незручним / найменш зручним) 

 Особливості утворення ступенів порівняння включають кілька непорушних правил, які необхідно 

запам'ятати для того, щоб не робити синтаксичних, стилістичних і граматичних помилок у мові та 

письмі. 

1. Якщо односкладовий прикметник закінчується на приголосну з короткою наголошеною голосною 

перед нею, то остання приголосна при утворенні вищого і найвищого ступенів подвоюється. 

Наприклад: fat - fatter - the fattest (жирний - жирніший - самий жирний) 

 2. Якщо прикметник закінчується на букву-у, якій передує приголосна, то при утворенні ступенів 

порівняння на письмі-у замінюється на-i. Наприклад: silly - sillier - the silliest (дурний - дурніший - 

найдурніший); funny - funnier - the funniest (смішний - смішніше - найсмішніший) 

3. Якщо прикметник закінчується на букву-e (німа-е), то при утворенні ступенів вона випадає. 

Наприклад: humble - humbler - the humblest (скромний - скромніше - найскромніший) 

4. Якщо існує необхідність у посиленні характеристики ознаки при порівнянні, то можна 

використовувати прислівники far, much, still, які при перекладі на українську мову трансформуються в 

прислівник «набагато». Наприклад: Red horse is much faster then the black horse. (Рудий кінь набагато 

швидше чорного коня).  
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5. Існує ряд прикметників, що мають відразу два варіанти ступенів порівняння. Їх необхідно 

запам'ятати. 

Необхідно запам'ятати: 

far - further - the furthest (далекий - більш дальній / подальший - найбільш далекий) 

far - farther - the farthest (далекий - більш далекий (стосовно до відстані) - найбільш далекий) 

near - nearer - nearest (близький - ближче - найбільш близький (стосовно до відстані)) 

near - nearer - next (близький - найближчий (під час рахунку або  порядку) - наступний (під час 

рахунку або по порядку) 

late - later - the latest (пізній - пізніше - найпізніший) 

late - latter - the last (пізній - останній із згаданих - самий останній (за рахунком або по порядку)) 

old - older - the oldest (старий - старіше / старше - найстаріший) 

old - elder - the eldest (старий - старше (по старшинству між родичами) - найстарший (за старшинством 

між родичами) 

6. Існують прикметники, що утворюють ступені порівняння не від інших основ, відповідно є 

виключенням, які треба запам'ятати. 

Необхідно запам'ятати: 

little - less - the least (маленький - менше - найменший), але не плутати зі small - smaller - the smallest 

(використовується, коли мова йде про розміри) 

good - better - the best (хороший - кращий - найкращий) 

many - more - the most (багато - більше - найбільше). Але не плутати з much - more - the most (багато - 

більше - найбільше). 

Прикметники поєднуються з обчислюваними і необчислювальними іменниками відповідно. 

bad - worse - the worst (поганий - гірше - найгірший) 

 

 

 

 


