
Простий (неозначений)теперішній час –  

Present simple (Indefinite)Tense 

Present Simple  (Indefinite) – це простий теперішній час англійської мови. 

Його використовують, коли йде мова про ситуацію чи подію, яка є постійною, 

відбувається регулярно або, коли ми констатуємо факти. Нижче ми детальніше 

розглянемо всі випадки, в яких вживається Present Simple (теперішній простий час) та, 

звичайно, наведемо приклади до кожного з них.  

РОЗПОВІДНЕ РЕЧЕННЯ. 

Інша назва, яка також може вам зустрічатись, – стверджувальне речення. Схема 

розповідного речення:  

Підмет + Присудок + Доповнення 

Давайте розберемось в кожному з наведених елементів. Отже:  

1) Підмет. Роль підмета можуть виконувати іменники або займенники. Але це ще не 

остання річ, на яку потрібно звернути увагу. Важливим є також таке поняття, як 

«число». Як ми пам’ятаємо, число в усіх мовах має 2 значення: однина і множина. У 

множині до основного іменника додається закінчення-s. Форму множини утворюють 

лише зчислювані іменники: one car – nine cars; a tree – a lot of trees.  

2) Присудок. Присудком у реченні є дієслово, яке вживається як інфінітив без частки to. 

Як і в українській, в англійській мові існує таке поняття як «особа». Особу 

класифікують так:  

Особа/число однина множина 

І I we 

ІІ you you 

 

IІІ 

he 

she 

it 

 

they 

 

Слід пам’ятати, що всі іменники як в множині, так і в однині мають ІІІ особу. У вас 

може виникнути питання – чому мова йде про особу, якщо ми розглядаємо часи? Все 

просто – від особи напряму залежить закінчення дієслова в теперішньому простому 

часі: якщо мова йде про ІІІ особу однини, то до основного дієслова у Present Simple 

додається закінчення –(e)s.  

 



to read - читати 

I read   (я читаю) we read (ми читаємо) 

you read (ти читаєш) you read (ви читаєте) 

he 

she 

it 

            він 

reads ( вона ) читає 

            воно 

 

they 

 

read (вони читають) 

 

Окремо необхідно розповісти про дієслова to be і to have. Дієслово to be в 

теперішньому неозначеному часі змінюється в залежності від особи та числа підмета:  

to be - бути 

I am we are 

you are you are 

he 

she 

it 

 

is 

 

they 

 

are 

 

Наприклад: I am young. She is tall. You are smart.  

Дієслово to have у ІІІ особі однини у теперішньому простому часі приймає форму has, а 

в усіх інших випадках – have, наприклад: She has a good work experience. I have three 

daughters.  

3) Доповнення. Доповнення – це другорядні члени речення. Тобто, це все крім підмета і 

присудка. Вони не грають важливої ролі, оскільки час залежить тільки від дієслова 

(присудка).  

Приклади розповідного (стверджувального) речення у часі Present Simple: The sun rises 

in the east.  

This apartment is very expensive.  

 

ЗАПЕРЕЧНЕ РЕЧЕННЯ 
Заперечне речення ми складаємо по схемі:  

 

Підмет + Присудок + Доповнення 
 

Йдемо по порядку.  

1) Підмет. Роль підмета, як і в розповідному реченні, можуть виконувати іменники або 

займенники. Детальніше читайте про підмет у розповідному реченні.  

2) Присудок. Ось ми і дійшли до того, що саме відрізняє розповідне речення від 

заперечного. Власне, різниця полягає в тому, що у даному виді речень присудок 

складається з трьох частин:  

Допоміжне дієслово + часточка «not» + основне дієслово 



Основне дієслово це дієслово, яке вживається як інфінітив без частки to. З часткою 

«not» теж все зрозуміло. Єдине, з чим часто виникають проблеми, це допоміжне 

дієслово. Насправді, в часі Present Simple (теперішньому простому часі) виділити 

допоміжні дієслова не складно, оскільки їх всього два: do і does. І залишається 

запам’ятати простенькі правила, коли яке потрібно вживати. Отже, допоміжне дієслово 

does ми вживаємо, коли мова йде про ІІІ особу однини При цьому зникає закінчення -

s(-es) у основного дієслова. У всіх інших випадках ми використовуємо do.  

 

I   do not read    we do not read    

you   do not read  you do not read    

he 

she 

it 

             

   does not read  

 

they 

 

do not read    

 

Наприклад: She does not (doesn’t) read. 

            We do not (don’t) write. 

 

Виняток становлять дієслова to be і to have Дієслово to be (am, is, are) не потребує 

вживання допоміжного дієслова і виконує дві ролі одночасно – і основного, і 

допоміжного. І для створення речення в заперечній формі у часі  Present Simple 

(теперішньому простому часі), необхідно після to be поставити часточку not  

 

Наприклад: I am not afraid.  

          We are not (aren’t) travellers.  

         This book isn’t interesting.  

 

Раніше дієслово to have (have, has) не потребувало додаткового дієслова. Як і в 

попередньому випадку, потрібно було після to have поставити часточку no.  

 

Наприклад: I have not a red pencil.  

           Mary hasn’t a car.  

 

Проте сучасна англійська мова вимагає наступного порядку:  

 

I do not have a red pencil.  

Mary doesn’t have a car.  

 

 

ПИТАЛЬНЕ РЕЧЕННЯ 
У англійській мові існують такі типи питальних речень:  

- загальні;  

- альтернативні;  

- спеціальні;  

- розділові.  

Давайте розглянемо кожне окремо.  



Загальні питання – це такі питання, на які можна відповісти «так» або «ні» (yes/no). 

Щоб утворити загальне питання, необхідно виділити допоміжне дієслово і поставити 

його на початок речення – перед підметом. Тобто, цей тип питань утворюється за 

схемою:  

 
Допоміжне дієслово + Підмет + Основне дієслово + Доповнення 

 

Do  I read? Do we read? 

Do you read? Do you read? 

       he 

Does she 

      it 

 

read? 

 

Do they 

 

read? 

 

Наприклад: Tim works hard. – Does Tim work hard?  

Спеціальні питання – це питання, які ставляться до конкретного члена речення за 

допомогою питального слова. При тому, це питальне слово виноситься на початок 

речення, а слово, про яке питається – зникає з питання взагалі. Поділяють ці питання на: 

питання до членів речення (окрім підмета) і питання до підмета. Схематично спеціальні 

питання до членів речення (окрім підмета) виглядають так:  

 

Питальне слово + Допоміжне дієслово + Підмет + Основне дієслово 
+ Доповнення 

 

або 

 

Питальне слово + to be + Підмет + Доповнення 
 

Питальні слова: 
 What? — Що? Який?  

Why? — Чому? How? — Як?  

Whose? — Чий?  

Which? — Котрий? Який?  

How Many? — Скільки? (злічувані)  

When? — Коли?  

Where? — Де? Куди?  

How Much? — Скільки? (незлічувані)  

Who? – Хто?  

Whom? – Кого?  

Whose? – Чий?  

 

Приклади спеціальних питань у часі Present Simple (теперішньому простому часі): 

Which dress do you like? – Котра сукня тобі подобається? 

          What do you write? – Що ти пишеш? 

          What street do you live in? – На якій вулиці ти живеш? 

           How much does your dress cost? – Скільки коштує твоя сукня? 

           Why does she think so? – Чому вона так думає?   



           Where are they now? – Де вони зараз?   

           What is her name? – Як її звати? 

 

Спеціальне питання до підмета і його означення трохи простіше граматично, оскільки в 

цьому виді питання порядок речення не змінюється Єдине, що потрібно, це замість 

підмета поставити питальне слово. Схема спеціального питання до підмета:  

 

Питальне слово + Присудок + Доповнення 
 

Наприклад:  Who gives you these flowers? – Хто дарує тобі ці квіти? 

                      What river flows through Kyiv? – Яка річка протікає Києвом? 

                      Which bus goes to the Opera House? – Який автобус їде до Будинку опери? 

 

Розділові питання – такі питання задаються, якщо метою є висловлення сумніву, тобто 

в перекладі ми отримуємо «чи не так?». Є дві моделі розділового питання, які залежать 

від типу речення. Отже:  

1) Якщо речення розповідне (стверджувальне), то схема розділового питання наступна:  

 

Розповідне речення + допоміжне дієслово/ to be + not + займенник 
(який виражає підмет) 

 

Наприклад: Margaret likes ice-cream, does not (doesn’t) she?  

                    They are young, are not (aren’t) they?  

                    I have a box, do not (don’t) I?  

 

2) Якщо речення заперечне, то маємо таку схему розділового питання:  

 

Заперечне речення, + допоміжне дієслово/ to be + займенник (який 
виражає підмет) 

 

Наприклад: I don’t want go home now, do I?  

                     She is not a student, is she?  

Тобто, частка not може бути лише або до, або після коми. Відповідь на розділове 

питання така ж як і у загального.  

 

Наприклад: You like tea, don’t you? – Yes, You do.  

                     She is strange, isn’t she? – Yes, she is. 

  

 

 


