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INTRODUCTION 

 

  The proposed handbook of exercises contains grammatical exercises on 

the main topics of English grammar: articles, nouns, indefinite pronouns and 

their derivatives, degrees of comparison of adjectives, the use of tenses of 

active and passive voices, sequence of tenses and indirect speech, impersonal 

forms of verbs, complex object, complex subject, conditional sentences and 

the use of the subjunctive after I wish, modal verbs. 

The study of this material makes it possible to learn political, legal, 

general and economic vocabulary of the English language. 

Exercises that are represented as connected texts can also be used to 

develop speaking skills. After completing the grammar assignments, all 

connected texts can be used in various question exercises, retellings, 

conversations, and the like. 

The handbook of exercises ends with control exercises that allow you 

to check the correctness of students' assimilation of topics: the use of articles, 

the use of tenses (in active and passive voices), gerund, participle and modal 

verbs. 

The handbook of exercises is intended for students and cadets of higher 

educational institutions with an economic and legal orientation. 

With the currently existing wide variety of curricula and textbooks, it 

does not seem expedient to coordinate lexical and grammatical material with 

any specific textbook. And, nevertheless, this handbook of exercises 

correlates with the vocabulary presented in the textbook "English for law 

enforcement" N.O. Poberezhna, T.V. Pakulova, Yu.A. Nagorna, K.M. 

Timofiya. Svitachova A.S. 

All exercises in the handbook of exercises, within each section of the 

handbook of exercises, are arranged as the difficulty increases. This allows 

the teacher to select exercises in accordance with the language level of the 

students. 
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1. “TO BE TO” PRESENT, PAST, FUTURE  

(SIMPLE, CONTINUOUS, PERFECT, PERFECT-

CONTINUOUS.) LEXICS: "DECENT PEOPLE ARE  

EASY TO MANIPULATE." JOANNE ROWLING.  
 
 

“TO BE TO” PRESENT, PAST, FUTURE (SIMPLE, CONTINUOUS, 

PERFECT, PERFECT-CONTINUOUS) 
 

Practice 1 / Present Simple / Active 
 

Affirmative Negative 

I  am ________ 

You are ______ 

He  is ______ 

She  is  ______ 

It is  ______ 

We are ______ 

You are ______ 

They are _______ 

I am not ________ 

You are not /aren`t______ 

He is not (isn`t)______ 

She is not (isn`t)______ 

It is not (isn`t)______ 

We are not (aren`t)______ 

You are not (aren`t)______ 

They are not (aren`t) _____ 

Interrogative Answer 

Am I ______? 

Are you ___?  

Is he _____? 

Is she _____?          

Is it _____?  

Are we ____?  

Are you ___?  

Are they ___? 

Am I not___?  

Are you not_? 

Is he not __?   

Is she not __?     

 Is it not __?      

Are we not__?  

Are you 

not__?  

Are they 

not__?               

 

Aren`t you__?   

Isn`t he __?       

Isn`t she ___?      

Isn`t it ___?    

Aren`t we __?  

Aren`t you__?  

Aren`t they__? 

No, I am not/ I`m not  - Yes, I 

am 

No, you are not/ aren`t – Yes, 

you are 

No, he is not/ isn`t – Yes, he is 

No, she is not/ isn`t – Yes, she is 

No, it is not/ isn`t – Yes, it is 

No, we are not/ aren`t – Yes, we 

are 

No, you are not/ aren`t – Yes, 

you are 

No, they are not/ aren`t – Yeas, 

they are 
 

The empty spaces are for adjectives or nouns 

He is clever. She is a student. She is a clever student. 

Exercises Present Simple  / Active + articles 
 

Exercise 1. Choose correct form of to be and insert appropriate article 
1. He is/are ... lawyer. He my .... 2. Is/are your ... lawyer? — No, he isn`t/aren`t 

my ... lawyer, he is/are Ray sister's ... lawyer. 3. I have ... lawyer. My ... lawyer is/are ... 
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professional. My sister's ... lawyer is/are... professional too. 4. I have no ... lawyer. 5. 
Is/are she ... judge? — Yes, she is/are. 6. They is/are ... good judges, and that is/are … 
very good. 7. I can see ... building of … court 8. Give me ... his…. cell phone number, 
please. 9. They is/are in ... building of … court. 10. I have ... notification about ... 
necessity to come to … court, but I have no ... time for it. 
 

Exercise 2. Rephrase sentences into negative, interrogative and negative 
interrogative according to the above patterns 
 

Exercise 3. Compose a dialogue using the above pattern given in the table. 
Use the words given in the box. 

crime злочин 

criminal злочинець, злочинність 

investigator слідчий 

judge ['ʤʌʤ] суддя 

justice ['ʤʌstɪs] правосуддя, юстиція 

law and order законність та 
правопорядок 

law office юридична фірма 

lawyer ['lɔɪə], ['lɔːjə] юрист; адвокат 

legislation in force [ˌleʤɪ'sleɪʃ(ə)n] діюче законодавство 

notary нотаріус 

notary office нотаріальна контора 

procurator ['prɔkjuəreɪtə] прокурор 

procurator's office прокуратура 

public order суспільний порядок 

punishment покарання 

the Bar адвокатура 
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Practice 1 / Past Simple / Active 

Affirmative Negative 

I  was ________ 

You were ______ 

He  was ______ 

She  was  ______ 

It was  ______ 

We were ______ 

You were ______ 

They were _______ 

I was not ________ 

You were not /aren`t______ 

He was not (isn`t)______ 

She was not (isn`t)______ 

It was not (isn`t)______ 

We were not (aren`t)______ 

You were not (aren`t)______ 

They were not (aren`t) _____ 

Interrogative Answer 

Was I ______? 

Were you 

_______?  

Was he 

_______? 

Was she 

_______?          

Was it 

_______?  

Were we 

________?  

Were you 

________?  

Were they 

________? 

Was I 

not________?  

Were you not 

_______?  

Was he not 

______?      

Was she not 

______?      

Was it not 

______?      

 Were we 

not________? 

Were you 

not________? 

Were they 

not______?               

 

Were `t you 

______?  

Wasn`t he 

______?      

Wasn`t she 

______?      

Wasn`t it 

______?    

Were n`t we 

_____?  

Weren`t you 

_____?  

Weren`t they 

_____? 

No, I was not/ I`m not  - Yes, 

I was 

No, you were not/ aren`t – 

Yes, you were 

No, he was not/ isn`t – Yes, 

he was 

No, she was not/ isn`t – Yes, 

she was 

No, it was not/ isn`t – Yes, it 

was 

No, we were not/ aren`t – 

Yes, we were 

No, you were not/ aren`t – 

Yes, you were 

No, they were not/ aren`t – 

Yeas, they were 
 

The empty spaces are for adjectives or nouns 

He is clever. She is a student. She is a clever student. 
 

Exercises Past Simple  / Active + articles 

Exercise 1. Choose correct form of to be and insert appropriate article 

1. He was/were ... lawyer. He my .... 2. Was/were your ... lawyer? — No, he 

wasn`t/weren`t my ... lawyer, he was/were Ray sister's ... lawyer. 3. I have ... 

lawyer. My ... lawyer was/were... professional. My sister's ... lawyer was/were... 

professional too. 4. I have no ... lawyer. 5. Was/were she ... judge? — Yes, she 

was/were. 6. They was/were... good judges, and that was/were … very good. 7. I 

can see ... building of … court 8. Give me ... his…. cell phone number, please. 9. 

They was/were in ... building of … court. 10. I have ... notification about ... 

necessity to come to … court, but I have no ... time for it. 
  

Exercise 2. Rephrase sentences into negative, interrogative and negative 

interrogative according to the above patterns 
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Exercise 3. Compose a dialogue using the above pattern given in the table. 

Use the words given in the box. 

crime злочин 

criminal злочинець, злочинність 

investigator слідчий 

judge ['ʤʌʤ] суддя 

justice ['ʤʌstɪs] правосуддя, юстиція 

law and order законність та 

правопорядок 

law office юридична фірма 

lawyer ['lɔɪə], ['lɔːjə] юрист; адвокат 

legislation in force [ˌleʤɪ'sleɪʃ(ə)n] чинне законодавство 

notary нотаріус 

notary office нотаріальна контора 

procurator ['prɔkjuəreɪtə] прокурор 

procurator's office прокуратура 

public order суспільний порядок 

punishment покарання 

the Bar адвокатура 

 

Practice 1 / Future  Simple / Active 

Affirmative Negative 

I  will be ________ 

You will be ______ 

He  will be ______ 

I will not be ________ 

You will not be (won`t)____ 

He will not be (won`t)____ 
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She  will be  ______ 

It will be  ______ 

We will be ______ 

You will be ______ 

They are _______ 

She will not be (won`t)____ 

It will not be (won`t)____ 

We will not be (won`t)____ 

You will not be (won`t)____ 

They are not (aren`t) _____ 

Interrogative Answer 

Will I be 

______? 

Will you be 

_______?  

Will he be 

_______? 

Will she be 

_______?          

Will it be 

_______?  

Will we be 

________?  

Will you be 

________?  

Will they be 

________? 

Will I not 

be________?  

Will you not 

be__?  

Will he not 

be______?      

Will she not 

be______?     

Will it not 

be______?      

Will we not 

be______?  

Will you not 

be____?  

Will they not be 

____?               

 

Won`t you 

be______?  

Won`t he 

be______?       

Won`t she be 

______?      

Won`t it be 

______?    

Won`t we be 

_____?  

Won`t you be 

_____?  

Won`t they be 

_____? 

No, I will not be (won`t 

be)____- Yes, I will be 

No, will not be (won`t 

be)____– Yes, you will be 

No, he will not be (won`t 

be)____– Yes, he will be 

No, she will not be (won`t 

be)____– Yes, she will be 

No, it will not be (won`t 

be)____– Yes, it will be 

No, we will not be (won`t 

be)____– Yes, we will be 

No, you will not be (won`t 

be)____– Yes, you will be 

No, they will not be (won`t 

be)____– Yeas, they will be 

 

The empty spaces are for adjectives or nouns 

He is clever. She is a student. She is a clever student. 
 

Exercises Future Simple  / Active + articles 
 

Exercise 1. Put correct form of to be  in Future tense and insert appropriate article 

1. He to be lawyer. 2. She to be … criminal. 3. They to be …judges. 4. It to be 

…crime. 5.We to be … victims in this situation. 6. You to be … good attorney. 7. 

It to be … big case. 8. He to be …  investigator. 9.  They to be … notaries. 10. She 

to be …  procurator. 11. It to be …  fine. 12. It to be …  bribe. 13. It to be … 

notorious mistake. 14. It to be …  difficult case. 15. It to be …  easy case. 
 

Exercise 2. Rephrase sentences into negative, interrogative and negative 

interrogative according to the above patterns 

 

Exercise 3. Compose a dialogue using the above pattern given in the table. 

Use the words given in the box. 

crime злочин 

criminal злочинець, злочинність 
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investigator слідчий 

judge ['ʤʌʤ] суддя 

justice ['ʤʌstɪs] правосуддя, юстиція 

law and order законність та 

правопорядок 

law office юридична фірма 

lawyer ['lɔɪə], ['lɔːjə] юрист; адвокат 

legislation in force [ˌleʤɪ'sleɪʃ(ə)n] діюче законодавство 

notary нотаріус 

notary office нотаріальна контора 

procurator ['prɔkjuəreɪtə] прокурор 

procurator's office прокуратура 

public order суспільний порядок 

punishment покарання 

the Bar адвокатура 

 

CONTINUOUS + to be 

The verb “to be” is not used in continuous tense. If we encounter words markers 

for continuous like: now, at the moment etc. the pattern for Simple tenses is used. 

*PERFECT-CONTINUOUS + to be 

The verb “to be” is not used in continuous tense. If we encounter words markers 

for continuous like: now, at the moment etc. the pattern for Perfect tenses is used.  

* PERFECT- CONTINUOUS + to be will be reviewed later on with Perfect tenses 
 

Lexis: "DECENT PEOPLE ARE EASY TO MANIPULATE." JOANNE ROWLING 

Exercise 1. Work with dictionary. Find the words you need to express your opinion 

on the quotation. Write the list of words (not less than 10) Write your opinion. 

Retell it.  



Oleynik O.S. (Khlyntseva) GRAMMAR TRAINER 

12 

 

2. COMPARATIVE ANALYSIS OF THE MODES OF ACTIONS  

AND THE  WAYS OF THEIR RESPECTIVE MEANING  

IN THE CONTEXT OF NOT ONLY SET OF WORDS, BUT 

GRAMMAR RELATED AND THE WAY THE LATTER INFLUENCE 

THE MEANING OF BOTH THE SENSE VERB AND THE MEANING 

OF A WHOLE PHRASE IN SIMPLE, CONTINUOUS, PERFECT,  

PERFECT-CONTINUOUS. CORRESPONDENCE OF THE TARGET  

AND SOURCE LANGUAGES. 

 

LEXIS: "DECENCY IS THE CORNERSTONE OF HUMAN 

WISDOM." V.G.BELINSKY. USE OF TENSES 

 

Active Voice 

Environmental time 

             PAST                         PRESENT                    FUTURE              

T
en

se
s 

Simple Simple Simple 

Describes an action performed on regular basis (I go to work) or 
permanently ( He lives in Ukraine); one time action (I lost my pan); or 
which characterizes a person (She reads a lot) 

Continuous Continuous Continuous 

Shows an action in process (I am writing a report. I was writing report 
whole day. I will be writing the report whole day/ from 4 to 5 / at 5.) 
Planned action (We are writing report this week. We are preparing for the 
release this month.) Too negative or too positive attitude towards 
something (She is always losing her keys! I am loving it!) 

Perfect Perfect Perfect 

Describes an action 
performed by definite 
moment in the past (I 
had done it by 5p.m. Or 
I had restored files 
before he could help 
me.) Or, it can be used 
to reflect an action 
happened long-long 
time ago. (I hadn`t seen 
her for very long.) 

This tense doesn`t have 
a common purpose as 
other groups of tenses. 
Though it can be 
compared to past simple 
as it has the same 
translation in Russian. 
The difference is that we 
use Past simple if there 
is some referring to the 
past, and we should use 
Present perfect if there 
is no referring to the 
past or the period of 
time within which the 
action had been 
performed didn`t 

Describes an action 
performed by definite 
moment in Future (I 
will have done it by 
5p.m. Or I will have 
restored files before he 
can help me.) 
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elapse. 
( I have read the book. I 
have read the book  
today. But:  I read it 
yesterday.)  

Perfect-continuous Perfect-continuous Perfect-continuous 

Shows an action in process it has a starting point earlier but it doesn`t 
discontinue at some definite moment. 
(I have been working on this project since September the 5

th
/ for a month. I 

had been working on this project since September the 5
th
/ for a month, when 

she joined our team. I will have been working on this project since 
September the 5

th
/ for a month, when she joins our team.) 

 

Present Simple tense with the sense word 
Affirmative Negative 
I ________ 
You ______ 
He ______s(es) 
She ______s(es) 
It ______s(es) 
We ______ 
You ______ 
They _______ 

I do not (don`t)_ 
You not (don`t)_ 
He does not 
(doesn`t)_______ 
She does not 
(doesn`t)______ 
It does not 
(doesn`t)______ 
We do not 
(don`t)______ 
You do not 
(don`t)______ 
They do not 
(don`t) _______ 

Interrogative Answer 
Do I ______? 
Do you _______?  
Does he _______? 
Does she _______? 
Does it _______?  
Do we ________?  
Do you ________?  
Do they ________? 

Do I not________?  
Do you not _______? 
Does he not ______? 
Does she not ______? 
Does it not ______? 
Do we not________? 
Do you not________? 
Do they not________?  

Don`t I ___?  
Don`t you __? 
Doesn`t he _? 
Doesn`t she _? 
Doesn`t it __? 
Don`t we __?  
Don`t you _?  
Don`t they _? 

No, I do not/ don`t 
No, you do not/ 
don`t 
No, he does not/ 
doesn`t 
No, she does not/ 
doesn`t 
No, it does not/ 
doesn`t 
No, we do not/ 
don`t 
No, you do not/ 
don`t 
No, they do not/ 
don`t 
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The empty space is for infinitive without particle “to” 

We put ending “es” in case if a word finishes in letters –o, -sh, -ch. –x, -ss,         

 -tch 

In case if a verb has ending – y and a consonant precedes it, we change -y for 

–i and add ending “es”. 

 

 

PRACTICE 

 

Exercise 1. Translate into English using the patterns above 

 

Affirmative sentences 

1. Я роблю звіт щотижня.  Ти робиш звіт щотижня.  Він робить звіт 

щотижня.  Вона робить звіт щотижня.  Воно робить звіт щотижня.  Ми 

робимо звіт щотижня.  Ви робите звіт щотижня.  Вони роблять звіт щотижня. 

2. Я проводжу збори що понеділка о 4 год. Ти проводиш збори що 

понеділка о 4 год. Він проводить збори що понеділка о 4 год.  Вона 

проводить збори що понеділка о 4 год. Воно проводить збори що понеділка о 

4 год. Ми проводимо збори що понеділка о 4 год. Ви проводите збори що 

понеділка о 4 год. Вони проводять збори що понеділка о 4 год. 

3. Я завжди інформую про будь-які зміни.  Ти завжди інформуєш про 

будь-які зміни.  Він завжди інформує про будь-які зміни.  Вона завжди 

інформує про будь-які зміни.  Воно завжди інформує про будь-які зміни.  Ми 

завжди інформуємо про будь-які зміни.  Ви завжди інформуєте про будь-які 

зміни.  Вони завжди інформують про будь-які зміни. 

4. Час від часу, я спізнююся на переговори.  Час від часу, ти 

запізнюєшся на переговори.  Час від часу, він запізнюється на переговори.  

Час від часу, вона спізнюється на переговори.  Час від часу, воно спізнюється 

на переговори.  Час від часу, ми запізнюємося на переговори.  Час від часу, 

ви спізнюєтеся на переговори.  Час від часу, вони запізнюються на 

переговори. 

5. Зазвичай, я відповідаю на запити протягом робочого дня.  Зазвичай, 

ти відповідаєш на запити протягом робочого дня.  Зазвичай, він відповідає на 

запити протягом робочого дня.  Зазвичай, вона відповідає на запити протягом 

робочого дня.  Зазвичай, воно відповідає на запити протягом робочого дня.  

Зазвичай, ми відповідаємо на запити протягом робочого дня.  Зазвичай, ви 

відповідаєте на запити протягом робочого дня.  Зазвичай, вони відповідають 

на запити протягом робочого дня. 

6. Я рідко проводжу конференції.  Ти рідко проводиш конференції.  Він 

рідко проводить конференції.  Вона рідко проводить конференції.  Воно 

рідко проводить конференції.  Ми рідко проводимо конференції.  Ви рідко 

проводите конференції.  Вони рідко проводять конференції. 

7. Я рідко беру участь у конференції.  Ти рідко береш участь в 
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конференції.  Він рідко бере участь в конференції.  Вона рідко бере участь в 

конференції.  Воно рідко бере участь в конференції.  Ми рідко беремо участь 

в конференції.  Ви рідко берете участь в конференції.  Вони рідко беруть 

участь в конференції. 

8. Я сиджу за ноутбуком рівно.  Ти сидиш за ноутбуком рівно.  Він 

сидить за ноутбуком рівно.  Вона сидить за ноутбуком рівно.  Воно сидить за 

ноутбуком рівно.  Ми сидимо за ноутбуком рівно.  Ви сидите за ноутбуком 

рівно.  Вони сидять за ноутбуком рівно. 

9. Я ніколи не кидаю слухавку.  Ти ніколи не кидаєш слухавку.  Він 

ніколи не кидає слухавку.  Вона ніколи не кидає слухавку.  Воно ніколи не 

кидає слухавку.  Ми ніколи не кидаємо слухавку.  Ви ніколи не кидаєте 

слухавку.  Вони ніколи не кидають слухавку. 

10.   Я ніколи не проводжу співбесіду сам.  Ти ніколи не проводиш 

співбесіду сам.  Він ніколи не проводить співбесіду сам.  Вона ніколи не 

проводить співбесіду сама.  Воно ніколи не проводить співбесіду саме.  Ми 

ніколи не проводимо співбесіду самі.  Ви ніколи не проводите співбесіду 

самі.  Вони ніколи не проводять співбесіду самі. 

11.   Я ніколи не втрачаю свій шанс.  Ти ніколи не втрачаєш свій шанс.  

Він ніколи не втрачає свій шанс.  Вона ніколи не втрачає свій шанс.  Воно 

ніколи не втрачає свій шанс.  Ми ніколи не втрачаємо свій шанс.  Ви ніколи 

не втрачаєте свій шанс.  Вони ніколи не втрачають свій шанс. 

12.   Я ніколи не веду переговори з цим замовником.  Ти ніколи не ведеш 

переговори з цим замовником.  Він ніколи не веде переговори з цим 

замовником.  Вона ніколи не веде переговори з цим замовником.  Воно 

ніколи не веде переговори з цим замовником.  Ми ніколи не ведемо 

переговори з цим замовником.  Ви ніколи не ведете переговори з цим 

замовником.  Вони ніколи не ведуть переговори з цим замовником. 

13.   Я ніколи не дорікаю співробітників.  Ти ніколи не дорікаєш 

співробітників.  Він ніколи не дорікає співробітників.  Вона ніколи не дорікає 

співробітників.  Воно ніколи не дорікає співробітників.  Ми ніколи не 

дорікаємо співробітників.  Ви ніколи не дорікаєте співробітників.  Вони 

ніколи не дорікають співробітників.  (Reproach, rebuke, upbraid, chide, 

reprove) 
14.   Я ніколи не уникаю відповідальності.  Ти ніколи не уникаєш 

відповідальності.  Він ніколи не уникає відповідальності.  Вона ніколи не 

уникає відповідальності.  Воно ніколи не уникає відповідальності.  Ми 

ніколи не уникаємо відповідальності.  Ви ніколи не уникаєте 

відповідальності.  Вони ніколи не уникають відповідальності.  (To avoid 

liability) 

15.   Я завжди пересилаю облікові дані (credentials) вчасно.  Ти завжди 

пересилаєш облікові дані вчасно.  Він завжди пересилає облікові дані вчасно.  

Вона завжди пересилає облікові дані вчасно.  Воно завжди пересилає 

облікові дані вчасно.  Ми завжди пересилаємо облікові дані вчасно.  Ви 
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завжди пересилаєте облікові дані вчасно.  Вони завжди пересилають облікові 

дані вчасно. 

16. Я ніколи не пересилаю облікові дані вчасно.  Ти ніколи не 

пересилаєш облікові дані вчасно.  Він ніколи не пересилає облікові дані 

вчасно.  Вона ніколи не пересилає облікові дані вчасно.  Воно ніколи не 

пересилає облікові дані вчасно.  Ми ніколи не пересилаємо облікові дані 

вчасно.  Ви ніколи не пересилаєте облікові дані вчасно.  Вони ніколи не 

пересилають облікові дані вчасно. 

17.   Я завжди залагоджую (to settle) спірні ситуації (controversial 

situations) мирно (peacefully).  Ти завжди залагоджуєш (to settle) спірні 

ситуації (controversial situations) мирно (peacefully).  Він завжди залагоджує 

спірні ситуації мирно (peacefully).  Вона завжди залагоджує (to settle) спірні 

ситуації (controversial situations) мирно (peacefully) .Воно завжди 

залагоджує спірні ситуації мирно.  Ми завжди залагоджуємо спірні ситуації 

мирно.  Ви завжди залагоджуєте спірні ситуації мирно. 

18.   Я зазвичай зазнаю збитки (suffer losses / incur losses) в подібних 

випадках (in such cases).  Ти зазвичай зазнаєш збитки (suffer losses / incur 

losses) в подібних випадках (in such cases).  Він зазвичай зазнає збитків 

(suffer losses / incur losses) в подібних випадках (in such cases).  Вона 

зазвичай зазнає збитків (suffer losses / incur losses) в подібних випадках (in 

such cases).  Воно зазвичай зазнає збитків (suffer losses / incur losses) в 

подібних випадках (in such cases).  Ми зазвичай зазнаємо збитків (suffer 

losses / incur losses) в подібних випадках (in such cases).  Ви зазвичай 

зазнаєте збитки (suffer losses / incur losses) в подібних випадках (in such 

cases).  Вони зазвичай зазнають збитків (suffer losses / incur losses) в 

подібних випадках (in such cases). 

19.   Я зазвичай застосовую паралельне програмування (concurrent 

programming) в подібних випадках (in similar cases).  Ти зазвичай 

застосовуєш паралельне програмування (concurrent programming) в 

подібних випадках (in similar cases).  Він зазвичай застосовує паралельне 

програмування (concurrent programming) в подібних випадках (in similar 

cases).  Вона зазвичай застосовує паралельне програмування (concurrent 

programming) в подібних випадках (in similar cases).  Воно зазвичай 

застосовує паралельне програмування (concurrent programming) в 

подібних випадках (in similar cases).  Ми зазвичай застосовуємо паралельне 

програмування (concurrent programming) в подібних випадках (in similar 

cases).  Ви зазвичай застосовуєте паралельне програмування (concurrent 

programming) в подібних випадках (in similar cases).  Вони зазвичай 

застосовують паралельне програмування (concurrent programming) в 

подібних випадках (in similar cases). 
20. Я ніколи не зазнаю збитки (suffer losses / incur losses) в подібних 

випадках (in such cases).  Ти ніколи не зазнаєш збитки (suffer losses / incur 

losses) в подібних випадках (in such cases).  Він ніколи не зазнає збитків 
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(suffer losses / incur losses) в подібних випадках (in such cases).  Вона ніколи 

не зазнає збитків (suffer losses / incur losses) в подібних випадках (in such 

cases).  Воно ніколи не зазнає збитків (suffer losses / incur losses) в подібних 

випадках (in such cases).  Ми ніколи не зазнаємо збитків (suffer losses / 

incur losses) в подібних випадках (in such cases).  Ви ніколи не зазнаєте 

збитків (suffer losses / incur losses) в подібних випадках (in such cases).  
Вони ніколи не зазнають збитків (suffer losses / incur losses) в подібних 

випадках (in such cases). 

21.   Я ніколи не застосовую паралельне програмування (concurrent 

programming) в подібних випадках (in similar cases).  Ти ніколи не 

застосовуєш паралельне програмування (concurrent programming) в 

подібних випадках (in similar cases).  Він ніколи не застосовує паралельне 

програмування (concurrent programming) в подібних випадках (in similar 

cases).  Вона ніколи не застосовує паралельне програмування (concurrent 

programming) в подібних випадках (in similar cases).  Воно ніколи не 

застосовує паралельне програмування (concurrent programming) в 

подібних випадках (in similar cases).  Ми ніколи не застосовуємо 

паралельне програмування (concurrent programming) в подібних 

випадках (in similar cases).  Ви ніколи не застосовуєте паралельне 

програмування (concurrent programming) в подібних випадках (in similar 

cases).  Вони ніколи не застосовують паралельне програмування 

(concurrent programming) в подібних випадках (in similar cases). 

 

 

Exercise 2. Negative sentences 

 

1. Я не роблю звіт щотижня.  Ти не робиш звіт щотижня.  Він не робить 

звіт щотижня.  Вона не робить звіт щотижня.  Воно не робить звіт щотижня.  

Ми не робимо звіт щотижня.  Ви не робите звіт щотижня.  Вони не роблять 

звіт щотижня. 

2. Я не проводжу збори що понеділка о 4 год. Ти не проводиш збори 

що понеділка о 4 год. Він не проводить збори що понеділка о 4 год.  Вона не 

проводить збори що понеділка о 4 год. Воно не проводить збори що 

понеділка о 4 год. Ми не проводимо збори що понеділка о 4 год. Ви не 

проводите збори що понеділка о 4 год. Вони не проводять збори що 

понеділка о 4 год. 

3. Я не інформую про будь-які зміни.  Ти не інформуєш про будь-які 

зміни.  Він не завжди інформує про будь-які зміни.  Вона не завжди інформує 

про будь-які зміни.  Воно не завжди інформує про будь-які зміни.  Ми не 

завжди інформуємо про будь-які зміни.  Ви не завжди інформуєте про будь-

які зміни.  Вони не завжди інформують про будь-які зміни. 

4. Час від часу, я не запізнююсь на переговори.  Час від часу, ти не 

запізнюєшся на переговори.  Час від часу, він не запізнюється на переговори.  
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Час від часу, вона не спізнюється на переговори.  Час від часу, воно не 

спізнюється на переговори.  Час від часу, ми не запізнюємося на переговори.  

Час від часу, ви не спізнюєтеся на переговори.  Час від часу, вони не 

спізнюються на переговори. 

5. Зазвичай, я не відповідаю на запити протягом робочого дня.  

Зазвичай, ти не відповідаєш на запити протягом робочого дня.  Зазвичай, він 

не відповідає на запити протягом робочого дня.  Зазвичай, вона не відповідає 

на запити протягом робочого дня.  Зазвичай, воно не відповідає на запити 

протягом робочого дня.  Зазвичай, ми не відповідаємо на запити протягом 

робочого дня.  Зазвичай, ви не відповідаєте на запити протягом робочого дня.  

Зазвичай, вони не відповідають на запити протягом робочого дня. 

6. Я рідко не проводжу конференції.  Ти рідко не проводиш 

конференції.  Він рідко не проводить конференції.  Вона рідко не проводить 

конференції.  Воно рідко не проводить конференції.  Ми рідко не проводимо 

конференції.  Ви рідко не проводите конференції.  Вони рідко не проводять 

конференції. 

7. Я рідко не беру участь в конференції.  Ти рідко не береш участь в 

конференції.  Він рідко не бере участь в конференції.  Вона рідко не бере 

участь в конференції.  Воно рідко не бере участь в конференції.  Ми рідко не 

беремо участь в конференції.  Ви рідко не берете участь в конференції.  Вони 

рідко не беруть участь в конференції. 

8. Я не сиджу за ноутбуком рівно.  Ти не сидиш за ноутбуком рівно.  

Він не сидить за ноутбуком рівно.  Вона не сидить за ноутбуком рівно.  Воно 

не сидить за ноутбуком рівно.  Ми не сидимо за ноутбуком рівно.  Ви не 

сидите за ноутбуком рівно.  Вони не сидять за ноутбуком рівно. 

9. Я ніколи не кидаю слухавку.  Ти ніколи не кидаєш слухавку.  Він 

ніколи не кидає слухавку.  Вона ніколи не кидає слухавку.  Воно ніколи не 

кидає слухавку.  Ми ніколи не кидаємо слухавку.  Ви ніколи не кидаєте 

слухавку.  Вони ніколи не кидають слухавку. 

10.  Я ніколи не проводжу співбесіду сам.  Ти ніколи не проводиш 

співбесіду сам.  Він ніколи не проводить співбесіду сам.  Вона ніколи не 

проводить співбесіду сама.  Воно ніколи не проводить співбесіду саме.  Ми 

ніколи не проводимо співбесіду самі.  Ви ніколи не проводите співбесіду 

самі.  Вони ніколи не проводять співбесіду самі. 

11. Я ніколи не втрачаю свій шанс.  Ти ніколи не втрачаєш свій шанс.  

Він ніколи не втрачає свій шанс.  Вона ніколи не втрачає свій шанс.  Воно 

ніколи не втрачає свій шанс.  Ми ніколи не втрачаємо свій шанс.  Ви ніколи 

не втрачаєте свій шанс.  Вони ніколи не втрачають свій шанс. 

12. Я ніколи не веду переговори з цим замовником.  Ти ніколи не ведеш 

переговори з цим замовником.  Він ніколи не веде переговори з цим 

замовником.  Вона ніколи не веде переговори з цим замовником.  Воно 

ніколи не веде переговори з цим замовником.  Ми ніколи не ведемо 

переговори з цим замовником.  Ви ніколи не ведете переговори з цим 
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замовником.  Вони ніколи не ведуть переговори з цим замовником. 

13. Я ніколи не дорікаю співробітників.  Ти ніколи не дорікаєш 

співробітників.  Він ніколи не дорікає співробітників.  Вона ніколи не дорікає 

співробітників.  Воно ніколи не дорікає співробітників.  Ми ніколи не 

дорікаємо співробітників.  Ви ніколи не дорікаєте співробітників.  Вони 

ніколи не дорікають співробітників.  (Reproach, rebuke, upbraid, chide, 

reprove) 
14. Я ніколи не уникаю відповідальності.  Ти ніколи не уникаєш 

відповідальності.  Він ніколи не уникає відповідальності.  Вона ніколи не 

уникає відповідальності.  Воно ніколи не уникає відповідальності.  Ми 

ніколи не уникаємо відповідальності.  Ви ніколи не уникаєте 

відповідальності.  Вони ніколи не уникають відповідальності. 

15. Я не пересилаю облікові дані вчасно.  Ти не пересилаєш облікові 

дані вчасно.  Він не пересилає облікові дані вчасно.  Вона не пересилає 

облікові дані вчасно.  Воно не пересилає облікові дані вчасно.  Ми не 

пересилаємо облікові дані вчасно.  Ви не пересилаєте облікові дані вчасно.  

Вони не пересилають облікові дані вчасно. 

16. Я не залагоджую (to settle) спірні ситуації (controversial situations) 

мирно (peacefully).  Ти не залагоджуєш (to settle) спірні ситуації 

(controversial situations) мирно (peacefully).  Він не залагоджує (to settle) 

спірні ситуації (controversial situations) мирно (peacefully).  Вона не 

залагоджує (to settle) спірні ситуації (controversial situations) мирно 

(peacefully). Воно не залагоджує (to settle) спірні ситуації (controversial 

situations) мирно (peacefully).  Ми не залагоджуємо (to settle) спірні 

ситуації (controversial situations) мирно (peacefully).  Ви не залагоджуєте 

(to settle) спірні ситуації (controversial situations) мирно (peacefully). 
17. Я не зазнаю збитків (suffer losses / incur losses) в подібних випадках 

(in such cases).  Ти не зазнаєш збитків (suffer losses / incur losses) в подібних 

випадках (in such cases).  Він не зазнаєте збитків (suffer losses / incur losses) 

в подібних випадках (in such cases).  Вона не зазнає збитків (suffer losses / 

incur losses) в подібних випадках (in such cases).  Воно не зазнає збитків 

(suffer losses / incur losses) в подібних випадках (in such cases).  Ми не 

зазнаємо збитків (suffer losses / incur losses) в подібних випадках (in such 

cases).  Ви не зазнаєте збитків (suffer losses / incur losses) в подібних 

випадках (in such cases).  Вони не зазнають збитків (suffer losses / incur 

losses) в подібних випадках (in such cases). 

18. Я не застосовую паралельне програмування (concurrent 

programming) в подібних випадках (in similar cases).  Ти не застосовуєш 

паралельне програмування (concurrent programming) в подібних 

випадках (in similar cases).  Він не застосовує паралельне програмування 

(concurrent programming) в подібних випадках (in similar cases).  Вона не 

застосовує паралельне програмування (concurrent programming) в 

подібних випадках (in similar cases).  Воно не застосовує паралельне 
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програмування (concurrent programming) в подібних випадках (in similar 

cases).  Ми не застосовуємо паралельне програмування (concurrent 

programming) в подібних випадках (in similar cases).  Ви не застосовуєте 

паралельне програмування (concurrent programming) в подібних 

випадках (in similar cases).  Вони не застосовують паралельне 

програмування (concurrent programming) в подібних випадках (in similar 

cases). 

19. Я ніколи не зазнаю збитків в подібних випадках.  Ти ніколи не 

зазнаєш збитків в подібних випадках.  Він ніколи не зазнає збитків в 

подібних випадках.  Вона ніколи не зазнає збитків в подібних випадках.  

Воно ніколи не зазнає збитків в подібних випадках.  Ми ніколи не зазнаємо 

збитків в подібних випадках.  Ви ніколи не зазнаєте збитків в подібних 

випадках.  Вони ніколи не зазнають збитків в подібних випадках. 

20.  Я ніколи не застосовую паралельне програмування в подібних 

випадках.  Ти ніколи не застосовуєш паралельне програмування в подібних 

випадках.  Він ніколи не застосовує паралельне програмування в подібних 

випадках. Вона ніколи не застосовує паралельне програмування в подібних 

випадках.  Воно ніколи не застосовує паралельне програмування в подібних 

випадках.  Ми ніколи не застосовуємо паралельне програмування в подібних 

випадках.  Ви ніколи не застосовуєте паралельне програмування в подібних 

випадках.  Вони ніколи не застосовують паралельне програмування в 

подібних випадках. 

 

 

Exercise 3. Interrogative sentences 

 

1. Я роблю звіт щотижня?  Ти робиш звіт щотижня?  Він робить звіт 

щотижня?  Вона робить звіт щотижня?  Воно робить звіт щотижня?  Ми 

робимо звіт щотижня?  Ви робите звіт щотижня?  Вони роблять звіт 

щотижня? 

2. Я проводжу збори щопонеділка о 4 год?  Ти проводиш збори 

щопонеділка о 4 год?  Він проводить збори щопонеділка о 4 год?  Вона 

проводить збори щопонеділка о 4 год?  Воно проводить збори щопонеділка о 

4 год?  Ми проводимо збори щопонеділка о 4 год?  Ви проводите збори 

щопонеділка о 4 год.?  Вони проводять збори щопонеділка о 4 год? 

3. Я завжди інформую про будь-які зміни?  Ти завжди інформуєш про 

будь-які зміни?  Він завжди інформує про будь-які зміни?  Вона завжди 

інформує про будь-які зміни?  Воно завжди інформує про будь-які зміни?  

Ми завжди інформуємо про будь-які зміни?  Ви завжди інформуєте про будь-

які зміни?  Вони завжди інформують про будь-які зміни? 

4. Час від часу, я спізнююся на переговори?  Час від часу, ти 

запізнюєшся на переговори?  Час від часу, він запізнюється на переговори?  

Час від часу, вона спізнюється на переговори?  Час від часу, воно 
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спізнюється на переговори?  Час від часу, ми запізнюємося на переговори?  

Час від часу, ви спізнюєтеся на переговори?  Час від часу, вони запізнюються 

на переговори? 

5. Зазвичай, я відповідаю на запити протягом робочого дня?  Зазвичай, 

ти відповідаєш на запити протягом робочого дня?  Зазвичай, він відповідає на 

запити протягом робочого дня?  Зазвичай, вона відповідає на запити 

протягом робочого дня?  Зазвичай, воно відповідає на запити протягом 

робочого дня?  Зазвичай, ми відповідаємо на запити протягом робочого дня?  

Зазвичай, ви відповідаєте на запити протягом робочого дня?  Зазвичай, вони 

відповідають на запити протягом робочого дня? 

6. Я рідко проводжу конференції?  Ти рідко проводиш конференції?  Він 

рідко проводить конференції?  Вона рідко проводить конференції?  Воно 

рідко проводить конференції?  Ми рідко проводимо конференції?  Ви рідко 

проводите конференції?  Вони рідко проводять конференції? 

7. Я рідко беру участь у конференції?  Ти рідко береш участь в 

конференції?  Він рідко бере участь в конференції?  Вона рідко бере участь в 

конференції?  Воно рідко бере участь в конференції?  Ми рідко беремо участь 

в конференції?  Ви рідко берете участь в конференції?  Вони рідко беруть 

участь в конференції? 

8. Я сиджу за ноутбуком рівно?  Ти сидиш за ноутбуком рівно?  Він 

сидить за ноутбуком рівно?  Вона сидить за ноутбуком рівно?  Воно сидить 

за ноутбуком рівно?  Ми сидимо за ноутбуком рівно?  Ви сидите за 

ноутбуком рівно?  Вони сидять за ноутбуком рівно? 

9. Я ніколи не кидаю слухавку?  Ти ніколи не кидаєш слухавку?  Він 

ніколи не кидає слухавку?  Вона ніколи не кидає слухавку?  Воно ніколи не 

кидає слухавку?  Ми ніколи не кидаємо слухавку?  Ви ніколи не кидаєте 

слухавку?  Вони ніколи не кидають слухавку? 

10. Я ніколи не проводжу співбесіду сам?  Ти ніколи не проводиш 

співбесіду сам?  Він ніколи не проводить співбесіду сам?  Вона ніколи не 

проводить співбесіду сама?  Воно ніколи не проводить співбесіду саме?  Ми 

ніколи не проводимо співбесіду самі?  Ви ніколи не проводите співбесіду 

самі?  Вони ніколи не проводять співбесіду самі? 

11. Я ніколи не втрачаю свій шанс?  Ти ніколи не втрачаєш свій шанс?  

Він ніколи не втрачає свій шанс?  Вона ніколи не втрачає свій шанс?  Воно 

ніколи не втрачає свій шанс?  Ми ніколи не втрачаємо свій шанс?  Ви ніколи 

не втрачаєте свій шанс?  Вони ніколи не втрачають свій шанс? 

12. Я ніколи не веду переговори з цим замовником?  Ти ніколи не ведеш 

переговори з цим замовником?  Він ніколи не веде переговори з цим 

замовником?  Вона ніколи не веде переговори з цим замовником?  Воно 

ніколи не веде переговори з цим замовником?  Ми ніколи не ведемо 

переговори з цим замовником?  Ви ніколи не ведете переговори з цим 

замовником?  Вони ніколи не ведуть переговори з цим замовником? 

13. Я ніколи не дорікаю співробітників?  Ти ніколи не дорікаєш 
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співробітників?  Він ніколи не дорікає співробітників?  Вона ніколи не 

дорікає співробітників?  Воно ніколи не дорікає співробітників?  Ми ніколи 

не дорікаємо співробітників?  Ви ніколи не дорікаєте співробітників?  Вони 

ніколи не дорікають співробітників?  (Reproach, rebuke, upbraid, chide, 

reprove) 

14. Я ніколи не уникаю відповідальності?  Ти ніколи не уникаєш 

відповідальності?  Він ніколи не уникає відповідальності?  Вона ніколи не 

уникає відповідальності?  Воно ніколи не уникає відповідальності?  Ми 

ніколи не уникаємо відповідальності?  Ви ніколи не уникаєте 

відповідальності?  Вони ніколи не уникають відповідальності? 

15. Я завжди пересилаю облікові дані вчасно?  Ти завжди пересилаєш 

облікові дані вчасно?  Він завжди пересилає облікові дані вчасно?  Вона 

завжди пересилає облікові дані вчасно?  Воно завжди пересилає облікові дані 

вчасно?  Ми завжди пересилаємо облікові дані вчасно?  Ви завжди 

пересилаєте облікові дані вчасно?  Вони завжди пересилають облікові дані 

вчасно? 

16. Я ніколи не пересилаю облікові дані вчасно?  Ти ніколи не 

пересилаєш облікові дані вчасно?  Він ніколи не пересилає облікові дані 

вчасно?  Вона ніколи не пересилає облікові дані вчасно?  Воно ніколи не 

пересилає облікові дані вчасно?  Ми ніколи не пересилаємо облікові дані 

вчасно?  Ви ніколи не пересилаєте облікові дані вчасно?  Вони ніколи не 

пересилають облікові дані вчасно? 

17. Я завжди залагоджую (to settle) спірні ситуації (controversial 

situations) мирно (peacefully)?  Ти завжди залагоджуєш (to settle) спірні 

ситуації (controversial situations) мирно (peacefully)?  Він завжди 

залагоджує (to settle) спірні ситуації (controversial situations) мирно 

(peacefully)?  Вона завжди залагоджує (to settle) спірні ситуації 

(controversial situations) мирно (peacefully)?  Воно завжди залагоджує (to 

settle) спірні ситуації (controversial situations) мирно (peacefully)?  Ми 

завжди залагоджуємо (to settle) спірні ситуації (controversial situations) 

мирно (peacefully)?  Ви завжди залагоджуєте (to settle) спірні ситуації 

(controversial situations) мирно (peacefully)? 

18. Я зазвичай зазнаю збитків (suffer losses / incur losses) в подібних 

випадках (in such cases)?  Ти зазвичай зазнаєш збитків (suffer losses / incur 

losses) в подібних випадках (in such cases)?  Він зазвичай зазнає збитків 

(suffer losses / incur losses) в подібних випадках (in such cases)?  Вона 

зазвичай зазнає збитків (suffer losses / incur losses) в подібних випадках (in 

such cases)?  Воно зазвичай зазнає збитків (suffer losses / incur losses) в 

подібних випадках (in such cases)?  Ми зазвичай зазнаємо збитків (suffer 

losses / incur losses) в подібних випадках (in such cases)?  Ви зазвичай 

зазнаєте збитків (suffer losses / incur losses) в подібних випадках (in such 

cases)?  Вони зазвичай зазнають збитків (suffer losses / incur losses) в 

подібних випадках (in such cases)? 
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19. Я зазвичай застосовую паралельне програмування (concurrent 

programming) в подібних випадках (in similar cases)?  Ти зазвичай 

застосовуєш паралельне програмування (concurrent programming) в 

подібних випадках (in similar cases)?  Він зазвичай застосовує паралельне 

програмування (concurrent programming) в подібних випадках (in similar 

cases)?  Вона зазвичай застосовує паралельне програмування (concurrent 

programming) в подібних випадках (in similar cases)?  Воно зазвичай 

застосовує паралельне програмування (concurrent programming) в 

подібних випадках (in similar cases)?  Ми зазвичай застосовуємо паралельне 

програмування (concurrent programming) в подібних випадках (in similar 

cases)?  Ви зазвичай застосовуєте паралельне програмування (concurrent 

programming) в подібних випадках (in similar cases)?  Вони зазвичай 

застосовують паралельне програмування (concurrent programming) в 

подібних випадках (in similar cases)? 

20. Я ніколи не зазнаю збитків (suffer losses / incur losses) в подібних 

випадках (in such cases)?  Ти ніколи не зазнаєш збитків (suffer losses / incur 

losses) в подібних випадках (in such cases)?  Він ніколи не зазнає збитків 

(suffer losses / incur losses) в подібних випадках (in such cases)?  Вона ніколи 

не зазнає збитків (suffer losses / incur losses) в подібних випадках (in such 

cases)?  Воно ніколи не зазнає збитків (suffer losses / incur losses) в подібних 

випадках (in such cases)?  Ми ніколи не зазнаємо збитків (suffer losses / 

incur losses) в подібних випадках (in such cases)?  Ви ніколи не зазнаєте 

збитків (suffer losses / incur losses) в подібних випадках (in such cases)?  

Вони ніколи не зазнають збитків (suffer losses / incur losses) в подібних 

випадках (in such cases)? 

21. Я ніколи не застосовую паралельне програмування (concurrent 

programming) в подібних випадках (in similar cases)?  Ти ніколи не 

застосовуєш паралельне програмування (concurrent programming) в 

подібних випадках (in similar cases)?  Він ніколи не застосовує паралельне 

програмування (concurrent programming) в подібних випадках (in similar 

cases)?  Вона ніколи не застосовує паралельне програмування (concurrent 

programming) в подібних випадках (in similar cases)?  Воно ніколи не 

застосовує паралельне програмування (concurrent programming) в 

подібних випадках (in similar cases)?  Ми ніколи не застосовуємо 

паралельне програмування (concurrent programming) в подібних 

випадках (in similar cases)?  Ви ніколи не застосовуєте паралельне 

програмування (concurrent programming) в подібних випадках (in similar 

cases)?  Вони ніколи не застосовують паралельне програмування 

(concurrent programming) в подібних випадках? 
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Exercise 4. Negative-Interrogative sentences 

 

1. Я не роблю звіт щотижня?  Ти не робиш звіт щотижня?  Він не робить 

звіт щотижня?  Вона не робить звіт щотижня?  Воно не робить звіт щотижня?  

Ми не робимо звіт щотижня?  Ви не робите звіт щотижня?  Вони не роблять 

звіт щотижня? 

2. Я не проводжу збори що понеділка о 4 год?  Ти не проводиш збори що 

понеділка о 4 год?  Він не проводить збори що понеділка о 4 год?  Вона не 

проводить збори що понеділка о 4 год?  Воно не проводить збори що 

понеділка о 4 год?  Ми не проводимо збори що понеділка о 4 год?  Ви не 

проводите збори що понеділка о 4 год?  Вони не проводять збори що 

понеділка о 4 год? 

3. Я не інформую про будь-які зміни?  Ти не інформуєш про будь-які 

зміни?  Він не інформує про будь-які зміни?  Вона не інформує про будь-які 

зміни?  Воно не інформує про будь-які зміни?  Ми не інформуємо про будь-

які зміни?  Ви не інформуєте про будь-які зміни?  Вони не інформують про 

будь-які зміни? 

4. Хіба я не спізнююся на переговори, час від часу?  Хіба ти не 

спізнюєшся на переговори, час від часу? Хіба він не спізнюється на 

переговори, час від часу? Хіба вона не спізнюється на переговори, час від 

часу? Хіба воно не спізнюється на переговори, час від часу? Хіба ми не 

спізнюємося на переговори, час від часу? Хіба ви не спізнюєтесся на 

переговори, час від часу? Хіба вони не спізнюються на переговори, час від 

часу? 

5. Хіба я, зазвичай, не відповідаю на запити протягом робочого дня?  

Хіба ти, зазвичай, не відповідаєш на запити протягом робочого дня?  Хіба 

він, зазвичай, не відповідає на запити протягом робочого дня?  Хіба вона, 

зазвичай, не відповідає на запити протягом робочого дня?  Хіба воно, 

зазвичай, не відповідає на запити протягом робочого дня?  Хіба ми, зазвичай, 

не відповідаємо на запити протягом робочого дня?  Хіба ви, зазвичай, не 

відповідаєте на запити протягом робочого дня?  Хіба вони, зазвичай, не 

відповідають на запити протягом робочого дня? 

6. Я не проводжу конференції?  Ти не проводиш конференції?  Він не 

проводить конференції?  Вона не проводить конференції?  Воно не проводить 

конференції?  Ми не проводимо конференції?  Ви не проводите конференції?  

Вони не проводять конференції? 

7. Я не беру участь у конференції?  Ти не береш участь в конференції?  

Він не бере участь в конференції?  Вона не бере участь в конференції?  Воно 

не бере участь в конференції?  Ми не беремо участь в конференції?  Ви не 

берете участь в конференції?  Вони не беруть участь в конференції? 

8. Я не сиджу за ноутбуком рівно?  Ти не сидиш за ноутбуком рівно?  

Він не сидить за ноутбуком рівно?  Вона не сидить за ноутбуком рівно?  
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Воно не сидить за ноутбуком рівно?  Ми не сидимо за ноутбуком рівно?  Ви 

не сидите за ноутбуком рівно?  Вони не сидять за ноутбуком рівно? 

9. Я ніколи не кидаю слухавку?  Ти ніколи не кидаєш слухавку?  Він 

ніколи не кидає слухавку?  Вона ніколи не кидає слухавку?  Воно ніколи не 

кидає слухавку?  Ми ніколи не кидаємо слухавку?  Ви ніколи не кидаєте 

слухавку?  Вони ніколи не кидають слухавку? 

10. Я ніколи не проводжу співбесіду сам?  Ти ніколи не проводиш 

співбесіду сам?  Він ніколи не проводить співбесіду сам?  Вона ніколи не 

проводить співбесіду сама?  Воно ніколи не проводить співбесіду саме?  Ми 

ніколи не проводимо співбесіду самі?  Ви ніколи не проводите співбесіду 

самі?  Вони ніколи не проводять співбесіду самі? 

11. Я ніколи не втрачаю свій шанс?  Ти ніколи не втрачаєш свій шанс?  

Він ніколи не втрачає свій шанс?  Вона ніколи не втрачає свій шанс?  Воно 

ніколи не втрачає свій шанс?  Ми ніколи не втрачаємо свій шанс?  Ви ніколи 

не втрачаєте свій шанс?  Вони ніколи не втрачають свій шанс? 

12. Я ніколи не веду переговори з цим замовником?  Ти ніколи не ведеш 

переговори з цим замовником?  Він ніколи не веде переговори з цим 

замовником?  Вона ніколи не веде переговори з цим замовником?  Воно 

ніколи не веде переговори з цим замовником?  Ми ніколи не ведемо 

переговори з цим замовником?  Ви ніколи не ведете переговори з цим 

замовником?  Вони ніколи не ведуть переговори з цим замовником? 

13. Я ніколи не дорікаю співробітників?  Ти ніколи не дорікаєш 

співробітників?  Він ніколи не дорікає співробітників?  Вона ніколи не 

дорікає співробітників?  Воно ніколи не дорікає співробітників?  Ми ніколи 

не дорікаємо співробітників?  Ви ніколи не дорікаєте співробітників?  Вони 

ніколи не дорікають співробітників?  (Reproach, rebuke, upbraid, chide, 

reprove) 

14. Я ніколи не уникаю відповідальності?  Ти ніколи не уникаєш 

відповідальності?  Він ніколи не уникає відповідальності?  Вона ніколи не 

уникає відповідальності?  Воно ніколи не уникає відповідальності?  Ми 

ніколи не уникаємо відповідальності?  Ви ніколи не уникаєте 

відповідальності?  Вони ніколи не уникають відповідальності? 

15. Я завжди пересилаю облікові дані вчасно?  Ти завжди пересилаєш 

облікові дані вчасно?  Він завжди пересилає облікові дані вчасно?  Вона 

завжди пересилає облікові дані вчасно?  Воно завжди пересилає облікові дані 

вчасно?  Ми завжди пересилаємо облікові дані вчасно?  Ви завжди 

пересилаєте облікові дані вчасно?  Вони завжди пересилають облікові дані 

вчасно? 

16. Я ніколи не пересилаю облікові дані вчасно?  Ти ніколи не 

пересилаєш облікові дані вчасно?  Він ніколи не пересилає облікові дані 

вчасно?  Вона ніколи не пересилає облікові дані вчасно?  Воно ніколи не 

пересилає облікові дані вчасно?  Ми ніколи не пересилаємо облікові дані 

вчасно?  Ви ніколи не пересилаєте облікові дані вчасно?  Вони ніколи не 
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пересилають облікові дані вчасно? 

17. Хіба я не залагоджую (to settle) спірні ситуації (controversial 

situations) мирно (peacefully)?  Хіба ти залагоджуєш (to settle) спірні 

ситуації (controversial situations) мирно (peacefully)?  Хіба він не 

залагоджує (to settle) спірні ситуації (controversial situations) мирно 

(peacefully)?  Хіба вона не залагоджує (to settle) спірні ситуації 

(controversial situations) мирно (peacefully)?  Хіба воно не залагоджує (to 

settle) спірні ситуації (controversial situations) мирно (peacefully)?  Хіба ми 

не залагоджуємо (to settle) спірні ситуації (controversial situations) мирно 

(peacefully)?  Хіба ви не залагоджуєте (to settle) спірні ситуації 

(controversial situations) мирно (peacefully)? 

18. Хіба я не  зазнаю збитків (suffer losses / incur losses) в подібних 

випадках (in such cases) час від часу?  Хіба ти не  зазнаєш збитків (suffer 

losses / incur losses) в подібних випадках (in such cases) час від часу? Хіба 

він не  зазнає збитків (suffer losses / incur losses) в подібних випадках (in 

such cases) час від часу? Хіба вона не  зазнає збитків (suffer losses / incur 

losses) в подібних випадках (in such cases) час від часу? Хіба воно не  зазнає 

збитків (suffer losses / incur losses) в подібних випадках (in such cases) час 

від часу? Хіба ми не  зазнаємо збитків (suffer losses / incur losses) в 

подібних випадках (in such cases) час від часу? Хіба ви не  зазнаєте збитків 

(suffer losses / incur losses) в подібних випадках (in such cases) час від часу? 

Хіба вони не  зазнають збитків (suffer losses / incur losses) в подібних 

випадках (in such cases) час від часу? 

19. Хіба я зазвичай не застосовую паралельне програмування 

(concurrent programming) в подібних випадках (in similar cases)?  Хіба ти 

зазвичай не застосовуєш паралельне програмування (concurrent 

programming) в подібних випадках (in similar cases)?  Хіба він зазвичай не 

застосовує паралельне програмування (concurrent programming) в 

подібних випадках (in similar cases)?  Хіба вона зазвичай не застосовує 

паралельне програмування (concurrent programming) в подібних 

випадках (in similar cases)?  Хіба воно зазвичай не застосовує паралельне 

програмування (concurrent programming) в подібних випадках (in similar 

cases)?  Хіба ми зазвичай не застосовуємо паралельне програмування 

(concurrent programming) в подібних випадках (in similar cases)?  Хіба ви 

зазвичай не застосовуєте паралельне програмування (concurrent 

programming) в подібних випадках (in similar cases)?  Хіба вони зазвичай не 

застосовують паралельне програмування (concurrent programming) в 

подібних випадках (in similar cases)? 

20. Хіба я ніколи не зазнаю збитків (suffer losses / incur losses) в 

подібних випадках (in such cases)?  Хіба ти ніколи не зазнаєш збитків 

(suffer losses / incur losses) в подібних випадках (in such cases)?  Хіба він 

ніколи не зазнає збитків (suffer losses / incur losses) в подібних випадках (in 

such cases)?  Хіба вона ніколи не зазнає збитків (suffer losses / incur losses) в 
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подібних випадках (in such cases)?  Хіба воно ніколи не зазнає збитків 

(suffer losses / incur losses) в подібних випадках (in such cases)?  Ми ніколи 

не зазнаємо збитків (suffer losses / incur losses) в подібних випадках (in such 

cases)?  Хіба ви ніколи не зазнаєте збитків (suffer losses / incur losses) в 

подібних випадках (in such cases)?  Хіба вони ніколи не зазнають збитків 

(suffer losses / incur losses) в подібних випадках (in such cases)? 

21. Хіба я ніколи не застосовую паралельне програмування 

(concurrent programming) в подібних випадках (in similar cases)?  Хіба ти 

ніколи не застосовуєш паралельне програмування (concurrent 

programming) в подібних випадках (in similar cases)?  Хіба він ніколи не 

застосовує паралельне програмування (concurrent programming) в 

подібних випадках (in similar cases)?  Хіба вона ніколи не застосовує 

паралельне програмування (concurrent programming) в подібних 

випадках (in similar cases)?  Хіба воно ніколи не застосовує паралельне 

програмування (concurrent programming) в подібних випадках (in similar 

cases)?  Хіба ми ніколи не застосовуємо паралельне програмування 

(concurrent programming) в подібних випадках (in similar cases)?  Хіба ви 

ніколи не застосовуєте паралельне програмування (concurrent 

programming) в подібних випадках (in similar cases)?  Хіба вони ніколи не 

застосовують паралельне програмування (concurrent programming) в 

подібних випадках? 

 

Practice 2 / Present Continuous / Active 

Affirmative Negative 

I am ________ing 

You are ______ing 

He is______ing 

She is______ing 

It is______ing 

We are ______ ing 

You are ______ ing 

They are _______ ing 

I am not (I`m not)_____ing 

You are not (aren`t)___ing 

He is not (isn`t)______ing 

She is not (isn`t)______ing 

It is not (isn`t)______ing 

We are not (aren`t)____ing 

You are not (aren`t)___ing 

They are not (aren`t) __ing 

Interrogative Answer 

Am I ____ing?   

Are you _ing? 

Is he ___ ing? 

Is she ___ ing? 

Is it ____ ing? 

Are we __ ing? 

Are you _ ing? 

Are they ___ing? 

Am I not__ing?    

Are you not _ ing? 

Is he not __ ing? 

Is she not __ ing? 

Is it not ___ ing? 

Are we not_ ing?    

Are you not __ing? 
Are they not _ing?  

Aren`t you ___ ing? 

Isn`t he _____ ing? 

Isn`t she ____ ing? 

Isn`t it ______ ing? 

Aren`t we ___ ing? 

Aren`t you ___ ing? 

Aren`t they ___ing? 

No, I am not (I`m not) 

No, you are not (aren`t) 

No, he is not (isn`t) 

No, she is not (isn`t) 

No, it is not (isn`t) 

No, we are not (aren`t) 

No, you are not (aren`t) 

No, they are not (aren`t) 

The empty space is for infinitive without particle “to”  
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Exercise 1. Affirmative sentences 

 

1. Я роблю звіт на наступному тижні.  Ти робиш звіт на наступному 

тижні.  Він робить звіт на наступному тижні.  Вона робить звіт на 

наступному тижні.  Воно робить звіт на наступному тижні.  Ми робимо звіт 

на наступному тижні.  Ви робите звіт на наступному тижні.  Вони роблять 

звіт на наступному тижні.  (Scheduled / Planned action) 

2. Я проводжу збори зараз.  Ти проводиш збори зараз.  Він проводить 

збори зараз.  Вона проводить збори зараз.  Воно проводить збори зараз.  Ми 

проводимо збори зараз.  Ви проводите збори зараз.  Вони проводять збори 

зараз.  (Action is being performed at the very moment) 

3. Я зараз інформую тебе про зміни в замовленні.  Ти зараз інформуєш 

про зміни в замовленні.  Він зараз інформує про зміни в замовленні.  Вона 

інформує про зміни в замовленні зараз.  Воно інформує про зміни в 

замовленні зараз.  Ми інформуємо про зміни в замовленні зараз.  Ви 

інформуєте про зміни в замовленні зараз.  Вони інформують про зміни в 

замовленні зараз.  (Action is being performed at the very moment) 

4. Я весь день веду переговори з замовником.  Ти весь день ведеш 

переговори з замовником.  Він весь день веде переговори з замовником.  

Вона весь день веде переговори з замовником.  Воно весь день веде 

переговори з замовником.  Ми весь день ведемо переговори з замовником.  

Ви весь день ведете переговори з замовником.  Вони весь день ведуть 

переговори з замовником.  (Emphasis on process) 

5. Я відповідаю на запити протягом усього робочого дня.  Ти 

відповідаєш на запити протягом усього робочого дня.  Він відповідає на 

запити протягом усього робочого дня.  Вона відповідає на запити протягом 

усього робочого дня.  Воно відповідає на запити протягом усього робочого 

дня.  Ми відповідаємо на запити протягом усього робочого дня.  Ви 

відповідаєте на запити протягом усього робочого дня.  Вони відповідають на 

запити протягом усього робочого дня. 

6. Я проводжу конференцію.  Ти проводиш конференцію.  Він проводить 

конференцію.  Вона проводить конференцію.  Воно проводить конференцію.  

Ми проводимо конференцію.  Ви проводите конференцію.  Вони проводять 

конференцію.  

7. Я беру участь в конференції в наступному місяці. Ти береш участь в 

конференції в наступному місяці. Він бере участь в конференції в 

наступному місяці. Вона бере участь в конференції в наступному місяці. 

Воно бере участь в конференції в наступному місяці. Ми беремо участь у 

конференції в наступному місяці. Ви берете участь у конференції в 

наступному місяці. Вони беруть участь в конференції в наступному місяці. 

(Scheduled / Planned action) 

8. ЗАРАЗ: Я сиджу за ноутбуком рівно. Ти сидиш за ноутбуком рівно. 
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Він сидить за ноутбуком рівно. Вона сидить за ноутбуком рівно. Воно сидить 

за ноутбуком рівно. Ми сидимо за ноутбуком рівно. Ви сидите за ноутбуком 

рівно. Вони сидять за ноутбуком рівно. 

9. Я веду переговори телефоном наразі. Ти ведеш переговори телефоном 

наразі. Він веде переговори телефоном наразі. Вона веде переговори 

телефоном наразі. Воно веде переговори телефоном наразі. Ми ведемо 

переговори телефоном наразі. Ви ведете переговори телефоном наразі. Вони 

ведуть переговори телефоном наразі. 

10. ЗАРАЗ: Я проводжу співбесіду сам. Ти проводиш співбесіду сам. Він 

проводить співбесіду сам. Вона проводить співбесіду сама. Воно проводить 

співбесіду саме. Ми проводимо співбесіду самі. Ви проводите співбесіду 

самі. Вони проводять співбесіду самі. 

11. Я втрачаю свій шанс. Ти втрачаєш свій шанс. Він втрачає свій шанс. 

Вона втрачає свій шанс. Воно втрачає свій шанс. Ми втрачаємо свій шанс. Ви 

втрачаєте свій шанс. Вони втрачають свій шанс. (Both stylistic emphasis and 

the action can be in process at the very moment) 

12. Я ніколи не веду переговори з цим замовником. Ти ніколи не ведеш 

переговори з цим замовником. Він ніколи не веде переговори з цим 

замовником. Вона ніколи не веде переговори з цим замовником. Воно ніколи 

не веде переговори з цим замовником. Ми ніколи не ведемо переговори з цим 

замовником. Ви ніколи не ведете переговори з цим замовником. Вони ніколи 

не ведуть переговори з цим замовником. (Stylistic emphasis - expression of 

irritation) 

13. Я ніколи не дорікаю співробітників. Ти ніколи не дорікаєш 

співробітників. Він ніколи не дорікає співробітників. Вона ніколи не дорікає 

співробітників. Воно ніколи не дорікає співробітників. Ми ніколи не 

дорікаємо співробітників.Ви ніколи не дорікаєте співробітників. Вони ніколи 

не дорікають співробітників. (Reproach, rebuke, upbraid, chide, reprove) 

(Stylistic emphasis - expression of irritation) 

14. Я ніколи не уникаю відповідальності. Ти ніколи не уникаєш 

відповідальності. Він ніколи не уникає відповідальності. Вона ніколи не 

уникає відповідальності. Воно ніколи не уникає відповідальності. Ми ніколи 

не уникаємо відповідальності. Ви ніколи не уникаєте відповідальності. Вони 

ніколи не уникають відповідальності. (Stylistic emphasis on smb`s good quality 

or expression of irritation) 

 

 

Exercise 2. Negative sentences 

 

1. Я не роблю звіт на наступному тижні.  Ти не робиш звіт на 

наступному тижні.  Він не робить звіт на наступному тижні.  Вона не робить 

звіт на наступному тижні.  Воно не робить звіт на наступному тижні.  Ми не 

робимо звіт на наступному тижні.  Ви не робите звіт на наступному тижні.  
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Вони не роблять звіт на наступному тижні.  (Scheduled / Planned action) 

2. Я не проводжу збори зараз.  Ти не проводиш збори зараз.  Він не 

проводить збори зараз.  Вона не проводить збори зараз.  Воно не проводить 

збори зараз.  Ми не проводимо збори зараз.  Ви не проводите збори зараз.  

Вони не проводять збори зараз.  (Action is being performed at the very moment) 

3. Я зараз не інформую тебе про зміни в замовленні.  Ти зараз не 

інформуєш про зміни в замовленні.  Він зараз не інформує про зміни в 

замовленні.  Вона не інформує про зміни в замовленні зараз.  Воно не 

інформує про зміни в замовленні зараз.  Ми не інформуємо про зміни в 

замовленні зараз.  Ви не інформуєте про зміни в замовленні зараз.  Вони не 

інформують про зміни в замовленні зараз.  (Action is being performed at the 

very moment) 

4. Я весь день не веду переговори з замовником.  Ти весь день не ведеш 

переговори з замовником.  Він весь день не веде переговори з замовником.  

Вона весь день не веде переговори з замовником.  Воно весь не день веде 

переговори з замовником.  Ми весь день не ведемо переговори з замовником.  

Ви весь день не ведете переговори з замовником.  Вони весь день не ведуть 

переговори з замовником.  (Emphasis on process) 

5. Я не відповідаю на запити протягом усього робочого дня.  Ти не 

відповідаєш на запити протягом усього робочого дня.  Він не відповідає на 

запити протягом усього робочого дня.  Вона не відповідає на запити 

протягом усього робочого дня.  Воно не відповідає на запити протягом 

усього робочого дня.  Ми не відповідаємо на запити протягом усього 

робочого дня.  Ви не відповідаєте на запити протягом усього робочого дня.  

Вони не відповідають на запити протягом усього робочого дня. 

6. Я не проводжу конференцію.  Ти не проводиш конференцію.  Він не 

проводить конференцію.  Вона не проводить конференцію.  Воно не 

проводить конференцію.  Ми не проводимо конференцію.  Ви не проводите 

конференцію.  Вони не проводять конференцію.  

7. Я не беру участь в конференції в наступному місяці. Ти не береш 

участь в конференції в наступному місяці. Він не бере участь в конференції в 

наступному місяці. Вона не бере участь в конференції в наступному місяці. 

Воно не бере участь в конференції в наступному місяці. Ми не беремо участь 

у конференції в наступному місяці. Ви не берете участь у конференції в 

наступному місяці. Вони не беруть участь в конференції в наступному місяці. 

(Scheduled / Planned action) 

8. ЗАРАЗ: Я не сиджу за ноутбуком рівно. Ти не сидиш за ноутбуком 

рівно. Він не сидить за ноутбуком рівно. Вона не сидить за ноутбуком рівно. 

Воно не сидить за ноутбуком рівно. Ми не сидимо за ноутбуком рівно. Ви не 

сидите за ноутбуком рівно. Вони не сидять за ноутбуком рівно. 

9. Я не веду переговори телефоном наразі. Ти не ведеш переговори 

телефоном наразі. Він не веде переговори телефоном наразі. Вона не веде 

переговори телефоном наразі. Воно не веде переговори телефоном наразі. Ми 
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не ведемо переговори по телефону наразі. Ви не ведете переговори 

телефоном наразі. Вони не ведуть переговори телефоном наразі. 

10. ЗАРАЗ: Я не проводжу співбесіду сам. Ти не проводиш співбесіду 

сам. Він не проводить співбесіду сам. Вона не проводить співбесіду сама. 

Воно не проводить співбесіду саме. Ми не проводимо співбесіду самі. Ви не 

проводите співбесіду самі. Вони не проводять співбесіду самі. 

11. Я не втрачаю свій шанс. Ти не втрачаєш свій шанс. Він не втрачає 

свій шанс. Вона не втрачає свій шанс. Воно не втрачає свій шанс. Ми не 

втрачаємо свій шанс. Ви не втрачаєте свій шанс. Вони не втрачають свій 

шанс. (Both stylistic emphasis and the action can be in process at the very 

moment) 

12. Я ніколи не веду переговори з цим замовником. Ти ніколи не ведеш 

переговори з цим замовником. Він ніколи не веде переговори з цим 

замовником. Вона ніколи не веде переговори з цим замовником. Воно ніколи 

не веде переговори з цим замовником. Ми ніколи не ведемо переговори з цим 

замовником. Ви ніколи не ведете переговори з цим замовником. Вони ніколи 

не ведуть переговори з цим замовником. (Stylistic emphasis - expression of 

irritation) 

13. Я ніколи не дорікаю співробітників. Ти ніколи не дорікаєш 

співробітників. Він ніколи не дорікає співробітників. Вона ніколи не дорікає 

співробітників. Воно ніколи не дорікає співробітників. Ми ніколи не 

дорікаємо співробітників.Ви ніколи не дорікаєте співробітників. Вони ніколи 

не дорікають співробітників. (Reproach, rebuke, upbraid, chide, reprove) 

(Stylistic emphasis - expression of irritation) 

14. Я ніколи не уникаю відповідальності. Ти ніколи не уникаєш 

відповідальності. Він ніколи не уникає відповідальності. Вона ніколи не 

уникає відповідальності. Воно ніколи не уникає відповідальності. Ми ніколи 

не уникаємо відповідальності. Ви ніколи не уникаєте відповідальності. Вони 

ніколи не уникають відповідальності. (Stylistic emphasis on smb`s good quality 

or expression of irritation) 

 

 

Exercise 3. Interrogative sentences 

 

1. Я роблю звіт на наступному тижні?  Ти робиш звіт на наступному 

тижні?  Він робить звіт на наступному тижні?  Вона робить звіт на 

наступному тижні?  Воно робить звіт на наступному тижні?  Ми робимо звіт 

на наступному тижні?  Ви робите звіт на наступному тижні?  Вони роблять 

звіт на наступному тижні?  (Scheduled / Planned action) 

2. Я проводжу збори зараз?  Ти проводиш збори зараз?  Він проводить 

збори зараз?  Вона проводить збори зараз?  Воно проводить збори зараз?  Ми 

проводимо збори зараз?  Ви проводите збори зараз?  Вони проводять збори 

зараз?  (Action is being performed at the very moment) 
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3. Я зараз інформую тебе про зміни в замовленні?  Ти зараз інформуєш 

про зміни в замовленні?  Він зараз інформує про зміни в замовленні?  Вона 

інформує про зміни в замовленні зараз?  Воно інформує про зміни в 

замовленні зараз?  Ми інформуємо про зміни в замовленні зараз?  Ви 

інформуєте про зміни в замовленні зараз?  Вони інформують про зміни в 

замовленні зараз?  (Action is being performed at the very moment) 

4. Я весь день веду переговори з замовником?  Ти весь день ведеш 

переговори з замовником?  Він весь день веде переговори з замовником?  

Вона весь день веде переговори з замовником?  Воно весь день веде 

переговори з замовником?  Ми весь день ведемо переговори з замовником?  

Ви весь день ведете переговори з замовником?  Вони весь день ведуть 

переговори з замовником?  (Emphasis on process) 

5. Я відповідаю на запити протягом усього робочого дня?  Ти 

відповідаєш на запити протягом усього робочого дня?  Він відповідає на 

запити протягом усього робочого дня?  Вона відповідає на запити протягом 

усього робочого дня?  Воно відповідає на запити протягом усього робочого 

дня?  Ми відповідаємо на запити протягом усього робочого дня?  Ви 

відповідаєте на запити протягом усього робочого дня?  Вони відповідають на 

запити протягом усього робочого дня? 

6. Я проводжу конференцію?  Ти проводиш конференцію?  Він 

проводить конференцію?  Вона проводить конференцію?  Воно проводить 

конференцію? Ми проводимо конференцію?  Ви проводите конференцію?  

Вони проводять конференцію?  

7. Я беру участь в конференції в наступному місяці? Ти береш участь в 

конференції в наступному місяці? Він бере участь в конференції в 

наступному місяці? Вона бере участь в конференції в наступному місяці? 

Воно бере участь в конференції в наступному місяці? Ми беремо участь у 

конференції в наступному місяці? Ви берете участь у конференції в 

наступному місяці? Вони беруть участь в конференції в наступному місяці? 

(Scheduled / Planned action) 

8. ЗАРАЗ: Я сиджу за ноутбуком рівно? Ти сидиш за ноутбуком рівно? 

Він сидить за ноутбуком рівно? Вона сидить за ноутбуком рівно? Воно 

сидить за ноутбуком рівно? Ми сидимо за ноутбуком рівно? Ви сидите за 

ноутбуком рівно? Вони сидять за ноутбуком рівно? 

9. Я веду переговори телефоном наразі? Ти ведеш переговори телефоном 

наразі? Він веде переговори телефоном наразі? Вона веде переговори 

телефоном наразі? Воно веде переговори телефоном наразі? Ми ведемо 

переговори по телефону в даний момент? Ви ведете переговори телефоном 

наразі? Вони ведуть переговори телефоном наразі? 

10. ЗАРАЗ: Я проводжу співбесіду сам? Ти проводиш співбесіду сам? 

Він проводить співбесіду сам? Вона проводить співбесіду сама? Воно 

проводить співбесіду сааме? Ми проводимо співбесіду самі? Ви проводите 

співбесіду самі? Вони проводять співбесіду самі? 
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11. Я втрачаю свій шанс? Ти втрачаєш свій шанс? Він втрачає свій 

шанс? Вона втрачає свій шанс? Воно втрачає свій шанс? Ми втрачаємо свій 

шанс? Ви втрачаєте свій шанс? Вони втрачають свій шанс? (Both stylistic 

emphasis and the action can be in process at the very moment) 

12. Я ніколи не веду переговори з цим замовником? Ти ніколи не ведеш 

переговори з цим замовником? Він ніколи не веде переговори з цим 

замовником? Вона ніколи не веде переговори з цим замовником? Воно 

ніколи не веде переговори з цим замовником? Ми ніколи не ведемо 

переговори з цим замовником? Ви ніколи не ведете переговори з цим 

замовником? Вони ніколи не ведуть переговори з цим замовником? (Stylistic 

emphasis - expression of irritation) 

13. Я ніколи не дорікаю співробітників? Ти ніколи не дорікаєш 

співробітників? Він ніколи не дорікає співробітників? Вона ніколи не дорікає 

співробітників? Воно ніколи не дорікає співробітників? Ми ніколи не 

дорікаємо співробітників? Ви ніколи не дорікаєте співробітників? Вони 

ніколи не дорікають співробітників? (Reproach, rebuke, upbraid, chide, 

reprove) (Stylistic emphasis - expression of irritation) 

14. Я ніколи не уникаю відповідальності? Ти ніколи не уникаєш 

відповідальності? Він ніколи не уникає відповідальності? Вона ніколи не 

уникає відповідальності? Воно ніколи не уникає відповідальності? Ми ніколи 

не уникаємо відповідальності? Ви ніколи не уникаєте відповідальності? Вони 

ніколи не уникають відповідальності? (Stylistic emphasis on smb`s good quality 

or expression of irritation) 

 

 

Exercise 4. Negative-Interrogative sentences 

 

1. Я не роблю звіт на наступному тижні?  Ти не робиш звіт на 

наступному тижні?  Він не робить звіт на наступному тижні?  Вона не робить 

звіт на наступному тижні?  Воно не робить звіт на наступному тижні?  Ми не 

робимо звіт на наступному тижні?  Ви не робите звіт на наступному тижні?  

Вони не роблять звіт на наступному тижні?  (Scheduled / Planned action) 

2. Я не проводжу збори зараз?  Ти не проводиш збори зараз?  Він не 

проводить збори зараз?  Вона не проводить збори зараз?  Воно не проводить 

збори зараз?  Ми не проводимо збори зараз?  Ви не проводите збори зараз?  

Вони не проводять збори зараз?  (Action is being performed at the very moment) 

3. Я зараз не інформую тебе про зміни в замовленні?  Ти зараз не інформуєш 

про зміни в замовленні?  Він зараз не інформує про зміни в замовленні?  Вона не 

інформує про зміни в замовленні зараз?  Воно не інформує про зміни в 

замовленні зараз?  Ми не інформуємо про зміни в замовленні зараз?  Ви не 

інформуєте про зміни в замовленні зараз?  Вони не інформують про зміни в 

замовленні зараз?  (Action is being performed at the very moment) 

4. Я не веду переговори з замовником весь день?  Ти не ведеш 
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переговори з замовником весь день?  Він не веде переговори з замовником 

весь день?  Вона не веде переговори з замовником весь день?  Воно не веде 

переговори з замовником весь день?  Ми не ведемо переговори з замовником 

весь день?  Ви не ведете переговори з замовником весь день?  Вони не ведуть 

переговори з замовником весь день?  (Emphasis on process) 

5. Я не відповідаю на запити протягом усього робочого дня?  Ти не 

відповідаєш на запити протягом усього робочого дня?  Він не відповідає на 

запити протягом усього робочого дня?  Вона не відповідає на запити 

протягом усього робочого дня?  Воно не відповідає на запити протягом 

усього робочого дня?  Ми не відповідаємо на запити протягом усього 

робочого дня?  Ви не відповідаєте на запити протягом усього робочого дня?  

Вони не відповідають на запити протягом усього робочого дня? 

6. Я не проводжу конференцію?  Ти не проводиш конференцію?  Він не 

проводить конференцію?  Вона не проводить конференцію?  Воно не 

проводить конференцію? Ми не проводимо конференцію?  Ви не проводите 

конференцію?  Вони не проводять конференцію?  

7. Я не беру участь в конференції в наступному місяці? Ти не береш 

участь в конференції в наступному місяці? Він не бере участь в конференції в 

наступному місяці? Вона не бере участь в конференції в наступному місяці? 

Воно не бере участь в конференції в наступному місяці? Ми не беремо участь 

у конференції в наступному місяці? Ви не берете участь у конференції в 

наступному місяці? Вони не беруть участь в конференції в наступному 

місяці? (Scheduled / Planned action) 

8. ЗАРАЗ: Я не сиджу за ноутбуком рівно? Ти не сидиш за ноутбуком 

рівно? Він не сидить за ноутбуком рівно? Вона не сидить за ноутбуком 

рівно? Воно не сидить за ноутбуком рівно? Ми не сидимо за ноутбуком 

рівно? Ви не сидите за ноутбуком рівно? Вони не сидять за ноутбуком рівно? 

9. Я не веду переговори телефоном наразі? Ти не ведеш переговори 

телефоном наразі? Він не веде переговори телефоном наразі? Вона не веде 

переговори телефоном наразі? Воно не веде переговори телефоном наразі? 

Ми не ведемо переговори телефоном наразі? Ви не ведете переговори 

телефоном наразі? Вони не ведуть переговори телефоном наразі? 

10. ЗАРАЗ: Я не проводжу співбесіду сам? Ти не проводиш співбесіду 

сам? Він не проводить співбесіду сам? Вона не проводить співбесіду сама? 

Воно не проводить співбесіду сааме? Ми не проводимо співбесіду самі? Ви 

не проводите співбесіду самі? Вони не проводять співбесіду самі? 

11. Я не втрачаю свій шанс? Ти не втрачаєш свій шанс? Він не втрачає свій 

шанс? Вона не втрачає свій шанс? Воно не втрачає свій шанс? Ми не втрачаємо 

свій шанс? Ви не втрачаєте свій шанс? Вони не втрачають свій шанс? (Both 

stylistic emphasis and the action can be in process at the very moment) 

12. Я ніколи не веду переговори з цим замовником? Ти ніколи не ведеш 

переговори з цим замовником? Він ніколи не веде переговори з цим 

замовником? Вона ніколи не веде переговори з цим замовником? Воно 
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ніколи не веде переговори з цим замовником? Ми ніколи не ведемо 

переговори з цим замовником? Ви ніколи не ведете переговори з цим 

замовником? Вони ніколи не ведуть переговори з цим замовником? (Stylistic 

emphasis - expression of irritation) 

13. Я ніколи не дорікаю співробітників? Ти ніколи не дорікаєш 

співробітників? Він ніколи не дорікає співробітників? Вона ніколи не дорікає 

співробітників? Воно ніколи не дорікає співробітників? Ми ніколи не 

дорікаємо співробітників? Ви ніколи не дорікаєте співробітників? Вони 

ніколи не дорікають співробітників? (Reproach, rebuke, upbraid, chide, 

reprove) (Stylistic emphasis - expression of irritation) 

14. Я ніколи не уникаю відповідальності? Ти ніколи не уникаєш 

відповідальності? Він ніколи не уникає відповідальності? Вона ніколи не 

уникає відповідальності? Воно ніколи не уникає відповідальності? Ми ніколи 

не уникаємо відповідальності? Ви ніколи не уникаєте відповідальності? Вони 

ніколи не уникають відповідальності? (Stylistic emphasis on smb`s good quality 

or expression of irritation) 
 

 

Practice 2.1 Present Simple / Present Continuous 

Verb which are not used in Continuous tenses 

Verbs of 

perception: 

Verbs of 

emotional state 

Verbs related to 

cognitive 

processes 

Verbs of posesion 

and attitude 

to see - бачити 

to hear - чути 

to notice - 

помічати 

to smell - пахнути 

to feel -

чувствовать 

to recognize -

узнавать 

to watch - 

спостерігати 

to taste -мати смак 

to desire - бажати 

to refuse - 

відмовлятися 

to forgive - 

прощати 

to wish -желать 

to hate - 

ненавидіти 

to like -

Подобається 

to love - любити 

to understand - 

розуміти 

to know - знати 

to remember - 

пам'ятати 

to believe - вірити, 

думати 

to expect - 

розраховувати 

to suppose - 

припускати 

to recollect - 

згадувати 

to trust - вірити 

to own - володіти 

to belong - 

належати 

to possess -

Володіє 

to seem-здавалося 

to signify - 

висловлювати 

to appear - 

з'являтися 

to contain - 

містити 

to consist - 

складатися 

to keep - зберігати 

to concern - 

турбуватися 

to imply - мати на 

увазі 

to matter значить 
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Exercise 1 

  

1. Я бачу помилку в коді. Ми намагаємося реалізувати такий складний 

проект, і при цьому, не помічаємо таких простих помилок. Зараз я розглядаю 

це як недбалість. 

2. Я чую тебе, але слухати не хочу. 

3. Я все помічаю, а ти своїх помилок не бачиш. 

4. Ця кава так добре пахне, не знаю, чому ти не відчуваєш запаху. 

5. Ти впізнаєш цю людину? 

6. Він відмовляється визнавати свої помилки, хоча чужі помилки він 

помічає. 

7. Я ненавиджу людей, які помічають помилки інших людей, а своїх не 

бачать. 

8. Я вірю тобі, і сподіваюсь, ти пам'ятаєш про це. 

9. Я вважаю, ти згадуєш про це навіть зараз. 

10. Я розумію, що ти володієш цим бізнесом, але мені здається, що ти 

робиш помилку зараз. 

11. Не має значення, кому належить цей проект зараз. 

12. Цей пункт передбачає, що обидві сторони зобов'язані попереджати 

про будь-яких змінах заздалегідь. 

13. Цей проект складається з трьох частин зараз, але незабаром ми 

перерозподіляємо його на дві частини. 

14. Я розраховую, що ти порядна людина. 

15. Ми висловлюємо свою стурбованість через затримку у виконанні 

проекту. 

16. Ти вважаєш, проект життєздатний? 

17. Це має значення? 

18. Він володіє прекрасними якостями? 

19. Я вибачаю тобі. А, ти вибачаєш мені? 

20. Хто бажає зірвати проекту? 

21. Чому він хвилюється про проект? 

22. У мене збори зараз, у нас збори щопонеділках. 

23. Я думаю, ти ніколи не запізнюєшся. Ти чуєш мене? Про що ти 

думаєш? 

24. Я думаю, він здатний кандидат і підходить нам. Я думаю тільки, на 

яку вакансію він підходить найкраще. 

25. Я думаю, ми наймаємо Вас. Ви думаєте над нашою пропозицією, або 

готові прийняти його прямо зараз?  
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Practice 3 / Present Perfect-Continuous / Active 

Affirmative Negative 

I have been ________ing 

You have been ______ing 

He has been______ing 

She has been______ing 

It has been______ing 

We have been ______ ing 

You have been______ ing 

They have been _______ ing 

I have not (haven`t) been__ing 

You have not (haven`t) been 

____ing 

He has not (hasn`t) been 

______ing 

She has not (hasn`t) been 

______ing 

It has not (hasn`t) been 

______ing 

We have not (haven`t) been 

______ing 

You have not (haven`t) been 

______ing 

They have not (haven`t) been 

_______ing 

Interrogative Answer 

Have I 

been___ing? 

Have you 

been __ing? 

Has he been 

___ing? 

Has She 

been___ing? 

Has it been 

___ing? 

Have we 

been ___ing? 

Have you 

been ___ing? 

Have they 

been __ing? 

Have I not 

been___ing? 

Have you not 

been __ing? 

Has he not 

been ___ing? 

Has she not 

been___ing? 

Has it not been 

___ing? 

Have we not 

been ___ing? 

Have you not 

been ___ing? 

Have they not 

been __ing? 

Haven`t I 

been___ing? 

Haven`t you 

been __ing? 

Hasn`t he been 

___ing? 

Hasn`t she 

been___ing? 

Hasn`t it been 

___ing? 

Haven`t we 

been ___ing? 

Haven`t you 

been ___ing? 

Haven`t they 

been __ing? 

No, I have not (haven`t) 

No, you have not (haven`t) 

No, he has not (hasn`t) 

No, she has not (hasn`t) 

No, it has not (hasn`t) 

No, we have not (haven`t) 

No, you have not (haven`t) 

No, they have not (haven`t) 

 

If the meaning rendered by the sentence implies the use of Perfect-Continuous 

tense, but the sense verb is not used in progress (in continuous tenses) then to 

translate such sentence patters for perfect tense should be used.  

Ex, Я довіряю цій людині вже багато років! Вона дуже порядна! – I have 

trusted to this person for many years! She is very decent!  

N.B! When pattern for Perfect tenses is used due to the reason described 

above  the sentence in Present Perfect should be translated into target language in 

PRESENT. Future and Past Perfect in future and past respectively! 



Oleynik O.S. (Khlyntseva) GRAMMAR TRAINER 

38 

 

Exercise 1. Affirmative sentences  

 

1. Я працюю над цим проектом вже 2 місяці.  Ти працюєш над цим 

проектом вже 2 місяці.  Він працює над цим проектом вже 2 місяці.  Вона 

працює над цим проектом вже 2 місяці.  Воно працює над цим проектом вже 

2 місяці.  Ми працюємо над цим проектом вже 2 місяці.  Ви працюєте над 

цим проектом вже 2 місяці.  Вони працюють над цим проектом вже 2 місяці. 

2. Я працюю над цим проектом вже з жовтня.  Ти працюєш над цим 

проектом вже з літа.  Він працює над цим проектом вже з грудня.  Вона 

працює над цим проектом вже з минулого тижня.  Воно працює над цим 

проектом з ранку.  Ми працюємо над цим проектом з обіду.  Ви працюєте над 

цим проектом з липня.  Вони працюють над цим проектом з минулого року. 

3. Я співпрацюю з вами вже кілька років.  Ти співпрацюєш зі мною вже 

кілька років.  Він співпрацює з нею вже кілька років.  Вона співпрацює з ним 

уже кілька років.  Воно співпрацює з нею (компанією) вже кілька років.  Ми 

співпрацюємо з ними вже кілька років.  Ви співпрацюєте з нами вже кілька 

років.  Вони співпрацюють з тобою вже кілька років. 

4. Я співпрацюю з вами з минулого року.  Ти співробітничаєш зі мною з 

грудня 2016 року.  Він співпрацює з нею з січня.  Вона співпрацює з ним з 

2016 року.  Воно співпрацює з нею (компанією) з травня.  Ми співпрацюємо з 

ними з квітня минулого року.  Ви співпрацюєте з нами з березня.  Вони 

співпрацюють з тобою з лютого. 

5. Я розробляю цей додаток вже кілька днів.  Ти розробляєш цей додаток 

вже кілька днів.  Він розробляє цей додаток вже кілька днів.  Вона розробляє 

цей додаток вже кілька днів.  Воно розробляє цей додаток вже кілька днів.  

Ми розробляємо цей додаток вже кілька днів.  Ви розробляєте цей додаток 

вже кілька днів.  Вони розробляють цей додаток вже кілька днів. 

6. Я розробляю цей додаток з минулого тижня.  Ти розробляєш цей 

додаток з минулого місяця.  Він розробляє цю програму з минулого року.  

Вона розробляє цю програму з 2010 року.  Воно розробляє цю програму з 

2015 року.  Ми розробляємо цей додаток з 2017. Ви розробляєте цей додаток 

з березня.  Вони розробляють цю програму з серпня. 

7. Я працюю в цьому відділі поліції вже рік. Ти працюєш в цьому відділі 

поліції вже рік. Він працює в цьому відділі поліції вже рік. Вона працює в 

цьому відділі поліції вже рік. Воно працює в цьому відділі поліції вже рік. 

Ми працюємо в цьому відділі поліції вже рік. Ви працюєте в цьому відділі 

поліції вже рік. Вони працюють в цьому відділі поліції вже рік. 

8. Я захищаю порядок вже більш ніж 10 років. Ти захищаєш порядок вже 

більш ніж 10 років. Він захищає порядок вже більш ніж 10 років. Вона 

захищає порядок вже більше ніж 10 років. Воно захищає порядок вже більше 

ніж 10 років. Ми захищаємо порядок вже більше ніж 10 років. Ви захищаєте 

порядок вже більш ніж 10 років. Вони захищають порядок вже більш ніж 10 
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років. 

9. Я переслідую підозрюваного (to pursue a suspect) вже понад годину. 

Ти переслідуєш підозрюваного вже понад годину. Він переслідує 

підозрюваного вже понад годину. Вона переслідує підозрюваного вже понад 

годину. Воно переслідує підозрюваного вже понад годину. Ми переслідуємо 

підозрюваного вже понад годину. Ви переслідуєте підозрюваного вже понад 

годину. Вони переслідують підозрюваного вже понад годину. 

10. Я вже годину намагаюся затримати підозрюваного. (to aprehand an 

individual) Ти вже годину намагаєшся затримати підозрюваного. Він вже 

годину намагається затримати підозрюваного. Вона вже годину намагається 

затримати підозрюваного. Воно вже годину намагається затримати 

підозрюваного. Ми вже годину намагаємося затримати підозрюваного. Ви 

вже годину намагаєтеся затримати підозрюваного. Вони не годину 

намагаються затримати підозрюваного. 

11.  Я вже годину пояснюю, як це важливо застосовувати правила 

дорожнього руху. Ти вже годину намагаєшся пояснити, як це важливо 

застосовувати правила дорожнього руху. Він вже годину намагається 

пояснити, як це важливо застосовувати правила дорожнього руху. Вона вже 

годину намагається пояснити, як це важливо застосовувати правила 

дорожнього руху. Воно вже годину намагається пояснити, як це важливо 

застосовувати правила дорожнього руху. Ми вже годину намагаємося 

пояснити, як це важлива застосовувати правила дорожнього руху. Ви вже 

годину намагаєтеся пояснити, як це важливо застосовувати правила 

дорожнього руху. Вони вже годину намагаються пояснити, як це важливо 

застосовувати правила дорожнього руху (to enforce traffic law). 
 

 

Exercise 2. Negative sentences 

 

1. Я не працюю над цим проектом вже 2 місяці.  Ти не працюєш над цим 

проектом вже 2 місяці.  Він не працює над цим проектом вже 2 місяці.  Вона 

не працює над цим проектом вже 2 місяці.  Воно не працює над цим 

проектом вже 2 місяці.  Ми не працюємо над цим проектом вже 2 місяці.  Ви 

не працюєте над цим проектом вже 2 місяці.  Вони не працюють над цим 

проектом вже 2 місяці. 

2. Я не працюю над цим проектом вже з жовтня.  Ти не працюєш над 

цим проектом вже з літа.  Він не працює над цим проектом вже з грудня.  

Вона не працює над цим проектом вже з минулого тижня.  Воно не працює 

над цим проектом з ранку.  Ми не працюємо над цим проектом з обіду.  Ви не 

працюєте над цим проектом з липня.  Вони не працюють над цим проектом з 

минулого року. 

3. Я не співпрацюю з вами вже кілька років.  Ти не співпрацюєш зі мною 

вже кілька років.  Він не співпрацює з нею вже кілька років.  Вона не 
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співпрацює з ним уже кілька років.  Воно не співпрацює з нею (компанією) 

вже кілька років.  Ми не співпрацюємо з ними вже кілька років.  Ви не 

співпрацюєте з нами вже кілька років.  Вони не співпрацюють з тобою вже 

кілька років. 

4. Я не співпрацюю з вами з минулого року.  Ти не співпрацюєш зі мною 

з грудня 2016 року.  Він не співпрацює з нею з січня.  Вона не співпрацює з 

ним з 2016 року.  Воно не співпрацює з нею (компанією) з травня.  Ми не 

співпрацюємо з ними з квітня минулого року.  Ви не співпрацюєте з нами з 

березня.  Вони не співпрацюють з тобою з лютого. 

5. Я не розробляю цей додаток вже кілька днів.  Ти не розробляєш цей 

додаток вже кілька днів.  Він не розробляє цей додаток вже кілька днів.  Вона 

не розробляє цей додаток вже кілька днів.  Воно не розробляє цей додаток 

вже кілька днів.  Ми не розробляємо цей додаток вже кілька днів.  Ви не 

розробляєте цей додаток вже кілька днів.  Вони не розробляють цей додаток 

вже кілька днів. 

6. Я не розробляю цей додаток з минулого тижня.  Ти не розробляєш цей 

додаток з минулого місяця.  Він не розробляє цю програму з минулого року.  

Вона не розробляє цю програму з 2010 року.  Воно не розробляє цю програму 

з 2015 року.  Ми не розробляємо цей додаток з 2017. Ви не розробляєте цей 

додаток з березня.  Вони не розробляють цю програму з серпня. 

7. Я не працюю в цьому відділі поліції вже рік. Ти не працюєш в цьому 

відділі поліції вже рік. Він не працює в цьому відділі поліції вже рік. Вона не 

працює в цьому відділі поліції вже рік. Воно не працює в цьому відділі 

поліції вже рік. Ми не працюємо в цьому відділі поліції вже рік. Ви не 

працюєте в цьому відділі поліції вже рік. Вони не працюють в цьому відділі 

поліції вже рік. 

8. Я не захищаю порядок вже більш ніж 10 років. Ти не захищаєш 

порядок вже більш ніж 10 років. Він не захищає порядок вже більш ніж 10 

років. Вона не захищає порядок вже більше ніж 10 років. Воно не захищає 

порядок вже більше ніж 10 років. Ми не захищаємо порядок вже більше ніж 

10 років. Ви не захищаєте порядок вже більш ніж 10 років. Вони не 

захищають порядок вже більш ніж 10 років. 

9. Я не переслідую підозрюваного (to pursue a suspect) вже понад 

годину. Ти не переслідуєш підозрюваного вже понад годину. Він не 

переслідує підозрюваного вже понад годину. Вона не переслідує 

підозрюваного вже понад годину. Воно не переслідує підозрюваного вже 

понад годину. Ми не переслідуємо підозрюваного вже понад годину. Ви не 

переслідуєте підозрюваного вже понад годину. Вони не переслідують 

підозрюваного вже понад годину. 

10. Я вже годину навіть не намагаюся затримати підозрюваного. (to 

aprehand an individual) Ти вже годину навіть не намагаєшся затримати 

підозрюваного. Він вже годину навіть не намагається затримати 

підозрюваного. Вона вже годину навіть не намагається затримати 



Oleynik O.S. (Khlyntseva) GRAMMAR TRAINER 

41 

підозрюваного. Воно вже годину навіть не намагається затримати 

підозрюваного. Ми вже годину навіть не намагаємося затримати 

підозрюваного. Ви вже годину навіть не намагаєтеся затримати 

підозрюваного. Вони не годину навіть не  намагаються затримати 

підозрюваного. 

11.  Я вже годину як не пояснюю, як це важливо застосовувати правила 

дорожнього руху. Ти вже годину як не намагаєшся пояснити, як це важливо 

застосовувати правила дорожнього руху. Він вже годину як не намагається 

пояснити, як це важливо застосовувати правила дорожнього руху. Вона вже 

годину як не намагається пояснити, як це важливо застосовувати правила 

дорожнього руху. Воно вже годину як не намагається пояснити, як це 

важливо застосовувати правила дорожнього руху. Ми вже годину як не 

намагаємося пояснити, як це важлива застосовувати правила дорожнього 

руху. Ви вже годину як не намагаєтеся пояснити, як це важливо 

застосовувати правила дорожнього руху. Вони вже годину як не намагаються 

пояснити, як це важливо застосовувати правила дорожнього руху (to 

enforce traffic law). 
 

 

Exercise 3. Interrogative sentences  

 

1. Я працюю над цим проектом вже 2 місяці?  Ти працюєш над цим 

проектом вже 2 місяці?  Він працює над цим проектом вже 2 місяці?  Вона 

працює над цим проектом вже 2 місяці?  Воно працює над цим проектом вже 

2 місяці?  Ми працюємо над цим проектом вже 2 місяці?  Ви працюєте над 

цим проектом вже 2 місяці?  Вони працюють над цим проектом вже 2 місяці? 

2. Я працюю над цим проектом вже з жовтня?  Ти працюєш над цим 

проектом вже з літа?  Він працює над цим проектом вже з грудня?  Вона 

працює над цим проектом вже з минулого тижня?  Воно працює над цим 

проектом з ранку?  Ми працюємо над цим проектом з обіду?  Ви працюєте 

над цим проектом з липня?  Вони працюють над цим проектом з минулого 

року? 

3. Я співпрацюю з вами вже кілька років?  Ти співпрацюєш зі мною вже 

кілька років?  Він співпрацює з нею вже кілька років?  Вона співпрацює з 

ним уже кілька років?  Воно співпрацює з нею (компанією) вже кілька років?  

Ми співпрацюємо з ними вже кілька років?  Ви співпрацюєте з нами вже 

кілька років?  Вони співпрацюють з тобою вже кілька років? 

4. Я співпрацюю з вами з минулого року?  Ти співпрацюєш зі мною з 

грудня 2016 року?  Він співпрацює з нею з січня?  Вона співпрацює з ним з 

2016 року?  Воно співпрацює з нею (компанією) з травня?  Ми співпрацюємо 

з ними з квітня минулого року?  Ви співпрацюєте з нами з березня?  Вони 

співпрацюють з тобою з лютого? 

5. Я розробляю цей додаток вже кілька днів?  Ти розробляєш цей додаток 
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вже кілька днів?  Він розробляє цей додаток вже кілька днів?  Вона розробляє 

цей додаток вже кілька днів?  Воно розробляє цей додаток вже кілька днів?  Ми 

розробляємо цей додаток вже кілька днів?  Ви розробляєте цей додаток вже 

кілька днів?  Вони розробляють цей додаток вже кілька днів? 

6. Я розробляю цей додаток з минулого тижня?  Ти розробляєш цей 

додаток з минулого місяця?  Він розробляє цю програму з минулого року?  

Вона розробляє цю програму з 2010 року?  Воно розробляє цю програму з 

2015 року?  Ми розробляємо цей додаток з 2017? Ви розробляєте цей додаток 

з березня?  Вони розробляють цю програму з серпня? 

7. Я працюю в цьому відділі поліції вже рік? Ти працюєш в цьому відділі 

поліції вже рік? Вона працює в цьому відділі поліції вже рік? Воно працює в 

цьому відділі поліції вже рік? Ми працюємо в цьому відділі поліції вже рік? 

Ви працюєте в цьому відділі поліції вже рік? Вони працюють в цьому відділі 

поліції вже рік? 

8. Я захищаю порядок вже більш ніж 10 років? Ти захищаєш порядок вже 

більш ніж 10 років? Він захищає порядок вже більш ніж 10 років? Вона захищає 

порядок вже більше ніж 10 років? Воно захищає порядок вже більше ніж 10 

років? Ми захищаємо порядок вже більше ніж 10 років? Ви захищаєте порядок 

вже більш ніж 10 років? Вони захищають порядок вже більш ніж 10 років? 

9. Я переслідую підозрюваного (to pursue a suspect) вже понад годину? 

Ти переслідуєш підозрюваного вже понад годину? Він переслідує 

підозрюваного вже понад годину? Вона переслідує підозрюваного вже понад 

годину? Воно переслідує підозрюваного вже понад годину? Ми переслідуємо 

підозрюваного вже понад годину? Ви переслідуєте підозрюваного вже понад 

годину? Вони переслідують підозрюваного вже понад годину? 

10. Я вже годину намагаюся затримати підозрюваного? (to aprehand an 

individual) Ти вже годину намагаєшся затримати підозрюваного? Він вже 

годину намагається затримати підозрюваного? Вона вже годину намагається 

затримати підозрюваного? Воно вже годину намагається затримати 

підозрюваного? Ми вже годину намагаємося затримати підозрюваного? Ви 

вже годину намагаєтеся затримати підозрюваного? Вони не годину 

намагаються затримати підозрюваного? 

11.  Я вже годину пояснюю, як це важливо застосовувати правила 

дорожнього руху? Ти вже годину намагаєшся пояснити, як це важливо 

застосовувати правила дорожнього руху? Він вже годину намагається 

пояснити, як це важливо застосовувати правила дорожнього руху? Вона вже 

годину намагається пояснити, як це важливо застосовувати правила 

дорожнього руху? Воно вже годину намагається пояснити, як це важливо 

застосовувати правила дорожнього руху? Ми вже годину намагаємося 

пояснити, як це важлива застосовувати правила дорожнього руху? Ви вже 

годину намагаєтеся пояснити, як це важливо застосовувати правила 

дорожнього руху? Вони вже годину намагаються пояснити, як це важливо 

застосовувати правила дорожнього руху? (to enforce traffic law). 
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Exercise 4. Negative-Interrogative sentences  

 

1. Я не працюю над цим проектом вже 2 місяці?  Ти не працюєш над цим 

проектом вже 2 місяці?  Він не працює над цим проектом вже 2 місяці?  Вона 

не працює над цим проектом вже 2 місяці?  Воно не працює над цим 

проектом вже 2 місяці?  Ми не працюємо над цим проектом вже 2 місяці?  Ви 

не працюєте над цим проектом вже 2 місяці?  Вони не працюють над цим 

проектом вже 2 місяці? 

2. Я не працюю над цим проектом вже з жовтня?  Ти не працюєш над 

цим проектом вже з літа?  Він не працює над цим проектом вже з грудня?  

Вона не працює над цим проектом вже з минулого тижня?  Воно не працює 

над цим проектом з ранку?  Ми не працюємо над цим проектом з обіду?  Ви 

не працюєте над цим проектом з липня?  Вони не працюють над цим 

проектом з минулого року? 

3. Я не співпрацюю з вами вже кілька років?  Ти не співпрацюєш зі 

мною вже кілька років?  Він не співпрацює з нею вже кілька років?  Вона не 

співпрацює з ним уже кілька років?  Воно не співпрацює з нею (компанією) 

вже кілька років?  Ми не співпрацюємо з ними вже кілька років?  Ви не 

співпрацюєте з нами вже кілька років?  Вони не співпрацюють з тобою вже 

кілька років? 

4. Я не співпрацюю з вами з минулого року?  Ти не співпрацюєш зі 

мною з грудня 2016 року?  Він не співпрацює з нею з січня?  Вона не 

співпрацює з ним з 2016 року?  Воно не співпрацює з нею (компанією) з 

травня?  Ми не співпрацюємо з ними з квітня минулого року?  Ви не 

співпрацюєте з нами з березня?  Вони не співпрацюють з тобою з лютого? 

5. Я не розробляю це додаток вже кілька днів?  Ти не розробляєш цей 

додаток вже кілька днів?  Він не розробляє цю програму вже кілька днів?  

Вона не розробляє цю програму вже кілька днів?  Воно не розробляє цю 

програму вже кілька днів?  Ми не розробляємо цей додаток вже кілька днів?  

Ви не розробляєте цей додаток вже кілька днів?  Вони не розробляють цю 

програму вже кілька днів? 

6. Я не розробляю цей додаток з минулого тижня?  Ти не розробляєш 

цей додаток з минулого місяця?  Він не розробляє цю програму з минулого 

року?  Вона не розробляє цю програму з 2010 року?  Воно не розробляє цю 

програму з 2015 року?  Ми не розробляємо цей додаток з 2017? Ви не 

розробляєте цей додаток з березня?  Вони не розробляють цю програму з 

серпня? 

7. Я не працюю в цьому відділі поліції вже рік? Ти не працюєш в цьому 

відділі поліції вже рік? Він не працює в цьому відділі поліції вже рік? Вона 

не працює в цьому відділі поліції вже рік? В не оно працює в цьому відділі 

поліції вже рік? Ми не працюємо в цьому відділі поліції вже рік? Ви не 

працюєте в цьому відділі поліції вже рік? Вони не працюють в цьому відділі 



Oleynik O.S. (Khlyntseva) GRAMMAR TRAINER 

44 

поліції вже рік? 

8. Я не захищаю порядок вже більш ніж 10 років? Ти не захищаєш 

порядок вже більш ніж 10 років? Він не захищає порядок вже більш ніж 10 

років? Вона з не захищає порядок вже більше ніж 10 років? Воно не захищає 

порядок вже більше ніж 10 років? Ми не захищаємо порядок вже більше ніж 

10 років? Ви не захищаєте порядок вже більш ніж 10 років? Вони не 

захищають порядок вже більш ніж 10 років? 

9. Я не переслідую підозрюваного (to pursue a suspect) вже понад 

годину? Ти не переслідуєш підозрюваного вже понад годину? Він не 

переслідує підозрюваного вже понад годину? Вона не переслідує 

підозрюваного вже понад годину? Воно не переслідує підозрюваного вже 

понад годину? Ми не переслідуємо підозрюваного вже понад годину? Ви не 

переслідуєте підозрюваного вже понад годину? Вони не переслідують 

підозрюваного вже понад годину? 

10. Я вже годину не намагаюся затримати підозрюваного? (to aprehand 

an individual) Ти вже годину не намагаєшся затримати підозрюваного? Він 

вже годину не намагається затримати підозрюваного? Вона вже годину не 

намагається затримати підозрюваного? Воно вже годину не намагається 

затримати підозрюваного? Ми вже годину не намагаємося затримати 

підозрюваного? Ви вже годину не намагаєтеся затримати підозрюваного? 

Вони вже годину не намагаються затримати підозрюваного? 

11.  Я вже годину не пояснюю, як це важливо застосовувати правила 

дорожнього руху? Ти вже годину не намагаєшся пояснити, як це важливо 

застосовувати правила дорожнього руху? Він вже годину не намагається 

пояснити, як це важливо застосовувати правила дорожнього руху? Вона вже 

годину не намагається пояснити, як це важливо застосовувати правила 

дорожнього руху? Воно вже годину не намагається пояснити, як це важливо 

застосовувати правила дорожнього руху? Ми вже годину не намагаємося 

пояснити, як це важлива застосовувати правила дорожнього руху? Ви вже 

годину не намагаєтеся пояснити, як це важливо застосовувати правила 

дорожнього руху? Вони вже годину не намагаються пояснити, як це важливо 

застосовувати правила дорожнього руху? (to enforce traffic law). 
 

 

Practice 4. Present Simple / Present-Continuous / Present Perfect-

Continuous 

 

Exercise 2 

 

1. Я живу в цьому провулку. Цей провулок дуже довгий. Ми йдемо по 

цьому провулку вже 15 хвилин. 

2.  Зараз ми йдемо через пішохідний перехід.  

3. На цій вулиці будують велике перехрестя. Його будують вже 
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тиждень. 

4. Цей міст дуже довгий. Ми переходимо через міст вже понад п'ять 

хвилин. 

5. Я працюю головним інспектором. Я працюю головним інспектором 

вже понад три роки.  

6. Він завжди носить уніформу. Він носить цю уніформу вже понад 

місяця. 

7. Він завжди перевіряє амуніцію. Він перевіряє свою амуніцію зараз. 

Він перевіряє свою амуніцію вже пів години. 

8.  Він завжди тримає напоготові (to keep close at hand) зброю. Зараз 

Він тримає напоготові зброю. Він тримає зброю напоготові вже дві хвилини.  

9. Він завжди використовує куленепробивний жилет (a bullet-proof 

vest). Він зараз використовує куленепробивний жилет. Він використовує цей 

куленепробивний жилет вже годину.  

10.  Він вважає, що портупея (a duty belt) це дуже зручно. Зараз він 

використовує портупею. Він використовує портупею вже понад рік. 

11.  Він завжди застосовує пістолет лише у винятково небезпечних 

ситуаціях. Він не застосовує зброю зараз.  Він не застосовує зброю вже 

декілька років.  

12. Останнім часом він тримає пістолет виключно в кобурі (to keep a 

pistol in holster).   
13. Будь ласка, не рухайтесь. Я закриваю кайданки (to slap handcuffs). 

Я не хочу вам нашкодити.  Я не хочу використовувати обмежувач (a 

restraint).  

14. Подивіться, поліцейський офіцер застосовує пасок змійку (a zip-tie). 

 

 

Exercise 2 

 

1. Я завжди приходжу на роботу вчасно!  Навіщо Ви дорікаєте мене 

зараз, Я слухаю Ваші закиди вже понад годину. 

2. У цьому місяці наша компанія працює над дуже великим проектом.  

Наш замовник хоче отримати якісний продукт на протягом місяця. 

3. Я ходжу на співбесіди вже 2 місяці та безрезультатно.  Зараз я хочу 

тільки знайти роботу.  Я все ще шукаю її і не здаюся. 

4. Я намагаюся виправити недолік цього додатка вже кілька годин.  

Думаю, вона збиткова. 

5. Я думаю, наш керівник розуміє, про що він говорить.  Вважаю Вам 

нема про що турбуватися.  Ми співпрацюємо з Вами вже багато років і нам 

можна довіряти. 

6. У цьому місяці багато компаній працюють на ринок Китаю, хоча 

ринок Америки не втрачає своєї привабливості для IT компаній України з 

початку розвитку ринку високих технологій в нашій країні. 
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7. Справедливий розподіл зобов'язань на увазі рівний розподіл обов'язків 

між співробітниками відповідно до їх посади. 

8. Скільки ти працюєш над реалізацією цього проекту?  - Я працюю над 

його реалізацією вже 2 роки.  Ми плануємо його реліз на травень. 

9. На коли ви плануєте реліз? 

10. Я проводжу такі тренінги у сфері високих технологій понад 10 років.  

У цьому місяці я проводжу тренінг в одній з найбільших компаній. 

11. Не має значення, по скільки годин на день Ви працюєте, тільки 

результат має значення.  Ми працюємо на ринку високих технологій вже 

багато років, і наша компанія вимагає виконувати роботу дуже якісно. 

12. Ви намагаєтеся реалізувати цей проект з 2016 року?  - Так, проект 

величезний, і ми плануємо представити його 2017 року.  Вважаю, ми готові 

назвати навіть дату релізу. 

13. Всі наші співробітники підписують угоду про нерозголошення.  У 

цьому місяці ми набираємо новий персонал.  Ми займаємося підбором 

персоналу з 5 травня. 

14. Зараз наша угода про нерозголошення містить пункт про неустойку 

(forfeit) в разі витоку інформації. 

 

 

Exercise 3 

 

1. Вони читають книги.  Вони не читають книги.  Вони читають книги?  

Як часто ви читаєте книги?  Які книги ви читаєте?  Хіба вони не читають 

книги?  Вони дійсно читають книги. 

2. Ми часто пишемо твори.  Ми не пишемо твори дуже часто.  Ви часто 

пишете твори?  Як часто ви пишете твори?  Хіба ви пишите твори?  Вона 

дійсно пише хороші твори. 

3. Він винаходить нові пристрої.  Вона не винаходить нові пристрої.  

Хто винаходить нові пристрої?  Він винаходить нові пристрої?  Хіба вона 

винаходить нові пристрої?  Вона дійсно винаходить нові пристрої. 

4. Вона ходить в дорогі магазини.  Він не ходить в дорогі магазини.  

Вони ходять в дорогі магазини?  Коли вони ходять в дорогі магазини за 

покупками?  Хіба вони ходять в дорогі магазини за покупками?  Вони дійсно 

ходять в дорогі магазини за покупками. 

5. Вона часто їздить за кордон.  Він не часто їздить за кордон.  Вони 

часто їздять за кордон?  Як часто вони їздять за кордон?  Хіба вона їздить за 

кордон?  Він дійсно їздить закордон. 

6. Вона добре готує рибу.  Він погано готує рибу.  Він дійсно добре 

готує рибу.  Хіба вона добре готує рибу?  Чому він зазвичай готує рибу, коли 

ми приходимо до них в гості? 

7. Він працює в офісі, а вона не працює там.  Хто працює в офісі?  Чому 

вони там працюють?  Коли закінчується їх робочий день зазвичай?  Їх 
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робочий день закінчується дійсно рано.  Хіба їх робочий день закінчується 

так рано? 

8. Ми завжди приходимо рано на урок.  Він приходить на урок 

заздалегідь.  Чому він приходить на урок заздалегідь?  Хіба вони проходять 

на урок заздалегідь?  Вона дійсно приходить на урок заздалегідь! 

9. Вона носить дорогий одяг.  Він не носить дорогий одяг.  Ми 

вважаємо, що дорогий одяг кращій ніж дешевий.  Вона дійсно віддає 

перевагу дорогому одягу, а не дешевому.  Хіба він вважає, що дорогий одяг 

кращій ніж дешевий?  Чи вона дійсно вважає, що дорогий одяг кращій ніж 

дешевий?  

10. Він ходить тільки в дорогі ресторани.  Вона не ходить в дорогі 

ресторани.  Вони вважають, що дорогі ресторани кращі ніж дешеві.  Чому ти 

віддаєш перевагу дешевим ресторанам, а не дорогим?  Ви часто ходите в 

дорогі ресторани?  Як часто ви ходите в дорогі ресторани? 

11. Вона обідає зараз.  Вона не обідає зараз.  Він обідає зараз?  Вони не 

обідають зараз.  Ви обідаєте завтра о 17.00?  (Заплановане дію) 

12. Вона йде за покупками зараз.  Він не йде за покупками зараз.  Що 

вони роблять в даний момент?  - Йдуть в магазин за покупками.  А я йду за 

покупками завтра. 

13. Ми читаємо цю розповідь в цей момент.  Він не читає розповідь в 

цей момент.  Хто читає розповідь в цей момент?  Ми читаємо цю розповідь в 

наступному місяці. 

14. Я купую цю дорогу машину в цьому році.  Він пише звіт на цьому 

тижні.  Вона не пише звіт на цьому тижні.  Ми пишемо звіт на цьому тижні?  

Ми пишемо звіт зараз.  Співробітник не пише звіт зараз, в цей момент він п'є 

каву. 

15. Я читаю цікаву статтю.  Він не читає цю статтю зараз.  Хто читає цю 

статтю зараз?  Чому ти читаєш цю нецікаву статтю? 

16. Я пишу одну цікаву статтю зараз.  А ти що робиш?  - Я готую обід, і 

я намагаюся приготувати його дуже смачним. 

17. Ми шукаємо нового співробітника.  Чому ти не шукаєш нового 

співробітника?  Він не шукає нових співробітників зараз.  Хто шукає нового 

співробітника?  Вона шукає нових співробітників на наступному тижні. 

18. Ми йдемо в кіно сьогодні.  Він не йде в кіно сьогодні.  Хто йде в кіно 

сьогодні зі мною?  Чому ти не йдеш в кіно зі мною сьогодні?  Навіщо він 

туди йде?  Чому вона не йде з нами? 
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Practice 5 / Present Perfect / Active 

Affirmative  Negative 

I have  ________ed 

You have ______ed 

He has ______ed 

She has ______ed 

It has ______ed 

We have  ______ ed 

You have ______ ed 

They have  _______ ed 

I have not (haven`t) ________ed 

You have not 

(haven`t)________ed 

He has not (hasn`t) ________ed 

She has not (hasn`t) ________ed 

It has not (hasn`t) ________ed 

We have not (haven`t) 

________ed 

You have not (haven`t) 

________ed 

They have not (haven`t) 

________ed 

Interrogative Answer 

Have I 

_______ed? 

Have you 

_______ed? 

Has he 

_______ed? 

Has she 

_______ed? 

Has it 

_______ed? 

Have we 

_______ed? 

Have you 

_______ed? 

Have they 

_____ed? 

Have I not 

_______ed? 

Have you not 

_______ed? 

Has he not 

_______ed? 

Has she not 

_______ed? 

Has it not 

_______ed? 

Have we not 

_______ed? 

Have you not 

_______ed? 

Have they not 

_______ed? 

Haven`t I 

________ed? 

Haven`t you 

________ed? 

Hasn`t he 

________ed? 

Hasn`t she 

________ed? 

Hasn`t it 

________ed? 

Haven`t we 

________ed? 

Haven`t you 

________ed? 

Haven`t they 

_______ed? 

No, I have not (haven`t) 

No, you have not (haven`t) 

No, he has not (hasn`t) 

No, she has not (hasn`t) 

No, it has not (hasn`t) 

No, we have not (haven`t) 

No, you have not (haven`t) 

No, they have not (haven`t) 

The empty space is for infinitive without particle “to” if the verb is regular 

and if the verb is irregular the third form of it should be used without any 

extra endings. 

 

 

Exercise 1. Affirmative sentences  

 

1. Я вже підписав угоду про нерозголошення.  Ти вже підписав угоду 

про нерозголошення.  Він уже підписав угоду про нерозголошення.  Вона 

вже підписала угоду про нерозголошення.  Воно вже підписало угоду про 

нерозголошення.  Ми вже підписали угоду про нерозголошення.  Ви вже 
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підписали угоду про нерозголошення.  Вони вже підписали угоду про 

нерозголошення. 

2. Я включила пункт про нерозголошення в контракт сьогодні.  Ти 

включила пункт про нерозголошення в контракт сьогодні.  Він включив 

пункт про нерозголошення в контракт сьогодні.  Вона включила пункт про 

нерозголошення в контракт сьогодні.  Воно включило пункт про 

нерозголошення в контракт сьогодні.  Ми включили пункт про 

нерозголошення в контракт сьогодні.  Ви включили пункт про 

нерозголошення в контракт сьогодні.  Вони включили пункт про 

нерозголошення в контракт сьогодні. 

3. Я отримала контракт в цьому місяці.  Ти отримала контракт в цьому 

місяці.  Він отримав контракт в цьому місяці.  Вона отримала контракт в 

цьому місяці.  Воно отримало контракт в цьому місяці.  Ми отримали 

контракт в цьому місяці.  Ви отримали контракт в цьому місяці.  Вони 

отримали контракт в цьому місяці. 

4. Я відмовився від цього проекту на цьому тижні.  Ти відмовився від 

цього проекту на цьому тижні.  Він відмовився від цього проекту на цьому 

тижні.  Вона відмовилася від цього проекту на цьому тижні.  Воно 

відмовилося від цього проекту на цьому тижні.  Ми відмовилися від цього 

проекту на цьому тижні.  Ви відмовилися від цього проекту на цьому тижні.  

Вони відмовилися від цього проекту на цьому тижні. 

5. Я розподілила обов'язки між співробітниками відповідно до їх 

посадових інструкцій.  Ти розподілила обов'язки між співробітниками 

відповідно до їх посадових інструкцій.  Він розподілив обов'язки між 

співробітниками відповідно до їх посадових інструкцій.  Вона розподілила 

обов'язки між співробітниками відповідно до їх посадових інструкцій.  Воно 

розподілило обов'язки між співробітниками відповідно до їх посадових 

інструкцій.  Ми розподілили обов'язки між співробітниками відповідно до їх 

посадових інструкцій. Ви розподілили обов'язки між співробітниками 

відповідно до їх посадових інструкцій.  Вони розподілили обов'язки між 

співробітниками відповідно до їх посадових інструкцій. 

6. Я розподілив навантаження для збільшення продуктивності.  Ти 

розподілив навантаження для збільшення продуктивності.  Він розподілив 

навантаження для збільшення продуктивності.  Вона розподілила 

навантаження для збільшення продуктивності.  Воно розподілило 

навантаження для збільшення продуктивності.  Ми розподілили 

навантаження для збільшення продуктивності.  Ви розподілили 

навантаження для збільшення продуктивності.  Вони розподілили 

навантаження для збільшення продуктивності. 

7. Я відмовився підписувати угоду про нерозголошення.  Ти відмовився 

підписувати угоду про нерозголошення.  Він відмовився підписувати угоду 

про нерозголошення.  Вона відмовилася підписувати угоду про 

нерозголошення.  Воно відмовилося підписувати угоду про нерозголошення.  
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Ми відмовилися підписувати угоду про нерозголошення.  Ви відмовилися 

підписувати угоду про нерозголошення.  Вони відмовилися підписувати 

угоду про нерозголошення. 

8. Сьогодні я багато дізнався про стандартну вогневу зброю (standard 

issue  firearm).  Сьогодні ти багато дізнався про стандартну вогневу зброю. 

Сьогодні він дізнався багато про стандартну вогневу зброю. Сьогодні вона 

багато дізналася про стандартну вогневу зброю. Сьогодні воно багато 

дізналося стандартну вогневу зброю. Сьогодні ми багато дізналися про 

стандартну вогневу зброю. Сьогодні ви багато дізналися про стандартну 

вогневу зброю. Вони багато дізналися про стандартну вогневу зброю. 

9. Сьогодні я вперше побачив гвинтівку (a rifle). Сьогодні  ти вперше 

побачив гвинтівку. Сьогодні він вперше побачив гвинтівку. Сьогодні вона 

вперше побачила гвинтівку. Сьогодні воно вперше побачило гвинтівку. 

Сьогодні ми вперше побачили гвинтівку. Сьогодні ви вперше  побачили 

гвинтівку. Сьогодні вони вперше побачили гвинтівку. 

10. Сьогодні я перше стріляв з револьвера. Сьогодні ти вперше стріляв з 

револьвера. Сьогодні він вперше стріляв з револьвера. Сьогодні вона вперше 

стріляла з револьвера. Сьогодні воно вперше стріляло з револьвера. Сьогодні 

ми вперше стріляли з револьвера. Сьогодні ви вперше стріляли з револьвера. 

Сьогодні вони вперше стріляли з револьвера. 

11. Сьогодні я вперше стріляв з рушниці (a shotgun). Сьогодні ти 

вперше стріляв з рушниці. Сьогодні він вперше стріляв з рушниці. Сьогодні 

вона вперше стріляла з рушниці. Сьогодні воно вперше стріляло з рушниці. 

Сьогодні ми стріляли з рушниці. Сьогодні ви стріляли з рушниці. Сьогодні 

вони вперше стріляли з рушниці. 

12. Я знайшов кулю. Ти знайшов кулю. Він знайшов кулю. Вона 

знайшла кулю. Воно знайшло кулю. Ми знайшли кулю. Ви знайшли кулю. 

Вони знайшли кулю. 

 

 

Exercise 2. Negative sentences 

 

1. Я не підписав угоду про нерозголошення.  Ти не підписав угоду про 

нерозголошення.  Він не підписав угоду про нерозголошення.  Вона не 

підписала угоду про нерозголошення.  Воно не підписало угоду про 

нерозголошення.  Ми не підписали угоду про нерозголошення.  Ви не 

підписали угоду про нерозголошення.  Вони не підписали угоду про 

нерозголошення. 

2. Я не включила пункт про нерозголошення в контракт сьогодні.  Ти не 

включила пункт про нерозголошення в контракт сьогодні.  Він не включив 

пункт про нерозголошення в контракт сьогодні.  Вона не включила пункт про 

нерозголошення в контракт сьогодні.  Воно не включило пункт про 

нерозголошення в контракт сьогодні.  Ми не включили пункт про 
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нерозголошення в контракт сьогодні.  Ви не включили пункт про 

нерозголошення в контракт сьогодні.  Вони не включили пункт про 

нерозголошення в контракт сьогодні. 

3. Я не отримала контракт в цьому місяці.  Ти не отримала контракт в 

цьому місяці.  Він не отримав контракт в цьому місяці.  Вона не отримала 

контракт в цьому місяці.  Воно не отримало контракт в цьому місяці.  Ми не 

отримали контракт в цьому місяці.  Ви не отримали контракт в цьому місяці.  

Вони не отримали контракт в цьому місяці. 

4. Я не відмовився від цього проекту на цьому тижні.  Ти не відмовився 

від цього проекту на цьому тижні.  Він не відмовився від цього проекту на 

цьому тижні.  Вона не відмовилася від цього проекту на цьому тижні.  Воно 

не відмовилося від цього проекту на цьому тижні.  Ми не відмовилися від 

цього проекту на цьому тижні.  Ви не відмовилися від цього проекту на 

цьому тижні.  Вони не відмовилися від цього проекту на цьому тижні. 

5. Я не розподілила обов'язки між співробітниками відповідно до їх 

посадових інструкцій (job description, duties, work responsibilities).  Ти не 

розподілила обов'язки між співробітниками відповідно до їх посадових 

інструкцій.  Він не розподілив обов'язки між співробітниками відповідно до 

їх посадових інструкцій.  Вона не розподілила обов'язки між співробітниками 

відповідно до їх посадових інструкцій.  Воно не розподілило обов'язки між 

співробітниками відповідно до їх посадових інструкцій.  Ми не розподілили 

обов'язки між співробітниками відповідно до їх посадових інструкцій. Ви не 

розподілили обов'язки між співробітниками відповідно до їх посадових 

інструкцій.  Вони не розподілили обов'язки між співробітниками відповідно 

до їх посадових інструкцій. 

6. Я не розподілив навантаження для збільшення продуктивності.  Ти не 

розподілив навантаження для збільшення продуктивності.  Він не розподілив 

навантаження для збільшення продуктивності.  Вона не розподілила 

навантаження для збільшення продуктивності.  Воно не розподілило 

навантаження для збільшення продуктивності.  Ми не розподілили 

навантаження для збільшення продуктивності.  Ви не розподілили 

навантаження для збільшення продуктивності.  Вони не розподілили 

навантаження для збільшення продуктивності. 

7. Я не відмовився підписувати угоду про нерозголошення.  Ти не 

відмовився підписувати угоду про нерозголошення.  Він не відмовився 

підписувати угоду про нерозголошення.  Вона не відмовилася підписувати 

угоду про нерозголошення.  Воно не відмовилося підписувати угоду про 

нерозголошення.  Ми не відмовилися підписувати угоду про 

нерозголошення.  Ви не відмовилися підписувати угоду про нерозголошення.  

Вони не відмовилися підписувати угоду про нерозголошення. 

8. Сьогодні я не дізнався багато про стандартну вогневу зброю 

(standard issue  firearm).  Сьогодні ти не дізнався багато про стандартну 

вогневу зброю. Сьогодні він не дізнався багато про стандартну вогневу 
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зброю. Сьогодні вона не дізналася багато про стандартну вогневу зброю. 

Сьогодні воно не дізналося багато стандартну вогневу зброю. Сьогодні ми не 

дізналися багато про стандартну вогневу зброю. Сьогодні ви не дізналися 

багато про стандартну вогневу зброю. Вони не багато дізналися про 

стандартну вогневу зброю. 

9. Сьогодні я не побачив гвинтівку (a rifle). Сьогодні  ти не побачив 

гвинтівку. Сьогодні він не побачив гвинтівку. Сьогодні вона не побачила 

гвинтівку. Сьогодні воно не побачило гвинтівку. Сьогодні ми не побачили 

гвинтівку. Сьогодні ви не  побачили гвинтівку. Сьогодні вони не побачили 

гвинтівку. 

10. Сьогодні я не стріляв з револьвера. Сьогодні ти не стріляв з 

револьвера. Сьогодні він не стріляв з револьвера. Сьогодні вона не стріляла з 

револьвера. Сьогодні воно не стріляло з револьвера. Сьогодні ми не стріляли 

з револьвера. Сьогодні ви не стріляли з револьвера. Сьогодні вони не 

стріляли з револьвера. 

11. Сьогодні я не стріляв з рушниці (a shotgun). Сьогодні ти не стріляв з 

рушниці. Сьогодні він вперше стріляв з рушниці. Сьогодні вона не стріляла з 

рушниці. Сьогодні воно не стріляло з рушниці. Сьогодні ми не стріляли з 

рушниці. Сьогодні ви не стріляли з рушниці. Сьогодні вони не стріляли з 

рушниці. 

12. Я не знайшов кулю. Ти не знайшов кулю. Він не знайшов кулю. Вона 

не знайшла кулю. Воно не знайшло кулю. Ми не знайшли кулю. Ви не 

знайшли кулю. Вони не знайшли кулю. 

 

 

Exercise 3. Interrogative sentences 

 

1. Я вже підписав угоду про нерозголошення?  Ти вже підписав угоду 

про нерозголошення?  Він уже підписав угоду про нерозголошення?  Вона 

вже підписала угоду про нерозголошення?  Воно вже підписало угоду про 

нерозголошення?  Ми вже підписали угоду про нерозголошення?  Ви вже 

підписали угоду про нерозголошення?  Вони вже підписали угоду про 

нерозголошення? 

2. Я включила пункт про нерозголошення в контракт сьогодні?  Ти 

включила пункт про нерозголошення в контракт сьогодні?  Він включив 

пункт про нерозголошення в контракт сьогодні?  Вона включила пункт про 

нерозголошення в контракт сьогодні?  Воно включило пункт про 

нерозголошення в контракт сьогодні?  Ми включили пункт про 

нерозголошення в контракт сьогодні?  Ви включили пункт про 

нерозголошення в контракт сьогодні? Вони включили пункт про 

нерозголошення в контракт сьогодні? 

3. Я отримала контракт в цьому місяці?  Ти отримала контракт в цьому 

місяці.  Він отримав контракт в цьому місяці?  Вона отримала контракт в 
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цьому місяці?  Воно отримало контракт в цьому місяці?  Ми отримали 

контракт в цьому місяці.?  Ви отримали контракт в цьому місяці.  Вони 

отримали контракт в цьому місяці? 

4. Я відмовився від цього проекту на цьому тижні?  Ти відмовився від 

цього проекту на цьому тижні?  Він відмовився від цього проекту на цьому 

тижні?  Вона відмовилася від цього проекту на цьому тижні?  Воно 

відмовилося від цього проекту на цьому тижні?  Ми відмовилися від цього 

проекту на цьому тижні?  Ви відмовилися від цього проекту на цьому тижні?  

Вони відмовилися від цього проекту на цьому тижні? 

5. Я розподілила обов'язки між співробітниками відповідно до їх 

посадових інструкцій?  Ти розподілила обов'язки між співробітниками 

відповідно до їх посадових інструкцій?  Він розподілив обов'язки між 

співробітниками відповідно до їх посадових інструкцій?  Вона розподілила 

обов'язки між співробітниками відповідно до їх посадових інструкцій?  Воно 

розподілило обов'язки між співробітниками відповідно до їх посадових 

інструкцій?  Ми розподілили обов'язки між співробітниками відповідно до їх 

посадових інструкцій? Ви розподілили обов'язки між співробітниками 

відповідно до їх посадових інструкцій?  Вони розподілили обов'язки між 

співробітниками відповідно до їх посадових інструкцій? 

6. Я розподілив навантаження для збільшення продуктивності?  Ти 

розподілив навантаження для збільшення продуктивності?  Він розподілив 

навантаження для збільшення продуктивності?  Вона розподілила 

навантаження для збільшення продуктивності?  Воно розподілило 

навантаження для збільшення продуктивності?  Ми розподілили 

навантаження для збільшення продуктивності?  Ви розподілили 

навантаження для збільшення продуктивності? Вони розподілили 

навантаження для збільшення продуктивності? 

7. Я відмовився підписувати угоду про нерозголошення?  Ти відмовився 

підписувати угоду про нерозголошення?  Він відмовився підписувати угоду 

про нерозголошення?  Вона відмовилася підписувати угоду про 

нерозголошення?  Воно відмовилося підписувати угоду про нерозголошення?  

Ми відмовилися підписувати угоду про нерозголошення?  Ви відмовилися 

підписувати угоду про нерозголошення?  Вони відмовилися підписувати 

угоду про нерозголошення? 

8. Сьогодні я багато дізнався про стандартну вогневу зброю (standard 

issue  firearm)?  Сьогодні ти багато дізнався про стандартну вогневу зброю? 

Сьогодні він дізнався багато про стандартну вогневу зброю? Сьогодні вона 

багато дізналася про стандартну вогневу зброю? Сьогодні воно багато 

дізналося про стандартну вогневу зброю? Сьогодні ми багато дізналися про 

стандартну вогневу зброю? Сьогодні ви багато дізналися про стандартну 

вогневу зброю? Вони багато дізналися про стандартну вогневу зброю? 

9. Сьогодні я вперше побачив гвинтівку (a rifle)? Сьогодні  ти вперше 

побачив гвинтівку? Сьогодні він вперше побачив гвинтівку? Сьогодні вона 
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вперше побачила гвинтівку? Сьогодні воно вперше побачило гвинтівку? 

Сьогодні ми вперше побачили гвинтівку? Сьогодні ви вперше  побачили 

гвинтівку? Сьогодні вони вперше побачили гвинтівку?  

10. Сьогодні я перше вистрілив з револьверу? Сьогодні ти вперше 

стріляв з револьверу? Сьогодні він вперше стріляв з револьверу? Сьогодні 

вона вперше стріляла з револьверу? Сьогодні воно вперше стріляло з 

револьверу? Сьогодні ми вперше стріляли з револьверу? Сьогодні ви вперше 

стріляли з револьверу? Сьогодні вони вперше стріляли з револьверу? 

11. Сьогодні я вперше стріляв з рушниці (a shotgun)? Сьогодні ти 

вперше стріляв з рушниці? Сьогодні він вперше стріляв з рушниці? Сьогодні 

вона вперше стріляла з рушниці? Сьогодні воно вперше стріляло з рушниці? 

Сьогодні ми стріляли з рушниці? Сьогодні ви стріляли з рушниці? Сьогодні 

вони вперше стріляли з рушниці? 

12. Я знайшов кулю? Ти знайшов кулю? Він знайшов кулю? Вона 

знайшла кулю? Воно знайшло кулю? Ми знайшли кулю? Ви знайшли кулю? 

Вони знайшли кулю? 

Exercise 4 Negative-Interrogative sentences 

1. Я не підписав угоду про нерозголошення?  Ти не підписав угоду про 

нерозголошення?  Він не підписав угоду про нерозголошення?  Вона не 

підписала угоду про нерозголошення?  Воно не підписало угоду про 

нерозголошення?  Ми не підписали угоду про нерозголошення?  Ви не 

підписали угоду про нерозголошення?  Вони не підписали угоду про 

нерозголошення? 

2. Я не включила пункт про нерозголошення в контракт сьогодні?  Ти не 

включила пункт про нерозголошення в контракт сьогодні?  Він не включив 

пункт про нерозголошення в контракт сьогодні?  Вона не включила пункт 

про нерозголошення в контракт сьогодні?  Воно не включило пункт про 

нерозголошення в контракт сьогодні?  Ми не включили пункт про 

нерозголошення в контракт сьогодні?  Ви не включили пункт про 

нерозголошення в контракт сьогодні? Вони не включили пункт про 

нерозголошення в контракт сьогодні? 

3. Я не отримала контракт в цьому місяці?  Ти не отримала контракт в 

цьому місяці.  Він не отримав контракт в цьому місяці?  Вона не отримала 

контракт в цьому місяці?  Воно не отримало контракт в цьому місяці?  Ми не 

отримали контракт в цьому місяці.?  Ви не отримали контракт в цьому місяці.  

Вони не отримали контракт в цьому місяці? 

4. Я не відмовився від цього проекту на цьому тижні?  Ти не відмовився 

від цього проекту на цьому тижні?  Він не відмовився від цього проекту на 

цьому тижні?  Вона не відмовилася від цього проекту на цьому тижні?  Воно 

не відмовилося від цього проекту на цьому тижні?  Ми не відмовилися від 

цього проекту на цьому тижні?  Ви не відмовилися від цього проекту на 

цьому тижні?  Вони не відмовилися від цього проекту на цьому тижні? 

5. Я не розподілила обов'язки між співробітниками відповідно до їх 
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посадових інструкцій?  Ти не розподілила обов'язки між співробітниками 

відповідно до їх посадових інструкцій?  Він не розподілив обов'язки між 

співробітниками відповідно до їх посадових інструкцій?  Вона не 

розподілила обов'язки між співробітниками відповідно до їх посадових 

інструкцій?  Воно не розподілило обов'язки між співробітниками відповідно 

до їх посадових інструкцій?  Ми не розподілили обов'язки між 

співробітниками відповідно до їх посадових інструкцій? Ви не розподілили 

обов'язки між співробітниками відповідно до їх посадових інструкцій?  Вони 

не розподілили обов'язки між співробітниками відповідно до їх посадових 

інструкцій? 

6. Я не розподілив навантаження для збільшення продуктивності?  Ти не 

розподілив навантаження для збільшення продуктивності?  Він розподілив 

навантаження для збільшення продуктивності?  Вона не розподілила 

навантаження для збільшення продуктивності?  Воно не розподілило 

навантаження для збільшення продуктивності?  Ми не розподілили 

навантаження для збільшення продуктивності?  Ви не розподілили 

навантаження для збільшення продуктивності? Вони не розподілили 

навантаження для збільшення продуктивності? 

7. Я не відмовився підписувати угоду про нерозголошення?  Ти не 

відмовився підписувати угоду про нерозголошення?  Він не відмовився 

підписувати угоду про нерозголошення?  Вона не відмовилася підписувати 

угоду про нерозголошення?  Воно не відмовилося підписувати угоду про 

нерозголошення? Ми не відмовилися підписувати угоду про 

нерозголошення? Ви не відмовилися підписувати угоду про нерозголошення? 

Вони не відмовилися підписувати угоду про нерозголошення? 

8. Хіба я не дізнався багато про стандартну вогневу зброю (standard 

issue  firearm)?  Хіба ти не дізнався багато про стандартну вогневу зброю? 

Хіба він не дізнався багато про стандартну вогневу зброю? Хіба вона не 

дізналася багато про стандартну вогневу зброю? Хіба воно не дізналося 

багато про стандартну вогневу зброю? Хіба ми не дізналися багато про 

стандартну вогневу зброю? Хіба ви не дізналися багато про стандартну 

вогневу зброю? Вони  не багато дізналися про стандартну вогневу зброю? 

9. Хіба я не побачив гвинтівку вперше (a rifle)? Хіба  ти не побачив 

гвинтівку вперше? Хіба він не побачив гвинтівку вперше? Хіба вона вперше 

не побачила гвинтівку? Хіба воно вперше не побачило гвинтівку? Хіба ми 

вперше не побачили гвинтівку? Хіба ви вперше  не побачили гвинтівку? Хіба 

вони вперше не побачили гвинтівку? 

10. Чи я не вперше стріляв з револьвера? Хіба ти не вперше стріляв з 

револьвера? Чи він не вперше стріляв з револьвера? Чи вона не вперше 

стріляла з револьвера? Чи воно не вперше стріляло з револьвера? Чи ми не 

вперше стріляли з револьвера? Чи ви вперше не стріляли з револьвера? Чи 

вони не вперше стріляли з револьвера? 

11. Чи я не вперше стріляв з рушниці (a shotgun)? Чи ти не вперше 
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стріляв з рушниці? Чи він не вперше стріляв з рушниці? Чи вона не вперше 

стріляла з рушниці? Чи воно не вперше стріляло з рушниці? Чи ми не вперше 

стріляли з рушниці? Чи ви не вперше стріляли з рушниці? Чи вони не вперше 

стріляли з рушниці? 

12. Я не знайшов кулю? Ти не знайшов кулю? Він не знайшов кулю? 

Вона не знайшла кулю? Воно не знайшло кулю? Ми не знайшли кулю? Ви не 

знайшли кулю? Вони знайшли кулю? 

 

Practice 6 / Past Simple / Active 

Affirmative Negative 

I  ________ed 

You ______ed 

He ______ed 

She ______ed 

It ______ed 

We ______ ed 

You ______ ed 

They_______ ed 

I did not (didn`t) ________ 

You did not (didn`t) ________ 

He did not (didn`t) ________ 

She did not (didn`t) ________ 

It did not (didn`t) ________ 

We did not (didn`t) ________ 

You did not (didn`t) ________ 

They did not (didn`t) ________ 

Interrogative Answer 

Did I _____? 

Did You __? 

Did He ___? 

Did She ___? 

Did It ____? 

Did We ___? 

Did You __? 

Did They __? 

Did I not ___? 

Did You not _? 

Did He not __? 

Did She not _? 

Did It not ___? 

Did We not __? 

Did You not _? 

Did They not_? 

Did n`t I ____? 

Did n`t You _? 

Did n`t He __? 

Did n`t She __? 

Did n`t It ___? 

Did n`t We __? 

Did n`t You _? 

Did n`t They _? 

No, I did not (didn`t) 

No, you did not (didn`t) 

No, he did not (didn`t) 

No, she did not (didn`t) 

No, it did not (didn`t) 

No, we did not (didn`t) 

No, you did not (didn`t) 

No, they did not (didn`t) 

 

The empty space is for infinitive without particle “to” if the verb is regular 

and if the verb is irregular the second form of it should be used without any 

extra endings for affirmative sentences. 

The empty space is for infinitive without particle “to” for negative and 

interrogative sentences. 

Exercise 1 Affirmative sentences 
 

 

Exercise 1. Affirmative sentences  
 

1. Я вже підписав угоду про нерозголошення вчора.  Ти вже підписав 

угоду про нерозголошення вчора.  Він уже підписав угоду про 

нерозголошення вчора.  Вона вже підписала угоду про нерозголошення 

вчора.  Воно вже підписало угоду про нерозголошення вчора.  Ми вже 

підписали угоду про нерозголошення вчора.  Ви вже підписали угоду про 

нерозголошення вчора.  Вони вже підписали угоду про нерозголошення 
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вчора. 

2. Я включила пункт про нерозголошення в контракт вчора.  Ти 

включила пункт про нерозголошення в контракт вчора.  Він включив пункт 

про нерозголошення в контракт вчора.  Вона включила пункт про 

нерозголошення в контракт вчора.  Воно включило пункт про 

нерозголошення в контракт вчора.  Ми включили пункт про нерозголошення 

в контракт вчора.  Ви включили пункт про нерозголошення в контракт вчора.  

Вони включили пункт про нерозголошення в контракт вчора. 

3. Я отримала контракт минулого місяця.  Ти отримала контракт 

минулого місяця.  Він отримав контракт минулого місяця.  Вона отримала 

контракт минулого місяця.  Воно отримало контракт минулого місяця.  Ми 

отримали контракт минулого місяця.  Ви отримали контракт минулого 

місяця.  Вони отримали контракт минулого місяця. 

4. Я відмовився від цього проекту минулого тижня.  Ти відмовився від 

цього проекту на минулого тижня.  Він відмовився від цього проекту 

минулого тижня.  Вона відмовилася від цього проекту минулого тижня.  

Воно відмовилося від цього проекту минулого тижня.  Ми відмовилися від 

цього проекту минулого тижня.  Ви відмовилися від цього проекту минулого 

тижня.  Вони відмовилися від цього проекту минулого тижня. 

5. (ВЧОРА) Я розподілила обов'язки між співробітниками відповідно до 

їх посадових інструкцій.  Ти розподілила обов'язки між співробітниками 

відповідно до їх посадових інструкцій.  Він розподілив обов'язки між 

співробітниками відповідно до їх посадових інструкцій.  Вона розподілила 

обов'язки між співробітниками відповідно до їх посадових інструкцій.  Воно 

розподілило обов'язки між співробітниками відповідно до їх посадових 

інструкцій.  Ми розподілили обов'язки між співробітниками відповідно до їх 

посадових інструкцій. Ви розподілили обов'язки між співробітниками 

відповідно до їх посадових інструкцій.  Вони розподілили обов'язки між 

співробітниками відповідно до їх посадових інструкцій. 

6. (ВЧОРА) Я розподілив навантаження для збільшення продуктивності.  

Ти розподілив навантаження для збільшення продуктивності.  Він розподілив 

навантаження для збільшення продуктивності. Вона розподілила 

навантаження для збільшення продуктивності. Воно розподілило 

навантаження для збільшення продуктивності. Ми розподілили 

навантаження для збільшення продуктивності. Ви розподілили навантаження 

для збільшення продуктивності. Вони розподілили навантаження для 

збільшення продуктивності. 

7. (ВЧОРА) Я відмовився підписувати угоду про нерозголошення.  Ти 

відмовився підписувати угоду про нерозголошення.  Він відмовився 

підписувати угоду про нерозголошення.  Вона відмовилася підписувати 

угоду про нерозголошення.  Воно відмовилося підписувати угоду про 

нерозголошення.  Ми відмовилися підписувати угоду про нерозголошення.  

Ви відмовилися підписувати угоду про нерозголошення.  Вони відмовилися 
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підписувати угоду про нерозголошення. 

8. (ВЧОРА) Я багато дізнався про стандартну вогневу зброю (standard 

issue  firearm).  Ти багато дізнався про стандартну вогневу зброю. Він 

дізнався багато про стандартну вогневу зброю. Вона багато дізналася про 

стандартну вогневу зброю. Воно багато дізналося стандартну вогневу зброю. 

Ми багато дізналися про стандартну вогневу зброю. Ви багато дізналися про 

стандартну вогневу зброю. Вони багато дізналися про стандартну вогневу 

зброю. 

9. (ВЧОРА) Я вперше побачив гвинтівку (a rifle). Ти вперше побачив 

гвинтівку. Він вперше побачив гвинтівку. Вона вперше побачила гвинтівку. 

Воно вперше побачило гвинтівку. Ми вперше побачили гвинтівку. Ви вперше  

побачили гвинтівку. Вони вперше побачили гвинтівку. 

10. (ВЧОРА) Я перше стріляв з револьверу. Ти вперше стріляв з 

револьверу. Він вперше стріляв з револьверу. Вона вперше стріляла з 

револьверу. Воно вперше стріляло з револьверу. Ми вперше стріляли з 

револьверу. Ви вперше стріляли з револьверу. Вони вперше стріляли з 

револьверу. 

11. (ВЧОРА) Я вперше стріляв з рушниці (a shotgun). Ти вперше 

стріляв з рушниці. Він вперше стріляв з рушниці. Вона вперше стріляла з 

рушниці. Воно вперше стріляло з рушниці. Ми стріляли з рушниці. Ви 

стріляли з рушниці. Вони вперше стріляли з рушниці. 

12. (ВЧОРА)  Я знайшов кулю. Ти знайшов кулю. Він знайшов кулю. 

Вона знайшла кулю. Воно знайшло кулю. Ми знайшли кулю. Ви знайшли 

кулю. Вони знайшли кулю. 

 

 

Exercise 2. Negative sentences 

 

1. Я не підписав угоду про нерозголошення вчора.  Ти не підписав угоду 

про нерозголошення вчора.  Він не підписав угоду про нерозголошення 

вчора.  Вона не підписала угоду про нерозголошення вчора.  Воно не 

підписало угоду про нерозголошення вчора.  Ми не підписали угоду про 

нерозголошення вчора.  Ви не підписали угоду про нерозголошення вчора.  

Вони вже підписали угоду про нерозголошення вчора. 

2. Я не включила пункт про нерозголошення в контракт вчора.  Ти не 

включила пункт про нерозголошення в контракт вчора.  Він не включив 

пункт про нерозголошення в контракт вчора.  Вона не включила пункт про 

нерозголошення в контракт вчора. Воно не включило пункт про 

нерозголошення в контракт вчора. Ми не включили пункт про 

нерозголошення в контракт вчора. Ви не включили пункт про 

нерозголошення в контракт вчора. Вони не включили пункт про 

нерозголошення в контракт вчора. 

3. Я не отримала контракт минулого місяця.  Ти не отримала контракт 
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минулого місяця.  Він не отримав контракт минулого місяця.  Вона не 

отримала контракт минулого місяця.  Воно не отримало контракт минулого 

місяця.  Ми не отримали контракт минулого місяця.  Ви не отримали 

контракт минулого місяця.  Вони не отримали контракт минулого місяця. 

4. Я не відмовився від цього проекту минулого тижня.  Ти не відмовився 

від цього проекту на минулого тижня.  Він не відмовився від цього проекту 

минулого тижня.  Вона не відмовилася від цього проекту минулого тижня.  

Воно не відмовилося від цього проекту минулого тижня.  Ми не відмовилися 

від цього проекту минулого тижня.  Ви не відмовилися від цього проекту 

минулого тижня.  Вони не відмовилися від цього проекту минулого тижня. 

5. (ВЧОРА) Я не розподілила обов'язки між співробітниками відповідно 

до їх посадових інструкцій.  Ти не розподілила обов'язки між 

співробітниками відповідно до їх посадових інструкцій.  Він не розподілив 

обов'язки між співробітниками відповідно до їх посадових інструкцій.  Вона 

не розподілила обов'язки між співробітниками відповідно до їх посадових 

інструкцій.  Воно не розподілило обов'язки між співробітниками відповідно 

до їх посадових інструкцій.  Ми не розподілили обов'язки між 

співробітниками відповідно до їх посадових інструкцій. Ви не розподілили 

обов'язки між співробітниками відповідно до їх посадових інструкцій.  Вони 

не розподілили обов'язки між співробітниками відповідно до їх посадових 

інструкцій. 

6. (ВЧОРА) Я не розподілив навантаження для збільшення 

продуктивності. Ти не розподілив навантаження для збільшення 

продуктивності. Він не розподілив навантаження для збільшення 

продуктивності. Вона не розподілила навантаження для збільшення 

продуктивності. Воно не розподілило навантаження для збільшення 

продуктивності. Ми не розподілили навантаження для збільшення 

продуктивності. Ви не розподілили навантаження для збільшення 

продуктивності. Вони не розподілили навантаження для збільшення 

продуктивності. 

7. (ВЧОРА) Я не відмовився підписувати угоду про нерозголошення.  

Ти не відмовився підписувати угоду про нерозголошення.  Він не відмовився 

підписувати угоду про нерозголошення.  Вона не відмовилася підписувати 

угоду про нерозголошення.  Воно не відмовилося підписувати угоду про 

нерозголошення.  Ми не відмовилися підписувати угоду про 

нерозголошення.  Ви не відмовилися підписувати угоду про нерозголошення.  

Вони не відмовилися підписувати угоду про нерозголошення. 

8. (ВЧОРА)  Я не багато дізнався про стандартну вогневу зброю 

(standard issue  firearm).  Ти не багато дізнався про стандартну вогневу 

зброю. Він не дізнався багато про стандартну вогневу зброю. Вона не багато 

дізналася про стандартну вогневу зброю. Воно не багато дізналося 

стандартну вогневу зброю. Ми не багато дізналися про стандартну вогневу 

зброю. Ви не багато дізналися про стандартну вогневу зброю. Вони не багато 
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дізналися про стандартну вогневу зброю. 

9. (ВЧОРА) Я не побачив гвинтівку (a rifle). Ти не побачив гвинтівку. 

Він не побачив гвинтівку. Вона не побачила гвинтівку. Воно не побачило 

гвинтівку. Ми не побачили гвинтівку. Ви не  побачили гвинтівку. Вони не 

побачили гвинтівку. 

10. (ВЧОРА) Я не стріляв з револьверу. Ти не стріляв з револьверу. Він 

не стріляв з револьверу. Вона не стріляла з револьверу. Воно не стріляло з 

револьверу. Ми не стріляли з револьверу. Ви не стріляли з револьверу. Вони 

не стріляли з револьверу. 

11. (ВЧОРА) Я не стріляв з рушниці (a shotgun). Ти не стріляв з 

рушниці. Він не стріляв з рушниці. Вона не стріляла з рушниці. Воно не 

стріляло з рушниці. Ми не стріляли з рушниці. Ви не стріляли з рушниці. 

Вони не стріляли з рушниці. 

12. (ВЧОРА)  Я не знайшов кулю. Ти не знайшов кулю. Він не знайшов 

кулю. Вона не знайшла кулю. Воно не знайшло кулю. Ми не знайшли кулю. 

Ви не знайшли кулю. Вони не знайшли кулю. 

 

 

Exercise 3. Interrogative sentences 

 

1. Я вже підписав угоду про нерозголошення вчора? Ти вже підписав 

угоду про нерозголошення вчора?  Він уже підписав угоду про 

нерозголошення вчора?  Вона вже підписала угоду про нерозголошення 

вчора?  Воно вже підписало угоду про нерозголошення вчора?  Ми вже 

підписали угоду про нерозголошення вчора?  Ви вже підписали угоду про 

нерозголошення вчора.  Вони вже підписали угоду про нерозголошення 

вчора? 

2. Я включила пункт про нерозголошення в контракт вчора?  Ти 

включила пункт про нерозголошення в контракт вчора?  Він включив пункт 

про нерозголошення в контракт вчора?  Вона включила пункт про 

нерозголошення в контракт вчора?  Воно включило пункт про 

нерозголошення в контракт вчора?  Ми включили пункт про нерозголошення 

в контракт вчора? Ви включили пункт про нерозголошення в контракт вчора?  

Вони включили пункт про нерозголошення в контракт вчора? 

3. Я отримала контракт минулого місяця?  Ти отримала контракт 

минулого місяця?  Він отримав контракт минулого місяця?  Вона отримала 

контракт минулого місяця?  Воно отримало контракт минулого місяця?  Ми 

отримали контракт минулого місяця?  Ви отримали контракт минулого 

місяця?  Вони отримали контракт минулого місяця? 

4. Я відмовився від цього проекту минулого тижня?  Ти відмовився від 

цього проекту на минулого тижня?  Він відмовився від цього проекту 

минулого тижня?  Вона відмовилася від цього проекту минулого тижня?  

Воно відмовилося від цього проекту минулого тижня?  Ми відмовилися від 
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цього проекту минулого тижня?  Ви відмовилися від цього проекту минулого 

тижня?  Вони відмовилися від цього проекту минулого тижня? 

5. (ВЧОРА) Я розподілила обов'язки між співробітниками відповідно до 

їх посадових інструкцій?  Ти розподілила обов'язки між співробітниками 

відповідно до їх посадових інструкцій?  Він розподілив обов'язки між 

співробітниками відповідно до їх посадових інструкцій?  Вона розподілила 

обов'язки між співробітниками відповідно до їх посадових інструкцій?  Воно 

розподілило обов'язки між співробітниками відповідно до їх посадових 

інструкцій?  Ми розподілили обов'язки між співробітниками відповідно до їх 

посадових інструкцій? Ви розподілили обов'язки між співробітниками 

відповідно до їх посадових інструкцій?  Вони розподілили обов'язки між 

співробітниками відповідно до їх посадових інструкцій? 

6. (ВЧОРА) Я розподілив навантаження для збільшення 

продуктивності? Ти розподілив навантаження для збільшення 

продуктивності? Він розподілив навантаження для збільшення 

продуктивності. Вона розподілила навантаження для збільшення 

продуктивності? Воно розподілило навантаження для збільшення 

продуктивності? Ми розподілили навантаження для збільшення 

продуктивності? Ви розподілили навантаження для збільшення 

продуктивності? Вони розподілили навантаження для збільшення 

продуктивності? 

7. (ВЧОРА) Я відмовився підписувати угоду про нерозголошення?  Ти 

відмовився підписувати угоду про нерозголошення?  Він відмовився 

підписувати угоду про нерозголошення?  Вона відмовилася підписувати 

угоду про нерозголошення?  Воно відмовилося підписувати угоду про 

нерозголошення?  Ми відмовилися підписувати угоду про нерозголошення.  

Ви відмовилися підписувати угоду про нерозголошення?  Вони відмовилися 

підписувати угоду про нерозголошення? 

8. (ВЧОРА)  Я багато дізнався про стандартну вогневу зброю 

(standard issue  firearm)?  Ти багато дізнався про стандартну вогневу зброю? 

Він дізнався багато про стандартну вогневу зброю? Вона багато дізналася 

про стандартну вогневу зброю? Воно багато дізналося стандартну вогневу 

зброю? Ми багато дізналися про стандартну вогневу зброю? Ви багато 

дізналися про стандартну вогневу зброю? Вони багато дізналися про 

стандартну вогневу зброю? 

9. (ВЧОРА) Я вперше побачив гвинтівку (a rifle)? Ти вперше побачив 

гвинтівку? Він вперше побачив гвинтівку? Вона вперше побачила гвинтівку? 

Воно вперше побачило гвинтівку? Ми вперше побачили гвинтівку? Ви 

вперше  побачили гвинтівку? Вони вперше побачили гвинтівку? 

10. (ВЧОРА) Я перше стріляв з револьвера? Ти вперше стріляв з 

револьвера? Він вперше стріляв з револьвера? Вона вперше стріляла з 

револьвера? Воно вперше стріляло з револьвера? Ми вперше стріляли з 

револьвера? Ви вперше стріляли з револьвера? Вони вперше стріляли з 
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револьвера? 

11. (ВЧОРА) Я вперше стріляв з рушниці (a shotgun)?Ти вперше 

стріляв з рушниці? Він вперше стріляв з рушниці? Вона вперше стріляла з 

рушниці? Воно вперше стріляло з рушниці? Ми стріляли з рушниці? Ви 

стріляли з рушниці? Вони вперше стріляли з рушниці? 

12. (ВЧОРА)  Я знайшов кулю? Ти знайшов кулю? Він знайшов кулю? 

Вона знайшла кулю? Воно знайшло кулю? Ми знайшли кулю? Ви знайшли 

кулю? Вони знайшли кулю? 

 

 

Exercise 4. Negative-interrogative sentences 

 

1. Я не підписав угоду про нерозголошення вчора? Ти не підписав угоду 

про нерозголошення вчора?  Він не підписав угоду про нерозголошення 

вчора?  Вона не підписала угоду про нерозголошення вчора?  Воно не 

підписало угоду про нерозголошення вчора?  Ми не підписали угоду про 

нерозголошення вчора?  Ви не підписали угоду про нерозголошення вчора.  

Вони не підписали угоду про нерозголошення вчора? 

2. Я не включила пункт про нерозголошення в контракт вчора?  Ти не 

включила пункт про нерозголошення в контракт вчора?  Він не включив 

пункт про нерозголошення в контракт вчора?  Вона не включила пункт про 

нерозголошення в контракт вчора?  Воно не включило пункт про 

нерозголошення в контракт вчора?  Ми не включили пункт про 

нерозголошення в контракт вчора? Ви не включили пункт про 

нерозголошення в контракт вчора?  Вони не включили пункт про 

нерозголошення в контракт вчора? 

3. Я не отримала контракт минулого місяця?  Ти не отримала контракт 

минулого місяця?  Він не отримав контракт минулого місяця?  Вона не 

отримала контракт минулого місяця?  Воно не отримало контракт минулого 

місяця?  Ми не отримали контракт минулого місяця?  Ви не отримали 

контракт минулого місяця?  Вони не отримали контракт минулого місяця? 

4. Я не відмовився від цього проекту минулого тижня?  Ти відмовився 

від цього проекту на минулого тижня?  Він відмовився від цього проекту 

минулого тижня?  Вона не відмовилася від цього проекту минулого тижня?  

Воно не відмовилося від цього проекту минулого тижня?  Ми відмовилися 

від цього проекту минулого тижня?  Ви не відмовилися від цього проекту 

минулого тижня?  Вони не відмовилися від цього проекту минулого тижня? 

5. (ВЧОРА) Я не розподілила обов'язки між співробітниками відповідно 

до їх посадових інструкцій?  Ти не розподілила обов'язки між 

співробітниками відповідно до їх посадових інструкцій?  Він не розподілив 

обов'язки між співробітниками відповідно до їх посадових інструкцій?  Вона 

не розподілила обов'язки між співробітниками відповідно до їх посадових 

інструкцій?  Воно не розподілило обов'язки між співробітниками відповідно 
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до їх посадових інструкцій?  Ми не розподілили обов'язки між 

співробітниками відповідно до їх посадових інструкцій? Ви не розподілили 

обов'язки між співробітниками відповідно до їх посадових інструкцій?  Вони 

не розподілили обов'язки між співробітниками відповідно до їх посадових 

інструкцій? 

6. (ВЧОРА) Я не розподілив навантаження для збільшення 

продуктивності?  Ти не розподілив навантаження для збільшення 

продуктивності?  Він не розподілив навантаження для збільшення 

продуктивності.  Вона не розподілила навантаження для збільшення 

продуктивності?  Воно не розподілило навантаження для збільшення 

продуктивності?  Ми не розподілили навантаження для збільшення 

продуктивності?  Ви не розподілили навантаження для збільшення 

продуктивності?  Вони не розподілили навантаження для збільшення 

продуктивності? 

7. (ВЧОРА) Я не відмовився підписувати угоду про нерозголошення?  

Ти не відмовився підписувати угоду про нерозголошення?  Він не відмовився 

підписувати угоду про нерозголошення?  Вона не відмовилася підписувати 

угоду про нерозголошення?  Воно не відмовилося підписувати угоду про 

нерозголошення?  Ми не відмовилися підписувати угоду про 

нерозголошення.  Ви не відмовилися підписувати угоду про 

нерозголошення?  Вони не відмовилися підписувати угоду про 

нерозголошення? 

8. (ВЧОРА)  Я не дізнався про стандартну вогневу зброю (standard 

issue  firearm)?  Ти не дізнався про стандартну вогневу зброю? Він не 

дізнався про стандартну вогневу зброю? Вона не дізналася про стандартну 

вогневу зброю? Воно не дізналося стандартну вогневу зброю? Ми не 

дізналися про стандартну вогневу зброю? Ви не дізналися про стандартну 

вогневу зброю? Вони не дізналися про стандартну вогневу зброю? 

9. (ВЧОРА) Я не побачив гвинтівку (a rifle)? Ти не побачив гвинтівку? 

Він не побачив гвинтівку? Вона не побачила гвинтівку? Воно не побачило 

гвинтівку? Ми не побачили гвинтівку вперше? Ви не  побачили гвинтівку? 

Вони не побачили гвинтівку вперше? 

10. (ВЧОРА) Я не стріляв з револьвера перше? Ти не стріляв з 

револьвера вперше? Він не стріляв з револьвера вперше? Вона не стріляла з 

револьвера вперше? Воно не стріляло з револьвера вперше? Ми не стріляли з 

револьвера вперше? Ви не стріляли з револьвера вперше? Вони не стріляли з 

револьвера вперше? 

11. (ВЧОРА) Я не стріляв з рушниці (a shotgun) вперше?Ти не стріляв з 

рушниці вперше? Він не стріляв з рушниці вперше? Вона не стріляла з 

рушниці вперше? Воно не стріляло з рушниці вперше? Ми не стріляли з 

рушниці? Ви не стріляли з рушниці? Вони не стріляли з рушниці вперше? 

12. (ВЧОРА)  Я не знайшов кулю? Ти не знайшов кулю? Він не знайшов 

кулю? Вона не знайшла кулю? Воно не знайшло кулю? Ми не знайшли 
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кулю? Ви не знайшли кулю? Вони не знайшли кулю? 

 

Practice 7 /Present Perfect / Past Simple / Active 

 

Exercise 1 

1. Я затвердив документи.  Я затвердив документи вчора.  Я затвердив 

документи?  Я затвердив документи вчора?  Я не затвердив документи.  Я не 

затвердив документи вчора.  Я не затвердив документи?  Я не затвердив 

документи вчора? 

2. Ти провів телеконфененцію.  Ти провів телеконфененцію вчора.  Ти не 

провів телеконфененцію.  Ти не провів телеконфененцію вчора.  Ти провів 

телеконфененцію?  Ти провів телеконфененцію вчора?  Ти не провів 

телеконфененцію?  Ти не провів телеконфененцію вчора? 

3. Він поїхав у відрядження.  Він поїхав у відрядження вчора.  Він не 

поїхав у відрядження.  Він не поїхав у відрядження вчора.  Він поїхав у 

відрядження?  Він поїхав у відрядження вчора?  Він не поїхав у відрядження?  

Він не поїхав у відрядження вчора? 

4. Вона розробила додаток для цього пристрою.  Вона розробила 

додаток для цього пристрою вчора.  Вона не розробила додаток для цього 

пристрою.  Вона не розробила додаток для цього пристрою вчора.  Вона 

розробила додаток для цього пристрою?  Вона розробила додаток для цього 

пристрою вчора?  Вона не розробила додаток для цього пристрою?  Вона не 

розробила додаток для цього пристрою вчора? 

5. Ця компанія взяла на себе зобов'язання з підготовки заходу.  

Минулого тижня, ця компанія взяла на себе зобов'язання з підготовки заходу.  

Ця компанія не погодилась взяти на себе зобов'язання з підготовки заходу.  

Минулого тижня, ця компанія не погодилась взяти на себе зобов'язання з 

підготовки заходу.  Ця компанія взяла на себе зобов'язання з підготовки 

заходу?  Минулого тижня, ця компанія взяла на себе зобов'язання з 

підготовки заходу?  Ця компанія не взяла на себе зобов'язання з підготовки 

заходу?  Минулого тижня, ця компанія не погодилась взяти на себе 

зобов'язання з підготовки заходу? 

6. Ми розподілили потоки інформації рівномірно.  Ми розподілили 

потоки інформації рівномірно годину назад.  Ми не розподілили потоки 

інформації рівномірно.  Ми не розподілили потоки інформації рівномірно 

годину назад.  Ми розподілили потоки інформації рівномірно?  Ми 

розподілили потоки інформації рівномірно годину назад?  Ми не розподілили 

потоки інформації рівномірно?  Ми не розподілили потоки інформації 

рівномірно годину назад? 

7. Ви розробили додаток для їх влаштування.  Ви розробили додаток для 

їхнього влаштування на минулому тижні.  Ви не розробили додаток для їх 

влаштування.  Ви не розробили додаток для їхнього влаштування на 

минулому тижні.  Ви розробили додаток для їх влаштування?  Ви розробили 
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додаток для їхнього влаштування на минулому тижні?  Ви не розробили 

додаток для їх влаштування?  Ви не розробили додаток для їхнього 

влаштування на минулому тижні? 

8. Вони оновили програмне забезпечення на ноутбуках.  Вони оновили 

програмне забезпечення на ноутбуках вчора.  Вони не оновили програмне 

забезпечення на ноутбуках.  Вони не оновили програмне забезпечення на 

ноутбуках вчора.  Вони оновили програмне забезпечення на ноутбуках?  

Вони оновили програмне забезпечення на ноутбуках вчора?  Вони не 

оновили програмне забезпечення на ноутбуках?  Вони не оновили програмне 

забезпечення на ноутбуках вчора? 

9. Наша компанія розробила програмне забезпечення, яке робить 

устаткування менш енергомістким.  Наша компанія не розробила програмне 

забезпечення, яке робить устаткування менш енергомістким.  Наша компанія 

розробила програмне забезпечення, яке робить устаткування менш 

енергомістким?  Наша компанія не розробила програмне забезпечення, яке 

робить устаткування менш енергомістким? 

10. Я був на конференції на цьому тижні.  Я був на конференції 

минулого тижня.  Ти був коли-небудь на конференції?  Він ніколи не був на 

конференції.  Вона не була на конференції з 2010 р.  Коли ти був на 

конференції в останній раз? 

 

 

Exercise 2. Present Simple / Present Continuous / Present Perfect-Continuous 

/ Past Simple / Present Perfect 

 

1. В нашій компанії вакансії оновлюються щомісяця.  Наша компанія 

постійно і швидко росте.  Ми працюємо на ринку високих технологій вже 

понад 15 років.  Ми підписали контракти з більш ніж сотнею компаній у 

всьому світі.  Минулого тижня ми підписали контракт з однією великою 

компанією з Японії. 

2. Виконавчий директор приїжджає в наш філіал раз в півріччя для 

перевірки документації.  Ми надаємо звіт про виконану роботу йому на 

цьому тижні.  В цьому році ми працюємо над зростанням прибутку і 

розширенням ринку збуту послуг.  Ми працюємо над цим проектом вже 

кілька місяців.  Ми розширили ринок збуту в західних країнах.  Минулого 

місяця ми почали співпрацювати з двома новими замовниками. 

3. Навички, які програмісти отримують в університетах, істотно не 

стикуються з тим, що вимагає сучасний ринок високих технологій.  Зараз 

існує множина не обдуманих перепідготовок.  Багато вже скористалися ними.  

Минулого року міністр освіти оголосив про зміни в освітній програмі для 

програмістів.  Вони працювали над реалізацією цієї нової програми з 2014р. 

4. Минулого місяця Б'ярн Страуструп дав інтерв'ю одному з найбільш 

широко відомих світових видань.  Він прокоментував стан ринку ПЗ в світі.  
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«Я дивлюся на такі проекти як« гугл », або« геном людини »з благоговінням!  

Але все ж вірусне ПЗ домінує на ринку і в людському сприйнятті його ... 

проте наявне ПЗ не так уже й погано з точки зору його користувачів ... ». 

5. Стандартизований С ++ має безліч властивостей, завдяки яким йому 

немає рівних на ринку подібного ПЗ.  Кількість користувачів його зростає з 

моменту його створення в геометричній прогресії.  Користувачі підвищують 

свої навички роботи з С ++ день про те дня. 

6. Ця антивірусна програма прекрасно працює.  Вона вже виявила масу 

вірусів і ліквідувала їх.  Я встановив її вчора.  І, я дуже задоволений.  Мій 

брат користується цією програмою вже кілька місяців.  До речі, він 

порекомендував її мені. 

7. Я встановив програму, перезавантажив комп'ютер, але нічого не 

змінилося.  Що я роблю не так, не розумію?  Я вже годину довбати з цією 

програмою!  Дістала вона мене! 

 

 

Practice 8 /Past Continuous / Active   

Affirmative Negative 

I was ________ing 

You were ______ing 

He was ______ing 

She was ______ing 

It was ______ing 

We were ______ ing 

You were ______ ing 

They were _______ ing 

I was not (wasn`t)______ing 

You were not (weren`t)__ing 

He was not (wasn`t)____ing 

She was not (wasn`t)____ing 

It was not (wasn`t)_____ing 

We were not (weren`t)___ing 

You were not (weren`t)__ing 

They were not (weren`t)_ing 

Interrogative Answer 

Was I ___ing? 

 Were you __ing?  

Was he __ ing? 

Was she __ing? 

Was it ____ ing?     

Were we ___ ing? 

Were you __ ing? 

Were they__ing? 

Was I not___ing?   

 Were you not _ 

ing? 

Was he not _ ing? 

Was she not _ ing? 

Was it not __ ing?     

Were we not_ ing?   

Were you not_ 

ing?  
Were they not____ 

ing?   

Wasn t̀ I _ ing? 

Weren t̀ you __ 

ing? 

Wasn t̀ he _ ing? 

Wasn t̀ she _ 

ing? 

Was it not _____ 

ing?     

Weren t̀ we ___ 

ing? 

Weren t̀ you ___ 

ing? 

Weren t̀ they 

___ing? 

No, I was not (wasn`t) 

No, you were not (weren`t) 

No, was not (wasn`t) 

No, was not (wasn`t) 

No, was not (wasn`t) 

No, we were not (weren`t) 

No, you were not (weren`t) 

No, they were not (weren`t) 

The empty space is for infinitive without particle “to” 
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Exercise 1. Affirmative sentences 

 

1. Я робив звіт весь минулий тиждень.  Ти робив звіт весь минулий 

тиждень.  Він робив звіт весь минулий тиждень.  Вона робила звіт весь 

минулий тиждень.  Воно робило звіт весь минулий тиждень.  Ми робили звіт 

весь минулий тиждень.  Ви робили звіт весь минулий тиждень.  Вони робили 

звіт весь минулий тиждень. 

2. Я проводив збори вчора з 5 до 6. Ти проводив збори вчора з 5 до 6. Він 

проводив збори вчора з 5 до 6. Вона проводила збори вчора з 5 до 6. Воно 

проводило збори вчора з 5 до 6. Ми проводили збори  вчора з 5 до 6. Ви 

проводили збори вчора з 5 до 6. Вони проводили збори вчора з 5 до 6. 

3. Я інформував тебе про зміни в замовленні, коли ти дзвонила.  Ти 

інформував її про зміни в замовленні, коли вона дзвонила.  Він інформував 

нас про зміни в замовленні, коли ми дзвонили.  Вона інформувала його про 

зміни в замовленні, коли він подзвонив.  Воно інформувало їх про зміни в 

замовленні, коли вони дзвонили.  Ми інформували вас про зміни в 

замовленні, коли ви дзвонили.  Ви інформували мене про зміни в замовленні, 

коли я подзвонила.  Вони інформували нас про зміни в замовленні, коли ми 

дзвонили. 

4. Я весь день вів переговори із замовником.  Ти весь день вів 

переговори із замовником.  Він весь день вів переговори із замовником.  Вона 

весь день вела переговори з замовником.  Воно весь день вело переговори з 

замовником.  Ми весь день вели переговори з замовником.  Ви весь день вели 

переговори з замовником.  Вони весь день вели переговори з замовником.  

(Emphasis on process) 

5. Я відповідав на запити протягом усього робочого дня.  Ти відповідав 

на запити протягом усього робочого дня.  Він відповідав на запити протягом 

усього робочого дня.  Вона відповідала на запити протягом усього робочого 

дня.  Воно відповідало на запити протягом усього робочого дня.  Ми 

відповідали на запити протягом усього робочого дня.  Ви відповідали на 

запити протягом усього робочого дня.  Вони відповідали на запити протягом 

усього робочого дня. 

6. Я проводив конференцію вчора цілих 4 години.  Ти проводив 

конференцію вчора цілих 4 години.  Він проводив конференцію вчора цілих 4 

години.  Вона проводила конференцію вчора цілих 4 години.  Воно 

проводило конференцію вчора цілих 4 години.  Ми проводили конференцію 

вчора цілих 4 години.  Ви проводили конференцію вчора цілих 4 години.  

Вони проводили конференцію вчора цілих 4 години .. 

7. Я вів переговори телефоном з 2 до 5 вчора.  Ти вів переговори 

телефоном з 2 до 5 вчора.  Він вів переговори телефоном з 2 до 5 вчора.  Вона 

вела переговори телефоном з 2 до 5 вчора.  Воно вело переговори телефоном 

з 2 до 5 вчора.  Ми вели переговори телефоном з 2 до 5 вчора.  Ви вели 
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переговори телефоном з 2 до 5 вчора.  Вони вели переговори телефоном з 2 

до 5 вчора. 

8. Я проводив співбесіди самостійно весь день вчора.  Ти проводив 

співбесіду самостійно весь день вчора.  Він проводив співбесіду самостійно 

весь день вчора.  Вона проводила співбесіду самостійно весь день вчора.  

Воно проводило співбесіду самостійно весь день вчора.  Ми проводили 

співбесіду самостійно весь день вчора.  Ви проводили співбесіду самостійно 

весь день вчора.  Вони проводили співбесіду самостійно весь день вчора. 

 

 

Exercise 2. Negative sentences  

 

1. Я не робив звіт весь минулий тиждень.  Ти не робив звіт весь минулий 

тиждень.  Він не робив звіт весь минулий тиждень.  Вона не робила звіт весь 

минулий тиждень.  Воно не робило звіт весь минулий тиждень.  Ми не 

робили звіт весь минулий тиждень.  Ви не робили звіт весь минулий тиждень.  

Вони не робили звіт весь минулий тиждень. 

2. Я не проводив збори вчора з 5 до 6. Ти не проводив збори вчора з 5 до 

6. Він не проводив збори вчора з 5 до 6. Вона не проводила збори вчора з 5 до 

6. Воно не проводило збори вчора з 5 до  6. Ми не проводили збори вчора з 5 

до 6. Ви не проводили збори вчора з 5 до 6. Вони не проводили збори вчора з 

5 до 6. 

3. Я не інформував тебе про зміни в замовленні, коли ти дзвонила.  Ти не 

інформував мене про зміни в замовленні, коли я дзвонила.  Він не 

інформував тебе про зміни в замовленні, коли ти дзвонила.  Вона не 

інформувала його про зміни в замовленні, коли він дзвонив.  Воно не 

інформувало її про зміни в замовленні, коли вона дзвонила.  Ми не 

інформували їх про зміни в замовленні, коли вони дзвонили.  Ви не 

інформували нас про зміни в замовленні, коли ми дзвонили.  Вони не 

інформували вас про зміни в замовленні, коли ви дзвонили. 

4. Я не вів переговори з замовником весь день.  Ти не вів переговори з 

замовником весь день.  Він не вів переговори з замовником весь день.  Вона 

не вела переговори з замовником весь день.  Воно не вело переговори з 

замовником весь день.  Ми не вели переговори з замовником весь день.  Ви 

не вели переговори з замовником весь день.  Вони не вели переговори з 

замовником весь день.  (Emphasis on process) 

5. Я не відповідав на запити протягом усього робочого дня.  Ти не 

відповідав на запити протягом усього робочого дня.  Він не відповідав на 

запити протягом усього робочого дня.  Вона не відповідала на запити 

протягом усього робочого дня.  Воно не відповідало на запити протягом 

усього робочого дня.  Ми не відповідали на запити протягом усього робочого 

дня.  Ви не відповідали на запити протягом усього робочого дня.  Вони не 

відповідали на запити протягом усього робочого дня. 
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6. Я не проводив конференцію вчора цілих 4 години.  Ти не проводив 

конференцію вчора цілих 4 години.  Він не проводив конференцію вчора 

цілих 4 години.  Вона не проводила конференцію вчора цілих 4 години.  Воно 

не проводило конференцію вчора цілих 4 години.  Ми не проводили 

конференцію вчора цілих 4 години.  Ви не проводили конференцію вчора 

цілих 4 години.  Вони не проводили конференцію вчора цілих 4 години .. 

7. Я не вів переговори телефоном з 2 до 5 вчора.  Ти не вів переговори 

телефоном з 2 до 5 вчора.  Він не вів переговори по телефону з 2 до 5 вчора.  

Вона не вела переговори телефоном з 2 до 5 вчора.  Воно не вело переговори 

телефоном з 2 до 5 вчора.  Ми не вели переговори телефоном з 2 до 5 вчора.  

Ви не вели переговори телефоном з 2 до 5 вчора.  Вони не вели переговори 

телефоном з 2 до 5 вчора. 

8. Я не проводив співбесіду самостійно весь день вчора.  Ти не проводив 

співбесіду самостійно весь день вчора.  Він не проводив співбесіду 

самостійно весь день вчора.  Вона не проводила співбесіду самостійно весь 

день вчора.  Воно не проводило співбесіду самостійно весь день вчора.  Ми 

не проводили співбесіду самостійно весь день вчора.  Ви не проводили 

співбесіду самостійно весь день вчора.  Вони не проводили співбесіду 

самостійно весь день вчора. 

 

 

Exercise 3. Interrogative sentences 

 

1. Я робив звіт весь минулий тиждень?  Ти робив звіт весь минулий 

тиждень?  Він робив звіт весь минулий тиждень?  Вона робила звіт весь 

минулий тиждень?  Воно робило звіт весь минулий тиждень?  Ми робили звіт 

весь минулий тиждень?  Ви робили звіт весь минулий тиждень?  Вони 

робили звіт весь минулий тиждень? 

2. Я проводив збори вчора з 5 до 6?  Ти проводив збори вчора з 5 до 6?  

Він проводив збори вчора з 5 до 6?  Вона проводила збори вчора з 5 до 6?  

Воно проводило збори вчора з 5 до 6?  Ми проводили збори вчора з 5 до 6?  

Ви проводили збори вчора з 5 до 6?  Вони проводили збори вчора з 5 до 6? 

3. Я інформував тебе про зміни в замовленні, коли ти дзвонила?  Ти 

інформував його про зміни в замовленні, коли він дзвонив?  Він інформував 

її про зміни в замовленні, коли вона дзвонила?  Вона інформувала його про 

зміни в замовленні, коли він дзвонив?  Воно інформувало тебе про зміни в 

замовленні, коли ти дзвонила?  Ми інформували тебе про зміни в замовленні, 

коли ти дзвонила?  Ви інформували їх про зміни в замовленні, коли вони 

подзвонила?  Вони інформували тебе про зміни в замовленні, коли ти 

подзвонила? 

4. Я весь день вів переговори з замовником?  Ти весь день вів 

переговори з замовником?  Він весь день вів переговори з замовником?  Вона 

весь день вела переговори з замовником?  Воно весь день вело переговори з 



Oleynik O.S. (Khlyntseva) GRAMMAR TRAINER 

70 

замовником?  Ми весь день вели переговори з замовником?  Ви весь день 

вели переговори з замовником?  Вони весь день вели переговори з 

замовником?  (Emphasis on process) 

5. Я відповідав на запити протягом усього робочого дня?  Ти відповідав 

на запити протягом усього робочого дня?  Він відповідав на запити протягом 

усього робочого дня?  Вона відповідала на запити протягом усього робочого 

дня?  Воно відповідало на запити протягом усього робочого дня?  Ми 

відповідали на запити протягом усього робочого дня?  Ви відповідали на 

запити протягом усього робочого дня?  Вони відповідали на запити протягом 

усього робочого дня? 

6. Я проводив конференцію вчора цілих 4 години?  Ти проводив 

конференцію вчора цілих 4 години?  Він проводив конференцію вчора цілих 

4 години?  Вона проводила конференцію вчора цілих 4 години?  Воно 

проводило конференцію вчора цілих 4 години?  Ми проводили конференцію 

вчора цілих 4 години?  Ви проводили конференцію вчора цілих 4 години?  

Вони проводили конференцію вчора цілих 4 години? 

7. Я вів переговори телефоном з 2 до 5 вчора?  Ти вів переговори 

телефоном з 2 до 5 вчора?  Він вів переговори телефоном з 2 до 5 вчора?  

Вона вела переговори телефоном з 2 до 5 вчора?  Воно вело переговори 

телефоном з 2 до 5 вчора?  Ми вели переговори телефоном з 2 до 5 вчора?  

Ви вели переговори телефоном з 2 до 5 вчора?  Вони вели переговори 

телефоном з 2 до 5 вчора? 

8. Я проводив співбесіду самостійно весь день вчора?  Ти проводив 

співбесіду самостійно весь день вчора?  Він проводив співбесіду самостійно 

весь день вчора?  Вона проводила співбесіду самостійно весь день вчора?  

Воно проводило співбесіду самостійно весь день вчора?  Ми проводили 

співбесіду самостійно весь день вчора?  Ви проводили співбесіду самостійно 

весь день вчора?  Вони проводили співбесіду самостійно весь день вчора? 

 

 

Exercise 4. Negative-interrogative sentences 

 

1. Я не робив звіт весь минулий тиждень?  Ти не робив звіт весь 

минулий тиждень?  Він не робив звіт весь минулий тиждень?  Вона не робила 

звіт весь минулий тиждень?  Воно не робило звіт весь минулий тиждень?  Ми 

не робили звіт весь минулий тиждень?  Ви не робили звіт весь минулий 

тиждень?  Вони не робили звіт весь минулий тиждень? 

2. Я не проводив збори вчора з 5 до 6?  Ти не проводив збори вчора з 5 

до 6?  Він не проводив збори вчора з 5 до 6?  Вона не проводила збори вчора 

з 5 до 6?  Воно не проводило збори вчора з 5 до 6?  Ми не проводили збори 

вчора з 5 до 6?  Ви не проводили збори вчора з 5 до 6?  Вони не проводили 

збори вчора з 5 до 6? 

3. Я не інформував тебе про зміни в замовленні, коли ти дзвонила?  Ти 
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не інформував її про зміни в замовленні, коли вона дзвонила?  Він не 

інформував їх про зміни в замовленні, коли вони дзвонила?  Вона не 

інформувала його про зміни в замовленні, коли він дзвонив?  Воно не 

інформувало нас про зміни в замовленні, коли ми дзвонили?  Ми не 

інформували вас про зміни в замовленні, коли ви дзвонила?  Ви не 

інформували нас про зміни в замовленні, коли ми дзвонила?  Вони не 

інформували тебе про зміни в замовленні, коли ти дзвонила? 

4. Я не вів переговори з замовником весь день?  Ти не вів переговори з 

замовником весь день?  Він не вів переговори з замовником весь день?  Вона 

не вела переговори з замовником весь день?  Воно не вело переговори з 

замовником весь день?  Ми не вели переговори з замовником весь день?  Ви 

не вели переговори з замовником весь день?  Вони не вели переговори з 

замовником весь день?  (Emphasis on process) 

5. Я не відповідав на запити протягом усього робочого дня?  Ти не 

відповідав на запити протягом усього робочого дня?  Він не відповідав на 

запити протягом усього робочого дня?  Вона не відповідала на запити 

протягом усього робочого дня?  Воно не відповідало на запити протягом 

усього робочого дня?  Ми не відповідали на запити протягом усього 

робочого дня?  Ви не відповідали на запити протягом усього робочого дня?  

Вони не відповідали на запити протягом усього робочого дня? 

6. Я не проводив конференцію вчора цілих 4 години?  Ти не проводив 

конференцію вчора цілих 4 години?  Він не проводив конференцію вчора 

цілих 4 години?  Вона не проводила конференцію вчора цілих 4 години?  

Воно не проводило конференцію вчора цілих 4 години?  Ми не проводили 

конференцію вчора цілих 4 години?  Ви не проводили конференцію вчора 

цілих 4 години?  Вони не проводили конференцію вчора цілих 4 години? 

7. Я не вів переговори телефоном з 2 до 5 вчора?  Ти не вів переговори 

телефоном з 2 до 5 вчора?  Він не вів переговори телефоном з 2 до 5 вчора?  

Вона не вела переговори телефоном з 2 до 5 вчора?  Воно не вело переговори 

телефоном з 2 до 5 вчора?  Ми не вели переговори телефоном з 2 до 5 вчора?  

Ви не вели переговори телефоном з 2 до 5 вчора?  Вони не вели переговори 

телефоном з 2 до 5 вчора? 

8. Я не проводив співбесіду самостійно весь день вчора?  Ти не проводив 

співбесіду самостійно весь день вчора?  Він не проводив співбесіду 

самостійно весь день вчора?  Вона не проводила співбесіду самостійно весь 

день вчора?  Воно не проводило співбесіду самостійно весь день вчора?  Ми 

не проводили співбесіду самостійно весь день вчора?  Ви не проводили 

співбесіду самостійно весь день вчора?  Вони не проводили співбесіду 

самостійно весь день вчора? 

  



Oleynik O.S. (Khlyntseva) GRAMMAR TRAINER 

72 

Practice 9 / Past Perfect / Active 

Affirmative Negative 

I had  ________ed 

You had ______ed 

He had ______ed 

She had ______ed 

It had ______ed 

We had ______ ed 

You had ______ ed 

They had _______ ed 

I had not (hadn`t) ________ed 

You had not (hadn`t) _____ed 

He had not (hadn`t) ______ed 

She had not (hadn`t) _____ed 

It had not (hadn`t) ______ed 

We had not (hadn`t)  _____ed 

You had not (hadn`t) _____ed 

They had not (hadn`t) ____ed 

Interrogative Answer 

Had I ___ed? 

Had you _ed? 

Had he __ed? 

Had she _ed? 

Had it ___ed? 

Had we __ed? 

Had you 

_______ed? 

Had they _ed? 

Had I not _ed? 

Had you not 

____ed? 

Had he not 

_______ed? 

Had she not 

_______ed? 

Had it not 

_______ed? 

Had we not 

_______ed? 

Had you not 

_______ed? 

Had they not 

_______ed? 

Hadn`t I 

________ed? 

Hadn`t you 

________ed? 

Hadn`t he 

________ed? 

Hadn`t she 

________ed? 

Hadn`t it 

________ed? 

Hadn`t we 

________ed? 

Hadn`t you 

________ed? 

Hadn`t they 

_______ed? 

No, I had not (hadn`t) 

No, you had not (hadn`t) 

No, he had not (hadn`t) 

No, it had not (hadn`t) 

No, we had not (hadn`t) 

No, you had not (hadn`t) 

No, they had not (hadn`t) 

The empty space is for infinitive without particle “to” if the verb is regular 

and if the verb is irregular the third form of it should be used without any 

extra endings. 

 

 

Exercise 1. Affirmative sentences 

 

1. Я вже підписав угоду про нерозголошення до того як ти прийшов.  Ти 

вже підписав угоду про нерозголошення до того як він прийшов.  Він уже 

підписав угоду про нерозголошення до того як вона прийшла.  Вона вже 

підписала угоду про нерозголошення до того як він прийшов.  Воно вже 

підписало угоду про нерозголошення до того як ти прийшов.  Ми вже 

підписали угоду про нерозголошення до того як ти прийшов.  Ви вже 

підписали угоду про нерозголошення до того як вона прийшла.  Вони вже 

підписали угоду про нерозголошення до того як ти прийшов. 

2. Я включила пункт про нерозголошення в контракт до того як вона 
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підписала його.  Ти включила пункт про нерозголошення в контракт, до того 

як вона підписала його.  Він включив пункт про нерозголошення в контракт, 

до того як вона підписала його.  Вона включила пункт про нерозголошення в 

контракт, до того як вона підписала його.  Воно включило пункт про 

нерозголошення в контракт, до того як вона підписала його.  Ми включили 

пункт про нерозголошення в контракт, до того як вона підписала його.  Ви 

включили пункт про нерозголошення в контракт, до того як вона підписала 

його.  Вони включили пункт про нерозголошення в контракт, до того як вона 

підписала його. 

3. Я отримала контракт до кінця минулого місяця.  Ти отримала 

контракт до кінця минулого місяця.  Він отримав контракт до кінця минулого 

місяця.  Вона отримала контракт до кінця минулого місяця.  Воно отримало 

контракт до кінця минулого місяця.  Ми отримали контракт до кінця 

минулого місяця.  Ви отримали контракт до кінця минулого місяця.  Вони 

отримали контракт до кінця минулого місяця. 

4. Я відмовився від цього проекту, задовго до того як ви змінили умови 

співпраці з цим замовником.  Ти відмовився від цього проекту, задовго до 

того як ви змінили умови співпраці з цим замовником.  Він відмовився від 

цього проекту, задовго до того як ви змінили умови співпраці з цим 

замовником.  Вона відмовилася від цього проекту, задовго до того як ви 

змінили умови співпраці з цим замовником.  Воно відмовилося від цього 

проекту, задовго до того як ви змінили умови співпраці з цим замовником.  

Ми відмовилися від цього проекту, задовго до того як ви змінили умови 

співпраці з цим замовником.  Ви відмовилися від цього проекту, задовго до 

того як ви змінили умови співпраці з цим замовником.  Вони відмовилися від 

цього проекту, задовго до того як ви змінили умови співпраці з цим 

замовником. 

5. Я розподілила обов'язки між співробітниками відповідно до їх 

посадових інструкцій задовго до того як ви змінили умови співпраці з цим 

замовником.  Ти розподілила обов'язки між співробітниками відповідно до їх 

посадових інструкцій задовго до того як ви змінили умови співпраці з цим 

замовником.  Він розподілив обов'язки між співробітниками відповідно до їх 

посадових інструкцій задовго до того як ви змінили умови співпраці з цим 

замовником.  Вона розподілила обов'язки між співробітниками відповідно до 

їх посадових інструкцій задовго до того як ви змінили умови співпраці з цим 

замовником.  Воно розподілило обов'язки між співробітниками відповідно до 

їх посадових інструкцій задовго до того як ви змінили умови співпраці з цим 

замовником.  Ми розподілили обов'язки між співробітниками відповідно до 

їх посадових інструкцій задовго до того як ви змінили умови співпраці з цим 

замовником.  Ви розподілили обов'язки між співробітниками відповідно до їх 

посадових інструкцій задовго до того як ви змінили умови співпраці з цим 

замовником.  Вони розподілили обов'язки між співробітниками відповідно до 

їх посадових інструкцій задовго до того як ви змінили умови співпраці з цим 
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замовником. 

6. Я розподілив навантаження для збільшення продуктивності до того як 

замовник сказав тобі про це.  Ти розподілив навантаження для збільшення 

продуктивності до того як замовник сказав тобі про це.  Він розподілив 

навантаження для збільшення продуктивності до того як замовник сказав 

тобі про це.  Вона розподілила навантаження для збільшення продуктивності 

до того як замовник сказав тобі про це.  Воно розподілило навантаження для 

збільшення продуктивності до того як замовник сказав тобі про це.  Ми 

розподілили навантаження для збільшення продуктивності до того як 

замовник сказав тобі про це.  Ви розподілили навантаження для збільшення 

продуктивності до того як замовник сказав тобі про це.  Вони розподілили 

навантаження для збільшення продуктивності до того як замовник сказав 

тобі про це. 

7. Я відмовився підписувати угоду про нерозголошення до того як 

замовник сказав тобі про це.  Ти відмовився підписувати угоду про 

нерозголошення до того як замовник сказав тобі про це.  Він відмовився 

підписувати угоду про нерозголошення до того як замовник сказав тобі про 

це.  Вона відмовилася підписувати угоду про нерозголошення до того як 

замовник сказав тобі про це.  Воно відмовилося підписувати угоду про 

нерозголошення до того як замовник сказав тобі про це.  Ми відмовилися 

підписувати угоду про нерозголошення до того як замовник сказав тобі про 

це.  Ви відмовилися підписувати угоду про нерозголошення до того як 

замовник сказав тобі про це.  Вони відмовилися підписувати угоду про 

нерозголошення до того як замовник сказав тобі про це. 

 

 

Exercise 2. Negative sentences 

 

1. Я не знайшов помилку в коді до того як ти прийшов.  Ти не знайшов 

помилку в коді до того як ти прийшов.  Він не знайшов помилку в коді до 

того як ти прийшов.  Вона не знайшла помилку в коді до того як ти прийшов.  

Воно не знайшло помилку в коді до того як ти прийшов.  Ми не знайшли 

помилку в коді до того як ти прийшов.  Ви не знайшли помилку в коді до 

того як ти прийшов.  Вони не знайшли помилку в коді до того як ти прийшов. 

2. Я не виправив помилку в коді до того як почалися збори.  Ти не 

виправив помилку в коді до того як почалися збори.  Він не виправив 

помилку в коді до того як почалися збори.  Вона не виправила помилку в коді 

до того як почалися збори.  Воно не виправило помилку в коді до того як 

почалися збори.  Ми не виправили помилку в коді до того як почалися збори.  

Ви не виправили помилку в коді до того як почалися збори.  Вони не 

виправили помилку в коді до того як почалися збори. 

3. Збори вже почалося, а я ще не закінчив звіт.  Збори вже почалося, а він 

ще не закінчив звіт.  Збори вже почалося, а вона ще не закінчила звіт.  Збори 
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вже почалося, а воно ще не закінчив звіт.  Збори вже почалося, а ми ще не 

закінчили звіт.  Збори вже почалося, а ви ще не закінчили звіт.  Збори вже 

почалося, а вони ще не закінчив звіт.  Збори вже почалося, а ти ще не 

закінчив звіт. 

4. Коли я приїхав на роботу, я дізнався, що вона звільнилася. 

5. Коли ти подзвонив мені, вони ще не пішли на перерву, і я сказав їм 

все, що ти просив. 

6. Коли виконавчий директор повернувся з-за кордону, він дізнався, що 

ми ще не закінчили проект. 

7. Я не розподілив обов'язки за проектом між співробітниками, до того 

як він почався.  Ти не розподілив обов'язки за проектом між співробітниками, 

до того як він почався.  Він не розподілив обов'язки за проектом між 

співробітниками, до того як він почався.  Вона не розподілила обов'язки по 

проекту між співробітниками, до того як він почався.  Воно не розподілило 

обов'язки за проектом між співробітниками, до того як він почався.  Ми не 

розподілили обов'язки по проекту між співробітниками, до того як він 

почався.  Ви не розподілили обов'язки по проекту між співробітниками, до 

того як він почався.  Вони не розподілили обов'язки по проекту між 

співробітниками, до того як він почався. 

8. Я не відмовився підписувати угоду про нерозголошення до того як 

замовник сказав тобі про це.  Ти не відмовився підписувати угоду про 

нерозголошення до того як замовник сказав тобі про це.  Він не відмовився 

підписувати угоду про нерозголошення до того як замовник сказав тобі про 

це.  Вона не відмовилася підписувати угоду про нерозголошення до того як 

замовник сказав тобі про це.  Воно не відмовилося підписувати угоду про 

нерозголошення до того як замовник сказав тобі про це.  Ми не відмовилися 

підписувати угоду про нерозголошення до того як замовник сказав тобі про 

це.  Ви не відмовилися підписувати угоду про нерозголошення до того як 

замовник сказав тобі про це.  Вони не відмовилися підписувати угоду про 

нерозголошення до того як замовник сказав тобі про це. 

9. Я не розподілила обов'язки між співробітниками відповідно до їх 

посадових інструкцій, задовго до того як ви змінили умови співпраці з цим 

замовником.  Ти не розподілила обов'язки між співробітниками відповідно до 

їх посадових інструкцій, задовго до того як ви змінили умови співпраці з цим 

замовником.  Він не розподілив обов'язки між співробітниками відповідно до 

їх посадових інструкцій, задовго до того як ви змінили умови співпраці з цим 

замовником.  Вона не розподілила обов'язки між співробітниками відповідно 

до їх посадових інструкцій, задовго до того як ви змінили умови співпраці з 

цим замовником.  Воно не розподілило обов'язки між співробітниками 

відповідно до їх посадових інструкцій, задовго до того як ви змінили умови 

співпраці з цим замовником.  Ми не розподілили обов'язки між 

співробітниками відповідно до їх посадових інструкцій, задовго до того як ви 

змінили умови співпраці з цим замовником.  Ви не розподілили обов'язки між 



Oleynik O.S. (Khlyntseva) GRAMMAR TRAINER 

76 

співробітниками відповідно до їх посадових інструкцій, задовго до того як ви 

змінили умови співпраці з цим замовником.  Вони не розподілили обов'язки 

між співробітниками відповідно до їх посадових інструкцій, задовго до того 

як ви змінили умови співпраці з цим замовником. 

 

 

Exercise 3. Interrogative sentences 

 

1. Я вже підписав угоду про нерозголошення до того як ти прийшов?  Ти 

вже підписав угоду про нерозголошення до того як ти прийшов?  Він уже 

підписав угоду про нерозголошення до того як ти прийшов?  Вона вже 

підписала угоду про нерозголошення до того як ти прийшов?  Воно вже 

підписало угоду про нерозголошення до того як ти прийшов?  Ми вже 

підписали угоду про нерозголошення до того як ти прийшов?  Ви вже 

підписали угоду про нерозголошення до того як ти прийшов?  Вони вже 

підписали угоду про нерозголошення до того як ти прийшов? 

2. Я включила пункт про нерозголошення в контракт до того як вона 

підписала його?  Ти включила пункт про нерозголошення в контракт 

сьогодні до того як вона підписала його?  Він включив пункт про 

нерозголошення в контракт сьогодні до того як вона підписала його?  Вона 

включила пункт про нерозголошення в контракт сьогодні до того як вона 

підписала його?  Воно включило пункт про нерозголошення в контракт 

сьогодні до того як вона підписала його?  Ми включили пункт про 

нерозголошення в контракт сьогодні до того як вона підписала його?  Ви 

включили пункт про нерозголошення в контракт сьогодні до того як вона 

підписала його?  Вони включили пункт про нерозголошення в контракт 

сьогодні до того як вона підписала його? 

3. Я отримала контракт до кінця минулого місяця?  Ти отримала 

контракт до кінця минулого місяця?  Він отримав контракт до кінця 

минулого місяця?  Вона отримала контракт до кінця минулого місяця?  Воно 

отримало контракт до кінця минулого місяця?  Ми отримали контракт до 

кінця минулого місяця?  Ви отримали контракт до кінця минулого місяця?  

Вони отримали контракт до кінця минулого місяця? 

4. Я відмовився від цього проекту задовго до того як ви змінили умови 

співпраці з цим замовником?  Ти відмовився від цього проекту до того як 

вони змінили умови співпраці з цим замовником?  Він відмовився від цього 

проекту задовго до того як ви змінили умови співпраці з цим замовником?  

Вона відмовилася від цього проекту задовго до того як ви змінили умови 

співпраці з цим замовником?  Воно відмовилося від цього проекту задовго до 

того як ви змінили умови співпраці з цим замовником?  Ми відмовилися від 

цього проекту задовго до того як ви змінили умови співпраці з цим 

замовником?  Ви відмовилися від цього проекту задовго до того як ви 

змінили умови співпраці з цим замовником?  Вони відмовилися від цього 
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проекту задовго до того як ви змінили умови співпраці з цим замовником? 

5. Я розподілила обов'язки між співробітниками відповідно до їх посад 

задовго до того як ви змінили умови співпраці з цим замовником?  Ти 

розподілила обов'язки між співробітниками відповідно до їх посад задовго до 

того як ви змінили умови співпраці з цим замовником?  Він розподілив 

обов'язки між співробітниками відповідно до їх посад задовго до того як ви 

змінили умови співпраці з цим замовником?  Вона розподілила обов'язки між 

співробітниками відповідно до їх посад задовго до того як ви змінили умови 

співпраці з цим замовником?  Воно розподілило обов'язки між 

співробітниками відповідно до їх посад задовго до того як ви змінили умови 

співпраці з цим замовником?  Ми розподілили обов'язки між 

співробітниками відповідно до їх посад задовго до того як ви змінили умови 

співпраці з цим замовником?  Ви розподілили обов'язки між співробітниками 

відповідно до посад задовго до того як ви змінили умови співпраці з цим 

замовником?  Вони розподілили обов'язки між співробітниками відповідно 

до їх посад задовго до того як ви змінили умови співпраці з цим замовником. 

6. Я розподілив навантаження для збільшення продуктивності до того як 

замовник сказав тобі про це?  Ти розподілив навантаження для збільшення 

продуктивності до того як замовник сказав тобі про це?  Він розподілив 

навантаження для збільшення продуктивності до того як замовник сказав 

тобі про це?  Вона розподілила навантаження для збільшення продуктивності 

до того як замовник сказав тобі про це?  Воно розподілило навантаження для 

збільшення продуктивності до того як замовник сказав тобі про це?  Ми 

розподілили навантаження для збільшення продуктивності до того як 

замовник сказав тобі про це?  Ви розподілили навантаження для збільшення 

продуктивності до того як замовник сказав тобі про це?  Вони розподілили 

навантаження для збільшення продуктивності до того як замовник сказав 

тобі про це? 

7. Я відмовився підписувати угоду про нерозголошення до того як 

замовник сказав тобі про це?  Ти відмовився підписувати угоду про 

нерозголошення до того як замовник сказав тобі про це?  Він відмовився 

підписувати угоду про нерозголошення до того як замовник сказав тобі про 

це?  Вона відмовилася підписувати угоду про нерозголошення до того як 

замовник сказав тобі про це?  Воно відмовилося підписувати угоду про 

нерозголошення до того як замовник сказав тобі про це?  Ми відмовилися 

підписувати угоду про нерозголошення до того як замовник сказав тобі про 

це?  Ви відмовилися підписувати угоду про нерозголошення до того як 

замовник сказав тобі про це?  Вони відмовилися підписувати угоду про 

нерозголошення до того як замовник сказав тобі про це? 
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Exercise 4. Negative-interrogative sentences 

 

1. Я ще не підписав догоду про нерозголошення до того як ти прийшов?  

Ти не підписав догоду про нерозголошення до того як ти прийшов?  Він не 

підписав догоду про нерозголошення до того як ти прийшов?  Вона не 

підписала догоду про нерозголошення до того як ти прийшов?  Воно не 

підписало догоду относительно нерозголошення до того як ти прийшов?  Ми 

не підписали догоду про нерозголошення до того як ти прийшов?  Ви не 

підписали догоду про нерозголошення до того як ти прийшов?  Вони не 

підписали догоду про нерозголошення до того як ти прийшов? 

2. Я не включила пункт про нерозголошення в контракт до того, як вона 

підписала его?  Ти не включила пункт про нерозголошення в контракт 

сьогодні до того, як вона підписала його?  Він не включивши пункт про 

нерозголошення в контракт сьогодні до того, як вона підписала його?  Вона 

не включила пункт про нерозголошення в контракт сьогодні до того, як вона 

підписала його?  Воно не включило пункт про нерозголошення в контракт 

сьогодні до того, як вона підписала його?  Ми не включили пункт про 

нерозголошення в контракт сьогодні до того, як вона підписала його?  Ви не 

включили пункт про нерозголошення в контракт сьогодні до того, як вона 

підписала його?  Вони не включили пункт про нерозголошення в контракт 

сьогодні до того, як вона підписала його? 

3. Я не отримала контракт до кінця минулого місяця?  Ти не отримала 

контракт до кінця минулого місяця?  Він не отримав контракт до кінця 

Минулого місяця?  Вона не отримала контракт до кінця минулого місяця?  

Воно не отримало контракт до кінця минулого місяця?  Ми не отримали 

контракт до кінця минулого місяця?  Ви не отримали контракт до кінця 

минулого місяця?  Вони не отримали контракт до кінця Минулого місяця? 

4. Я не відмовився від цього проекту задовго до того, як ви змінили 

умови співпраці з цим замовником?  Ти не відмовився від цього проекту 

задовго до того, як ви змінили умови співпраці з цим замовником? Він не 

відмовився від цього проекту задовго до того, як ви змінили умови співпраці 

з цим замовником? Вона не відмовилась від цього проекту задовго до того, як 

ви змінили умови співпраці з цим замовником? Воно не відмовилось від 

цього проекту задовго до того, як ви змінили умови співпраці з цим 

замовником? Ми не відмовились від цього проекту задовго до того, як ви 

змінили умови співпраці з цим замовником? Ви не відмовились від цього 

проекту задовго до того, як ви змінили умови співпраці з цим замовником? 

Вони не відмовились від цього проекту задовго до того, як ви змінили умови 

співпраці з цим замовником? 

5. Я не розподілила обов'язки між співробітниками відповідно до їх 

посад задовго до того як ви змінили умови співпраці з цим замовником?  Ти 

не розподілила обов'язки між співробітниками відповідно до їх посад задовго 
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до того як ви змінили умови співпраці з цим замовником?  Він не розподілив 

обов'язки між співробітниками відповідно до їх посад задовго до того як ви 

змінили умови співпраці з цим замовником?  Вона не розподілила обов'язки 

між співробітниками відповідно до їх посад задовго до того як ви змінили 

умови співпраці з цим замовником?  Воно не розподілило обов'язки між 

співробітниками відповідно до їх посад задовго до того як ви змінили умови 

співпраці з цим замовником?  Ми не розподілили обов'язки між 

співробітниками відповідно до їх посад задовго до того як ви змінили умови 

співпраці з цим замовником?  Ви не розподілили обов'язки між 

співробітниками відповідно до посад задовго до того як ви змінили умови 

співпраці з цим замовником?  Вони не розподілили обов'язки між 

співробітниками відповідно до їх посад задовго до того як ви змінили умови 

співпраці з цим замовником. 

6. Я не розподілив навантаження для збільшення продуктивності до того 

як замовник сказав тобі про це?  Ти не розподілив навантаження для 

збільшення продуктивності до того як замовник сказав тобі про це?  Він не 

розподілив навантаження для збільшення продуктивності до того як 

замовник сказав тобі про це?  Вона не розподілила навантаження для 

збільшення продуктивності до того як замовник сказав тобі про це?  Воно не 

розподілило навантаження для збільшення продуктивності до того як 

замовник сказав тобі про це?  Ми не розподілили навантаження для 

збільшення продуктивності до того як замовник сказав тобі про це?  Ви не 

розподілили навантаження для збільшення продуктивності до того як 

замовник сказав тобі про це?  Вони не розподілили навантаження для 

збільшення продуктивності до того як замовник сказав тобі про це? 

7. Я не відмовився підписувати угоду про нерозголошення до того як 

замовник сказав тобі про це?  Ти не відмовився підписувати угоду про 

нерозголошення до того як замовник сказав тобі про це?  Він не відмовився 

підписувати угоду про нерозголошення до того як замовник сказав тобі про 

це?  Вона не відмовилася підписувати угоду про нерозголошення до того як 

замовник сказав тобі про це?  Воно не відмовилося підписувати угоду про 

нерозголошення до того як замовник сказав тобі про це?  Ми не відмовилися 

підписувати угоду про нерозголошення до того як замовник сказав тобі про 

це?  Ви не відмовилися підписувати угоду про нерозголошення до того як 

замовник сказав тобі про це?  Вони не відмовилися підписувати угоду про 

нерозголошення до того як замовник сказав тобі про це? 
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Practice 10 / Past Perfect-Continuous / Active 

Affirmative Negative 

I had been ________ing 

You had been ______ing 

He had been______ing 

She had been______ing 

It had been______ing 

We had been ______ ing 

You had been______ ing 

They had been _______ ing 

I had not (hadn`t) been___ing 

You had not (hadn`t) been 

____ing 

He had not (hadn`t) been 

______ing 

She had not (hadn`t) been 

______ing 

It had not (hadn`t) been 

______ing 

We had not (hadn`t) been 

______ing 

You had not (hadn`t) been 

______ing 

They had not (hadn`t) been 

_______ing 

Interrogative Answer 

Had I 

been___ing? 

Had you been 

__ing? 

Had he been 

___ing? 

Had she 

been___ing? 

Had it been 

___ing? 

Had we been 

___ing? 

Had you been 

___ing? 

Had they been 

__ing? 

Had I not 

been___ing? 

Had you not 

been __ing? 

Had he not 

been ___ing? 

Had she not 

been___ing? 

Had it not been 

___ing? 

Had we not 

been ___ing? 

Had you not 

been ___ing? 

Had they not 

been __ing? 

Hadn`t I 

been___ing? 

Hadn`t you 

been __ing? 

Hadn`t he been 

___ing? 

Hadn`t she 

been___ing? 

Hadn`t it been 

___ing? 

Hadn`t we 

been ___ing? 

Hadn`t you 

been ___ing? 

Hadn`t they 

been __ing? 

No, I had not (hadn`t) 

No, you had not (hadn`t) 

No, he had not (hadn`t) 

No, she had not (hadn`t) 

No, it had not (hadn`t) 

No, we had not (hadn`t) 

No, you had not (hadn`t) 

No, they had not (hadn`t) 

The empty space is for infinitive without particle “to” 

Compare sentences, 

I was still writing the report, (shows an action in process)when he came  

I had been writing the report for 2 hours already, (shows an action in process with 

a starting point) when he came 

I had already been writing the report since two o`clock, (shows an action in 

process with a starting point)when she came 
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Exercise 1. Affirmative sentences 

 

1. Я вже рік як працював з цим постачальником, коли вони вирішили 

змінити умови договору.  Ти вже рік як працював з цим постачальником, 

коли вони вирішили змінити умови договору.  Він уже рік як працював з цим 

постачальником, коли вони вирішили змінити умови договору.  Вона вже рік 

як працювала з цим постачальником, коли вони вирішили змінити умови 

договору.  Воно вже рік як працювало з цим постачальником, коли вони 

вирішили змінити умови договору.  Ми вже рік як працювали з цим 

постачальником, коли вони вирішили змінити умови договору.  Ви вже рік як 

працювали з цим постачальником, коли вони вирішили змінити умови 

договору.  Вони вже рік як працювали з цим постачальником, коли вони 

вирішили змінити умови договору. 

2. Я вже рік як зливав інформацію про наш проект, коли вони вирішили 

змінити паролі.  Ти вже рік як зливав інформацію про наш проект, коли вони 

вирішили змінити паролі.  Він уже рік як зливав інформацію про наш проект, 

коли вони вирішили змінити паролі.  Вона вже рік як зливала інформацію 

про наш проект, коли вони вирішили змінити паролі.  Воно вже рік як 

зливали інформацію про наш проект, коли вони вирішили змінити паролі.  

Ми вже рік як зливали інформацію про наш проект, коли вони вирішили 

змінити паролі.  Ви вже рік як зливали інформацію про наш проект, коли 

вони вирішили змінити паролі.  Вони вже рік як зливав інформацію про наш 

проект, коли ми вирішили змінити паролі. 

3. Тимчасова адміністрація вже 2 місяці працювала з нашою компанією, 

коли ви вирішили звільнити виконавчого директора.  Я вже 2 місяці 

працювала з нашою компанією, коли ви вирішили звільнити виконавчого 

директора.  Ти вже 2 місяці працювала з нашою компанією, коли ви 

вирішили звільнити виконавчого директора.  Він уже 2 місяці працював з 

нашою компанією, коли ви вирішили звільнити виконавчого директора.  

Воно вже 2 місяці працювало з нашою компанією, коли ви вирішили 

звільнити виконавчого директора.  Ми вже 2 місяці працювали з нашою 

компанією, коли ви вирішили звільнити виконавчого директора.  Ви вже 2 

місяці працювали з нашою компанією, коли ви вирішили звільнити 

виконавчого директора.  Вона вже 2 місяці працювала з нашою компанією, 

коли ви вирішили звільнити виконавчого директора.  Вони вже 2 місяці 

працювала з нашою компанією, коли ви вирішили звільнити виконавчого 

директора. 

4. Коли вони запустили новий проект, я вже рік намагався зробити щось 

подібне.  Коли вони запустили новий проект, ти вже рік намагався зробити 

щось подібне.  Коли вони запустили новий проект, він вже рік намагався 

зробити щось подібне.  Коли вони запустили новий проект, вона вже рік 

намагалася зробити щось подібне.  Коли вони запустили новий проект, воно 
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вже рік намагалося зробити щось подібне.  Коли вони запустили новий 

проект, ми вже рік намагалися зробити щось подібне.  Коли вони запустили 

новий проект, ви вже рік намагалися зробити щось подібне.  Коли вони 

запустили новий проект, вони вже рік намагалися зробити щось подібне. 

5. Я вже рік як співпрацював з цим постачальником, коли він вирішив 

змінити напрямок своєї діяльності.  Ти вже рік як співпрацював з цим 

постачальником, коли постачальник вирішив змінити напрямок своєї 

діяльності.  Він уже рік як співпрацював з цим постачальником, коли 

постачальник вирішив змінити напрямок своєї діяльності.  Вона вже рік як 

співпрацювала з цим постачальником, коли він вирішив змінити напрямок 

своєї діяльності.  Компанія вже рік як співпрацювала з цим постачальником, 

коли він вирішив змінити напрямок своєї діяльності.  Ми вже рік як 

співпрацювали з цим постачальником, коли він вирішив змінити напрямок 

своєї діяльності.  Ви вже рік як співпрацювали з цим постачальником, коли 

він вирішив змінити напрямок своєї діяльності.  Вони вже рік як 

співпрацювали з цим постачальником, коли він вирішив змінити напрямок 

своєї діяльності. 

 

 

Exercise 2. Negative sentences 

 

1. Я вже рік як не працював з цим постачальником, коли вони вирішили 

змінити умови договору.  Ти вже рік як не працював з цим постачальником, 

коли вони вирішили змінити умови договору.  Він уже рік як не працював з 

цим постачальником, коли вони вирішили змінити умови договору.  Вона 

вже рік як не працювала з цим постачальником, коли вони вирішили змінити 

умови договору.  Воно вже рік як не працював з цим постачальником, коли 

вони вирішили змінити умови договору.  Ми вже рік як не працювали з цим 

постачальником, коли вони вирішили змінити умови договору.  Ви вже рік як 

не працювали з цим постачальником, коли вони вирішили змінити умови 

договору.  Вони вже рік як не працювали з цим постачальником, коли вони 

вирішили змінити умови договору. 

2. Я вже рік як і зливав інформацію про наш проект, коли вони вирішили 

змінити паролі.  Ти вже рік як і зливав інформацію про наш проект, коли 

вони вирішили змінити паролі.  Він уже рік як і зливав інформацію про наш 

проект, коли вони вирішили змінити паролі.  Вона вже рік як і зливала 

інформацію про наш проект, коли вони вирішили змінити паролі.  Воно рік 

поспіль як і зливали інформацію про наш проект, коли вони вирішили 

змінити паролі.  Ми вже рік як і зливали інформацію про наш проект, коли 

вони вирішили змінити паролі.  Ви вже рік як і зливали інформацію про наш 

проект, коли вони вирішили змінити паролі.  Вони вже рік як і зливав 

інформацію про наш проект, коли ми вирішили змінити паролі. 

3. Тимчасова адміністрація вже 2 місяці не працювала з нашою 
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компанією, коли ви вирішили звільнити виконавчого директора.  Я вже 2 

місяці не працювала з нашою компанією, коли ви вирішили звільнити 

виконавчого директора.  Ти вже 2 місяці не працювала з нашою компанією, 

коли ви вирішили звільнити виконавчого директора.  Він уже 2 місяці не 

працював з нашою компанією, коли ви вирішили звільнити виконавчого 

директора.  Воно вже 2 місяці не працювало з нашою компанією, коли ви 

вирішили звільнити виконавчого директора.  Ми вже 2 місяці не працювали з 

нашою компанією, коли ви вирішили звільнити виконавчого директора.  Ви 

вже 2 місяці не працювали з нашою компанією, коли ви вирішили звільнити 

виконавчого директора.  Вона вже 2 місяці не працювала з нашою 

компанією, коли ви вирішили звільнити виконавчого директора.  Вони вже 2 

місяці не працювала з нашою компанією, коли ви вирішили звільнити 

виконавчого директора. 

4. Коли вони запустили новий проект, я вже рік навіть не намагався 

зробити щось подібне.  Коли вони запустили новий проект, ти вже рік навіть 

не намагався зробити щось подібне.  Коли вони запустили новий проект, він 

вже рік навіть не намагався зробити щось подібне.  Коли вони запустили 

новий проект, вона вже рік навіть не намагалася зробити щось подібне.  Коли 

вони запустили новий проект, воно вже рік навіть не намагалося зробити 

щось подібне.  Коли вони запустили новий проект, ми вже рік навіть не 

намагалися зробити щось подібне.  Коли вони запустили новий проект, ви 

вже рік навіть не намагалися зробити щось подібне.  Коли вони запустили 

новий проект, вони вже рік навіть не намагалися зробити щось подібне. 

5. Я вже рік як не співпрацював з цим постачальником, коли він вирішив 

змінити напрямок своєї діяльності.  Ти вже рік як не співпрацював з цим 

постачальником, коли постачальник вирішив змінити напрямок своєї 

діяльності.  Він уже рік як не співпрацював з цим постачальником, коли 

постачальник вирішив змінити напрямок своєї діяльності.  Вона вже рік як і 

співпрацювала з цим постачальником, коли він вирішив змінити напрямок 

своєї діяльності.  Компанія рік поспіль як і співпрацювала з цим 

постачальником, коли він вирішив змінити напрямок своєї діяльності.  Ми 

вже рік як і співпрацювали з цим постачальником, коли він вирішив змінити 

напрямок своєї діяльності.  Ви вже рік як і співпрацювали з цим 

постачальником, коли він вирішив змінити напрямок своєї діяльності.  Вони 

вже рік як і співпрацювали з цим постачальником, коли він вирішив змінити 

напрямок своєї діяльності. 

 

 

Exercise 3. Interrogative sentences 

 

1. Я вже рік як працював з цим постачальником, коли вони вирішили 

змінити умови договору?  Ти вже рік як працював з цим постачальником, 

коли вони вирішили змінити умови договору?  Він уже рік як працював з цим 
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постачальником, коли вони вирішили змінити умови договору?  Вона вже рік 

як працювала з цим постачальником, коли вони вирішили змінити умови 

договору?  Воно вже рік як працювало з цим постачальником, коли вони 

вирішили змінити умови договору?  Ми вже рік як працювали з цим 

постачальником, коли вони вирішили змінити умови договору?  Ви вже рік 

як працювали з цим постачальником, коли вони вирішили змінити умови 

договору?  Вони вже рік як працювали з цим постачальником, коли вони 

вирішили змінити умови договору? 

2. Я вже рік як зливав інформацію про наш проект, коли вони вирішили 

змінити паролі?  Ти вже рік як зливав інформацію про наш проект, коли вони 

вирішили змінити паролі?  Він уже рік як зливав інформацію про наш проект, 

коли вони вирішили змінити паролі?  Вона вже рік як зливала інформацію 

про наш проект, коли вони вирішили змінити паролі?  Воно вже рік як 

зливали інформацію про наш проект, коли вони вирішили змінити паролі?  

Ми вже рік як зливали інформацію про наш проект, коли вони вирішили 

змінити паролі?  Ви вже рік як зливали інформацію про наш проект, коли 

вони вирішили змінити паролі?  Вони вже рік як зливав інформацію про наш 

проект, коли ми вирішили змінити паролі? 

3. Тимчасова адміністрація вже 2 місяці працювала з нашою компанією, 

коли ви вирішили звільнити виконавчого директора?  Я вже 2 місяці 

працювала з нашою компанією, коли ви вирішили звільнити виконавчого 

директора?  Ти вже 2 місяці працювала з нашою компанією, коли ви 

вирішили звільнити виконавчого директора?  Він уже 2 місяці працював з 

нашою компанією, коли ви вирішили звільнити виконавчого директора?  

Воно вже 2 місяці працювало з нашою компанією, коли ви вирішили 

звільнити виконавчого директора?  Ми вже 2 місяці працювали з нашою 

компанією, коли ви вирішили звільнити виконавчого директора.  Ви вже 2 

місяці працювали з нашою компанією, коли ви вирішили звільнити 

виконавчого директора?  Вона вже 2 місяці працювала з нашою компанією, 

коли ви вирішили звільнити виконавчого директора?  Вони вже 2 місяці 

працювала з нашою компанією, коли ви вирішили звільнити виконавчого 

директора? 

4. Коли вони запустили новий проект, я вже рік намагався зробити щось 

подібне?  Коли вони запустили новий проект, ти вже рік намагався зробити 

щось подібне?  Коли вони запустили новий проект, він вже рік намагався 

зробити щось подібне?  Коли вони запустили новий проект, вона вже рік 

намагалася зробити щось подібне?  Коли вони запустили новий проект, воно 

вже рік намагалося зробити щось подібне?  Коли вони запустили новий 

проект, ми вже рік намагалися зробити щось подібне?  Коли вони запустили 

новий проект, ви вже рік намагалися зробити щось подібне?  Коли вони 

запустили новий проект, вони вже рік намагалися зробити щось подібне? 

5. Я вже рік як співпрацював з цим постачальником, коли він вирішив 

змінити напрямок своєї діяльності?  Ти вже рік як співпрацював з цим 
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постачальником, коли постачальник вирішив змінити напрямок своєї 

діяльності?  Він уже рік як співпрацював з цим постачальником, коли 

постачальник вирішив змінити напрямок своєї діяльності?  Вона вже рік як 

співпрацювала з цим постачальником, коли він вирішив змінити напрямок 

своєї діяльності?  Компанія вже рік як співпрацювала з цим постачальником, 

коли він вирішив змінити напрямок своєї діяльності?  Ми вже рік як 

співпрацювали з цим постачальником, коли він вирішив змінити напрямок 

своєї діяльності?  Ви вже рік як співпрацювали з цим постачальником, коли 

він вирішив змінити напрямок своєї діяльності?  Вони вже рік як 

співпрацювали з цим постачальником, коли він вирішив змінити напрямок 

своєї діяльності? 

 

 

Exercise 4. Negative-interrogative sentences 

 

1. Я вже рік як не працював з цим постачальником, коли вони вирішили 

змінити умови договору?  Ти вже рік як не працював з цим постачальником, 

коли вони вирішили змінити умови договору?  Він уже рік як не працював з 

цим постачальником, коли вони вирішили змінити умови договору?  Вона 

вже рік як не працювала з цим постачальником, коли вони вирішили змінити 

умови договору?  Воно вже рік як не працював з цим постачальником, коли 

вони вирішили змінити умови договору?  Ми вже рік як не працювали з цим 

постачальником, коли вони вирішили змінити умови договору?  Ви вже рік 

як не працювали з цим постачальником, коли вони вирішили змінити умови 

договору?  Вони вже рік як не працювали з цим постачальником, коли вони 

вирішили змінити умови договору? 

2. Я вже рік як і зливав інформацію про наш проект, коли вони вирішили 

змінити паролі?  Ти вже рік як і зливав інформацію про наш проект, коли 

вони вирішили змінити паролі?  Він уже рік як і зливав інформацію про наш 

проект, коли вони вирішили змінити паролі?  Вона вже рік як і зливала 

інформацію про наш проект, коли вони вирішили змінити паролі?  Воно рік 

поспіль як і зливали інформацію про наш проект, коли вони вирішили 

змінити паролі?  Ми вже рік як і зливали інформацію про наш проект, коли 

вони вирішили змінити паролі.? Ви вже рік як і зливали інформацію про наш 

проект, коли вони вирішили змінити паролі?  Вони вже рік як і зливав 

інформацію про наш проект, коли ми вирішили змінити паролі? 

3. Тимчасова адміністрація вже 2 місяці не працювала з нашою 

компанією, коли ви вирішили звільнити виконавчого директора?  Я вже 2 

місяці не працювала з нашою компанією, коли ви вирішили звільнити 

виконавчого директора?  Ти вже 2 місяці не працювала з нашою компанією, 

коли ви вирішили звільнити виконавчого директора?  Він уже 2 місяці не 

працював з нашою компанією, коли ви вирішили звільнити виконавчого 

директора?  Воно вже 2 місяці не працювало з нашою компанією, коли ви 
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вирішили звільнити виконавчого директора?  Ми вже 2 місяці не працювали 

з нашою компанією, коли ви вирішили звільнити виконавчого директора.  Ви 

вже 2 місяці не працювали з нашою компанією, коли ви вирішили звільнити 

виконавчого директора?  Вона вже 2 місяці не працювала з нашою 

компанією, коли ви вирішили звільнити виконавчого директора?  Вони вже 2 

місяці не працювала з нашою компанією, коли ви вирішили звільнити 

виконавчого директора? 

4. Коли вони запустили новий проект, я вже рік навіть не намагався 

зробити щось подібне?  Коли вони запустили новий проект, ти вже рік навіть 

не намагався зробити щось подібне?  Коли вони запустили новий проект, він 

вже рік навіть не намагався зробити щось подібне?  Коли вони запустили 

новий проект, вона вже рік навіть не намагалася зробити щось подібне?  

Коли вони запустили новий проект, воно вже рік навіть не намагалося 

зробити щось подібне?  Коли вони запустили новий проект, ми вже рік навіть 

не намагалися зробити щось подібне?  Коли вони запустили новий проект, ви 

вже рік навіть не намагалися зробити щось подібне?  Коли вони запустили 

новий проект, вони вже рік навіть не намагалися зробити щось подібне? 

5. Я вже рік як не співпрацював з цим постачальником, коли він вирішив 

змінити напрямок своєї діяльності?  Ти вже рік як не співпрацював з цим 

постачальником, коли постачальник вирішив змінити напрямок своєї 

діяльності?  Він уже рік як не співпрацював з цим постачальником, коли 

постачальник вирішив змінити напрямок своєї діяльності?  Вона вже рік як і 

співпрацювала з цим постачальником, коли він вирішив змінити напрямок 

своєї діяльності?  Компанія рік поспіль як і співпрацювала з цим 

постачальником, коли він вирішив змінити напрямок своєї діяльності?  Ми 

вже рік як і співпрацювали з цим постачальником, коли він вирішив змінити 

напрямок своєї діяльності?  Ви вже рік як і співпрацювали з цим 

постачальником, коли він вирішив змінити напрямок своєї діяльності?  Вони 

вже рік як і співпрацювали з цим постачальником, коли він вирішив змінити 

напрямок своєї діяльності? 
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Practice 11 Future Simple / Active 

Affirmative Negative 

I will ________ 

You will______ 

He will______ 

She will______ 

It will______ 

We will______ 

You will______ 

They will_______ 

I will not (won`t)________ 

You will not (won`t)________ 

He will not (won`t)________ 

She will not (won`t)________ 

It will not (won`t)________ 

We will not (won`t)________ 

You will not (won`t)________ 

They will not (won`t)_______ 

Interrogative Answer 

Will I ______?  

Will you ____?  

Will he _____? 

Will she ____? 

Will it _____? 

 Will we ____? 

Will you ____? 

Will they ___? 

Will I not ___? 

Will you not _? 

Will he not __? 

Will she not 

_____? 

Will it not 

______? 

Will we not 

______? 

Will you not 

_____? 

Will they not 

____? 

Won`t I _____?  

Won`t you __? 

Won`t he ___? 

Won`t she ___? 

Won`t it 

______? 

Won`t we ___? 

Won`t you __? 

Won`t they __? 

No, I will not/ won`t 

No, you will not/ won`t 

No, he will not/ won`t `t 

No, she will not/ won`t 

No, it will not/ won`t  

No, we will not/ won`t 

No, you will not/ won`t 

No, they will not/ won`t 

The empty space is for infinitive without particle “to” 
 

Future Continuous 

Affirmative Negative 

I will be________ing 

You will be ______ ing 

He will be ______ ing 

She will be ______ ing 

It will be ______ ing 

We will be ______ ing 

You will be ______ ing 

They will be _______ ing 

I will not (won`t) be __ ing 

You will not (won`t) be 

________ ing 

He will not (won`t) be _ ing 

She will not (won`t) be 

________ ing 

It will not (won`t) be 

________ ing 

We will not (won`t) be 

________ ing 

You will not (won`t) be 

________ ing 

They will not (won`t) be 

________ ing 
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Interrogative Answer 

Will I be 

_______ ing?  

Will you 

be_____ ing?  

Will he be 

______ ing? 

Will she be 

_____ ing? 

Will it be 

_______ ing? 

 Will we be 

_____ ing? 

Will you be 

_____ ing? 

Will they be 

____ ing? 

Will I not be 

_____ing?    

Will you not be 

_____ ing? 

Will he not be 

______ ing? 

Will she not be 

_____ ing? 

Will it not be 

______ ing? 

Will we not be 

______ ing?    

Will you not be 

_____ ing?    

Will they not be 

____ ing?    

Won`t I be 

_____ ing?  

Won`t you be 

_____ ing? 

Won`t he be 

______ ing? 

Won`t she be 

______ ing? 

Won`t it be 

______ ing? 

Won`t we be 

_____ ing? 

Won`t you be 

____ ing? 

Won`t they be 

_____ ing? 

No, I will not/ won`t 

No, you will not/ won`t 

No, he will not/ won`t `t 

No, she will not/ won`t 

No, it will not/ won`t  

No, we will not/ won`t 

No, you will not/ won`t 

No, they will not/ won`t 

The empty space is for infinitive without particle “to” 
 

 

Exercise 1. Affirmative / Negative / Interrogative sentences 
 

1. Я перегляну ці резюме завтра, якщо у мене буде час.  Я буду 

переглядати ці резюме завтра весь день, якщо у мене буде час.  Я не 

перегляну ці резюме завтра, якщо у мене не буде часу.  Я не буду 

переглядати ці резюме завтра весь день, якщо у мене не буде часу.  Я 

перегляну ці резюме завтра, якщо у мене буде час?  Я буду переглядати ці 

резюме завтра весь день, якщо у мене буде час?  Я не перегляну ці резюме 

завтра, якщо у мене не буде часу?  Я не буду переглядати ці резюме завтра 

весь день, якщо у мене не буде часу? 

2. Ти напишеш лист замовнику завтра, якщо ти будеш вільний.  Ти 

будеш писати листа замовнику завтра з 5 до 6, якщо ти будеш очищений в 

цей час.  Ти не напишеш лист замовнику завтра, якщо ти будеш зайнятий.  Ти 

не будеш писати листа замовнику завтра з 5 до 6, якщо ти будеш зайнятий.  

Ти напишеш лист замовнику завтра, якщо ти будеш вільний?  Ти будеш 

писати листа замовнику завтра з 5 до 6, якщо ти будеш вільний?  Ти не 

напишеш лист замовнику завтра, якщо ти будеш зайнятий?  Ти не будеш 

писати листа замовнику завтра з 5 до 6, якщо ти будеш зайнятий? 

3. Він підготує все необхідне для релізу, якщо терміни залишаться 

колишніми.  Він буде готуватися до релізу весь день, якщо терміни 

залишаться колишніми.  Він не підготує все необхідне для релізу, якщо 

терміни залишаться колишніми.  Він не буде готуватися до релізу весь день, 

якщо терміни залишаться колишніми.  Він підготує все необхідне для релізу, 

якщо терміни залишаться колишніми?  Він буде готуватися до релізу весь 
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день, якщо терміни залишаться колишніми?  Він не підготує все необхідне 

для релізу, якщо терміни залишаться колишніми?  Він не буде готуватися до 

релізу весь день, якщо терміни залишаться колишніми? 

4. Вона розподілить потоки рівномірно, якщо ніхто не буде турбувати її.  

Вона буде розподіляти потоки завтра о п'ятій, якщо ніхто не буде турбувати 

її.  Вона не розподілить потоки рівномірно, якщо ви будете її турбувати 

постійно.  Вона не буде розподіляти потоки завтра о п'ятій, якщо ви будете її 

турбувати постійно.  Вона розподілить потоки рівномірно, якщо хтось не 

буде турбувати її?  Вона буде розподіляти потоки завтра о п'ятій, якщо ніхто 

не буде турбувати її?  Вона не розподілить потоки рівномірно, якщо ви 

будете її турбувати постійно?  Вона не буде розподіляти потоки завтра о 

п'ятій, якщо ви будете її турбувати постійно? 

5. Ми будемо працювати з новою мовою реалізації, якщо цей проект 

залишиться в силі.  Ми будемо працювати з цим новим мовою реалізації весь 

рік, якщо цей проект залишиться в силі.  Ми будемо працювати з новою 

мовою реалізації, якщо цей проект залишиться в силі.  Ми будемо працювати 

з цим новим мовою реалізації весь рік, якщо цей проект залишиться в силі.  

Ми будемо працювати з новою мовою реалізації, якщо цей проект 

залишиться в силі?  Ми будемо працювати з цим новим мовою реалізації весь 

рік, якщо цей проект залишиться в силі?  Ми не будемо працювати з новою 

мовою реалізації, якщо цей проект залишиться в силі?  Ми не будемо 

працювати з цим новим мовою реалізації весь рік, якщо цей проект 

залишиться в силі? 

6. Вони будуть працювати на цьому проекті, якщо цей проект 

залишиться в силі.  Вони будуть працювати на цьому проекті з 2017 по 2020, 

якщо цей проект залишиться в силі.  Вони не будуть працювати на цьому 

проекті, якщо цей проект залишиться в силі.  Вони не будуть працювати на 

цьому проекті з 2017 по 2020, якщо цей проект залишиться в силі.  Вони 

будуть працювати на цьому проекті, якщо цей проект залишиться в силі?  

Вони будуть працювати на цьому проекті з 2017 по 2020, якщо цей проект 

залишиться в силі?  Вони не будуть працювати на цьому проекті, якщо цей 

проект залишиться в силі?  Вони не будуть працювати на цьому проекті з 

2017 по 2020, якщо цей проект залишиться в силі? 

7. Ви прискорите процес реалізації проекту, якщо у вас буде 

кваліфікований персонал.  Ви не прискорите процес реалізації проекту, якщо 

у вас буде не кваліфікований персонал.  Ви прискорите процес реалізації 

проекту, якщо у вас буде кваліфікований персонал?  Ви не прискорите 

процес реалізації проекту, навіть якщо у вас буде кваліфікований персонал? 

8. Ви будете вдосконалювати цю програму, поки вона не стане 

ідеальною.  Ви не будете вдосконалювати цю програму, поки вона не стане 

ідеальною.  Ви будете вдосконалювати цю програму, поки вона не стане 

ідеальною?  Ви не будете вдосконалювати цю програму, поки вона не стане 

ідеальною? 
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9. Керівництво похвалить нас за реліз, якщо він буде своєчасним.  

Керівництво буде хвалити нас за реліз вага корпоратив, якщо він буде 

своєчасним.  Керівництво не похвалить нас за реліз, навіть якщо він буде 

своєчасним.  Керівництво не буде хвалити нас за реліз вага корпоратив, 

навіть якщо він буде своєчасним.  Керівництво похвалить нас за реліз, якщо 

він буде своєчасним?  Керівництво буде хвалити нас за реліз вага 

корпоратив, якщо він буде своєчасним? 
 

Exercese 2. Rewrite entences in negative, interrogative and negative-

interrogative forms 
 
 

Practice 12 / Future Perfect / Active 

Affirmative Negative 

I will have  ________ed 

You will have ______ed 

He will have ______ed 

She will have ______ed 

It will have ______ed 

We will have  ______ ed 

You will have ______ ed 

They will have  _______ ed 

I will not have (won`t) ______ed 

You will not have 

(won`t)________ed 

He will not have (won`t) ____ed 

She will not have (won`t) ____ed 

It will not have (won`t) _____ed 

We will not have (won`t) ____ed 

You will not have (won`t) ___ed 

They will not have (won`t) ___ed 

Interrogative Answer 

Will I have 

_______ed? 

Will you have 

_____ed? 

Will he have 

_____ed? 

Will she have 

_____ed? 

Will it have 

_____ed? 

Will we have 

_____ed? 

Will you have 

_____ed? 

Will they have 

____ed? 

Will I not have 

_______ed? 

Will you not 

have ____ed? 

Will he not 

have ____ed? 

Will she not 

have ____ed? 

Will it not 

have ____ed? 

Will we not 

have ____ed? 

Will you not 

have ____ed? 

Will they not 

have ____ed? 

Won`t I have 

_______ed? 

Won`t you 

have ____ed? 

Won`t he have 

_____ed? 

Won`t she 

have ____ed? 

Won`t it have 

_____ed? 

Won`t we have 

_____ed? 

Won`t you 

have ____ed? 

Won`t they 

have ____ed? 

No, I will not (won`t) 

No, you will not (won`t) 

No, he will not (won`t) 

No, she will not (won`t) 

No, it will not (won`t) 

No, we will not (won`t) 

No, you will not (won`t) 

No, they will not (won`t) 

The empty space is for infinitive without particle “to” if the verb is regular 

and if the verb is irregular the third form of it should be used without any 

extra endings. 
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 / Future Perfect-Continuous / Active 
Affirmative Negative 
I will have been ________ing 
You will have been ______ing 
He will have been______ing 
She will have been______ing 
It will have been______ing 
We will have been ______ ing 
You will have been______ ing 
They will have been _______ ing 

I will not (won`t) have 
been________ing 
You will not (won`t) have 
been________ing 
He will not (won`t) have 
been________ing 
She will not (won`t) have 
been________ing 
It will not (won`t) have 
been________ing 
We will not (won`t) have 
been________ing 
You will not (won`t) have 
been________ing 
They will not (won`t) have 
been________ing 

Interrogative Answer 
Will I have 
been___ing? 
Will you have 
been___ing? 
Will he have 
been___ing? 
Will she have 
been___ing? 
Will it have 
been___ing? 
Will we have 
been___ing? 
Will you have 
been___ing? 
Will they have 
been___ing? 

Will I not have 
been___ing? 
Will I not have 
been___ing? 
Will I not have 
been___ing? 
Will I not have 
been___ing? 
Will I not have 
been___ing? 
Will I not have 
been___ing? 
Will I not have 
been___ing? 
Will I not have 
been___ing? 

Won`t I have 
been___ing? 
Won`t I have 
been___ing? 
Won`t I have 
been___ing? 
Won`t I have 
been___ing? 
Won`t I have 
been___ing? 
Won`t I have 
been___ing? 
Won`t I have 
been___ing? 
Won`t I have 
been___ing? 

No, I will not (won`t) 
No, you will not (won`t) 
No, he will not (won`t) 
No, she will not (won`t) 
No, it will not (won`t) 
No, we will not (won`t) 
No, you will not (won`t) 
No, they will not (won`t) 

The empty space is for infinitive without particle “to” 

Compare sentences, 

I will still be writing the report (shows an action in process)  

I will have been writing the report for 2 hours already, when she comes. (shows an 

action in process with a starting point) 

I will have already been writing the report since two o`clock, when she comes. 

(shows an action in process with a starting point) 

I will have written the report, before she comes. (shows a performed action by 

definite moment in future)  
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Exercise 1. Affirmative / Negative / Interrogative sentences 
 

1. Ми будемо налагоджувати (debug) цю програму весь день, якщо 

терміни будуть підтискати (purse).  Ви будете налагоджувати цю програму 

вже годину, поки я доберуся до офісу.  Ви вже налагодите цю програму, поки 

я доберуся до офісу. 

2. Ми будемо не налагоджувати (debug) цю програму весь день, навіть 

якщо терміни будуть підтискати (purse).  Ви не будете налагоджувати цю 

програму вже годину, коли я доберуся до офісу.  Ви не налагодите цю 

програму, поки я доберуся до офісу. 

3. Ми будемо налагоджувати (debug) цю програму весь день, якщо 

терміни будуть підтискати (purse)?  Ви будете налагоджувати цю програму 

вже годину, поки я доберуся до офісу?  Ви вже налагодите цю програму, 

поки я доберуся до офісу? 

4. Ми не будемо налагоджувати (debug) цю програму весь день, якщо 

терміни будуть підтискати (purse)?  Ви не будете налагоджувати цю 

програму вже годину, поки я доберуся до офісу?  Ви не вже налагодите цю 

програму, поки я доберуся до офісу? 

5. Ця компанія буде розробляти широкий спектр віртуальних пристроїв 

(appliance) весь рік, якщо нічого не зміниться.  Ця компанія буде розробляти 

широкий спектр віртуальних пристроїв вже рік, коли попит на ці пристрої 

істотно зросте.  Ця компанія вже розробить широкий спектр віртуальних 

пристроїв, коли попит на ці пристрої істотно зросте. 

6. Ця компанія не буде розробляти широкий спектр віртуальних 

пристроїв весь рік, якщо нічого не зміниться.  Ця компанія не буде 

розробляти широкий спектр віртуальних пристроїв вже рік, коли попит на ці 

пристрої істотно зросте.  Ця компанія не розробить широкий спектр 

віртуальних пристроїв, до того як попит на ці пристрої істотно зросте. 

7. Ця компанія буде розробляти широкий спектр віртуальних пристроїв 

весь рік, якщо нічого не зміниться?  Ця компанія буде розробляти широкий 

спектр віртуальних пристроїв вже рік, коли попит на ці пристрої істотно 

зросте?  Ця компанія вже розробить широкий спектр віртуальних пристроїв, 

коли попит на ці пристрої істотно зросте? 

8. Ця компанія не буде розробляти широкий спектр віртуальних 

пристроїв весь рік, якщо нічого не зміниться?  Ця компанія не буде 

розробляти широкий спектр віртуальних пристроїв вже рік, коли попит на ці 

пристрої істотно зросте?  Ця компанія не розробить широкий спектр 

віртуальних пристроїв, до того як попит на ці пристрої істотно зросте? 

9. Ви підпишете угоду про нерозголошення, якщо хочете працювати в 

нашій компанії.  Ви підпишете угоду про нерозголошення, до того як 

приступите до роботи в нашій компанії.  Ви будете працювати в нашій 

компанії вже більше 2-х років, коли прийде час перепідписати угоду про 

нерозголошення. 
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10. Ви не будете працювати в нашій компанії, якщо не підпишете угоду 

про нерозголошення.  Ви не прийметеся до роботи в нашій компанії, поки не 

підпишете угоду про нерозголошення.  Ви не будете працювати в нашій 

компанії вже більше 2-х років, коли прийде час перепідписати угоду про 

нерозголошення. 

11. Ви підпишете угоду про нерозголошення, якщо хочете працювати в 

нашій компанії?  Ви підпишете угоду про нерозголошення, до того як 

приступите до роботи в нашій компанії?  Ви будете працювати в нашій 

компанії вже більше 2-х років, коли прийде час перепідписати угоду про 

нерозголошення? 

12. Ви не підпишете угоду про нерозголошення, якщо хочете працювати 

в нашій компанії?  Ви не підпишете угоду про нерозголошення, до того як 

приступите до роботи в нашій компанії?  Ви не будете працювати в нашій 

компанії вже більше 2-х років, коли прийде час перепідписати угоду про 

нерозголошення? 
 

 

/ Practice 13 / Future in the Past Simple / Active 

Affirmative Negative 
I would ________ 
You would ______ 
He would ______ 
She would ______ 
It would ______ 
We would ______ 
You would ______ 
They would _______ 

I would not (wouldn`t)____ 
You would not (wouldn`t)__ 
He would not (wouldn`t)__ 
She would not (wouldn`t)__ 
It would not (wouldn`t)___ 
We would not (wouldn`t)__ 
You would not (wouldn`t)__ 
They would not 
(wouldn`t)________ 

Interrogative Answer 

Would I _____? 

Would you ___?   

Would he ____? 

Would 

she_______? 

Would it _____? 

Would we ____? 

Would you ___?  

Would they ___? 

Would I not 

________?    

Would you not 

_______?   

Would he not 

_______?     

Would she not 

_______?     

Would it not __? 
Would we not _? 
Would you not 

_______?  
Would they not 

_______?       

Wouldn`t I ___? 

Wouldn`t you _? 

Wouldn`t he __? 

Wouldn`t 

she_______? 

Wouldn`t it ___? 

Wouldn`t we__? 

Wouldn`t you _? 

Wouldn`t they 

__?  

No, I would not/ wouldn`t 

No, you would not/ wouldn`t 

No, he would not/ wouldn`t  

No, she would not/ wouldn`t 

No, it would not/ wouldn`t  

No, we would not/ wouldn`t 

No, you would not/ wouldn`t 

No, they would not/ 

wouldn`t 

The empty space is for infinitive without particle “to” Example,  

He said, I would write it tomorrow.  
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Future in the Past Continuous 

Affirmative Negative 

I would be________ing 

You would be ______ ing 

He would be ______ ing 

She would be ______ ing 

It would be ______ ing 

We would be ______ ing 

You would be ______ ing 

They would be _______ ing 

I would not (wouldn`t) 

be ________ ing 

You would not 

(wouldn`t) be ____ ing 

He would not 

(wouldn`t) be ____ ing 

She would not 

(wouldn`t) be ____ ing 

It would not (wouldn`t) 

be ________ ing 

We would not 

(wouldn`t) be ____ ing 

You would not 

(wouldn`t) be ____ ing 

They would not 

(wouldn`t) be ____ ing 

Interrogative Answer 

Would I 

be________ing?    

Would you be 

_______ ing?   

Would he be 

_______ ing?     

Would she be 

______ ing?     

Would it be 

_______ ing?     

Would we be 

_______ ing?     

Would you be 

_______ ing?     

Would they be 

_______ ing?       

Would I not be 

________ ing?    

Would you not 

be _______ ing?   

Would he not be 

_______ ing?     

Would she not 

be _______ ing?     

Would it not be 

_______ ing?     

Would we not be 

_______ ing?     

Would you not 

be _______ ing?     

Would they not 

be _______ ing?       

Wouldn`t I be 

________ ing?    

Wouldn`t you 

be _______ 

ing?   

Wouldn`t he be 

_______ ing?     

Wouldn`t she be 

_______ ing?     

Wouldn`t it be 

_______ ing?     

Wouldn`t we be 

_______ ing?     

Wouldn`t you 

be _______ 

ing?     

Wouldn`t they 

be _______ 

ing?       

No, I would not/ 

wouldn`t 

No, you would not/ 

wouldn`t 

No, he would not/ 

wouldn`t  

No, she would not/ 

wouldn`t 

No, it would not/ 

wouldn`t  

No, we would not/ 

wouldn`t 

No, you would not/ 

wouldn`t 

No, they would not/ 

wouldn`t 

The empty space is for infinitive without particle “to” 

 Example, 

He told, he would be negotiating terms of the contract, when he received all set of 

documents necessary for signing it after.   
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Exercise 1. Affirmative / Negative / Interrogative sentences 

 

1. Він сказав, що він перегляне ці резюме завтра, якщо у нього буде час.  

Він сказав, що він буде переглядати ці резюме завтра весь день, якщо у нього 

буде час.  Він сказав, що він не перегляне ці резюме завтра, якщо у нього не 

буде часу.  Він сказав, що я не буду переглядати ці резюме завтра весь день, 

якщо у нього не буде часу.  Він запитав, чи перегляну я ці резюме завтра, 

якщо у мене буде час?  Він запитав, чи буду я переглядати ці резюме завтра 

весь день, якщо у мене буде час?  Він запитав, чи не перегляну я ці резюме 

завтра, якщо у мене не буде багато часу?  Він запитав, чи не буду я 

переглядати ці резюме завтра весь день, якщо у мене не буде багато часу? 

2. Він сказав, що ти напишеш лист замовнику завтра, якщо ти будеш 

вільний.  Він сказав, що ти будеш писати листа замовнику завтра з 5 до 6, 

якщо ти будеш вільний в цей час.  Він сказав, що ти не напишеш лист 

замовнику завтра, якщо ти будеш зайнятий.  Він сказав, що ти не будеш 

писати листа замовнику завтра з 5 до 6, якщо ти будеш зайнятий.  Він 

запитав: «Ти напишеш лист замовнику завтра, якщо ти будеш вільний?»  Він 

запитав: «Ти будеш писати листа замовнику завтра з 5 до 6, якщо ти будеш 

вільний?»  Він запитав: «Ти не напишеш лист замовнику завтра, якщо ти 

будеш зайнятий?»  Він запитав: «Ти не будеш писати листа замовнику завтра 

з 5 до 6, якщо ти будеш зайнятий?» 

3. Вона припустила, що він підготує все необхідне для релізу, якщо 

терміни залишаться колишніми.  Вона припустила, що він буде готуватися до 

релізу весь день, якщо терміни залишаться колишніми.  Вона припустила, що 

він не підготує все необхідне для релізу, якщо терміни залишаться 

колишніми.  Вона припустила, що він не буде готуватися до релізу весь день, 

якщо терміни залишаться колишніми.  Вона цікавилася, підготує він все 

необхідне для релізу, якщо терміни залишаться колишніми?  Вона 

цікавилася, чи буде він готуватися до релізу весь день, якщо терміни 

залишаться колишніми?  Вона цікавилася, чи не підготує він все необхідне 

для релізу, якщо терміни залишаться колишніми?  Вона цікавилася, чи не 

буде він готуватися до релізу весь день, якщо терміни залишаться 

колишніми? 

4. Керівник припустив, що вона розподілить потоки рівномірно, якщо 

ніхто не буде турбувати її.  Керівник припустив, що вона буде розподіляти 

потоки завтра о п'ятій, якщо ніхто не буде турбувати її.  Керівник припустив, 

що вона не розподілить потоки рівномірно, якщо ви будете її турбувати 

постійно.  Керівник припустив, що вона не буде розподіляти потоки завтра о 

п'ятій, якщо ви будете її турбувати постійно.  Керівник поцікавився, вона 

розподілить потоки рівномірно, якщо хтось не буде турбувати її?  Керівник 

поцікавився, вона розподілятиме потоки завтра о п'ятій, якщо ніхто не буде 

турбувати її?  Керівник поцікавився, вона не розподілить потоки рівномірно, 
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якщо ви не будете її турбувати постійно?  Керівник поцікавився, вона не буде 

розподіляти потоки завтра весь день, якщо ви не будете її турбувати 

постійно? 

5. Керівництво заявило, що ми будемо працювати з новою мовою 

реалізації, якщо цей проект залишиться в силі.  Керівництво заявило, що ми 

будемо працювати з цим новим мовою реалізації весь рік, якщо цей проект 

залишиться в силі.  Керівництво заявило, що ми не будемо працювати з 

новою мовою реалізації, якщо цей проект залишиться в силі.  Керівництво 

заявило, що ми не будемо працювати з цим новим мовою реалізації весь рік, 

якщо цей проект залишиться в силі.  Ми цікавилися, чи будемо ми працювати 

з новою мовою реалізації, якщо цей проект залишиться в силі?  Ми 

цікавилися, чи будемо ми працювати з цим новим мовою реалізації весь рік, 

якщо цей проект залишиться в силі?  Ми цікавилися, чи не будемо ми 

працювати з новою мовою реалізації, якщо цей проект залишиться в силі?  

Ми цікавилися, чи не будемо ми працювати з цим новим мовою реалізації 

весь рік, якщо цей проект залишиться в силі? 

6. Керівник повідомив, що вони будуть працювати на цьому проекті, 

якщо цей проект залишиться в силі.  Керівник повідомив, що вони будуть 

працювати на цьому проекті з 2017 по 2020, якщо цей проект залишиться в 

силі.  Керівник повідомив, що вони не будуть працювати на цьому проекті, 

якщо цей проект залишиться в силі.  Керівник повідомив, що вони не будуть 

працювати на цьому проекті з 2017 по 2020, якщо цей проект залишиться в 

силі.  Керівник запитав, вони будуть працювати на цьому проекті, якщо цей 

проект залишиться в силі?  Керівник запитав, вони будуть працювати на 

цьому проекті з 2017 по 2020, якщо цей проект залишиться в силі?  Керівник 

запитав, де вони будуть працювати на цьому проекті, якщо цей проект 

залишиться в силі?  Керівник запитав, де вони будуть працювати на цьому 

проекті з 2017 по 2020, якщо цей проект залишиться в силі? 

7. Замовник сказав, що ви прискорите процес реалізації проекту, якщо у 

вас буде кваліфікований персонал.  Замовник сказав, що ви не прискорите 

процес реалізації проекту, якщо у вас буде не кваліфікований персонал.  

Замовник запитав, ви прискорите процес реалізації проекту, якщо у вас буде 

кваліфікований персонал?  Замовник запитав, чи ви не прискорите процес 

реалізації проекту, навіть якщо у вас буде кваліфікований персонал? 

8. Замовник сказав, що ви будете вдосконалювати цю програму, поки 

вона не стане ідеальною.  Замовник сказав, що ви не будете вдосконалювати 

цю програму, поки вона не стане ідеальною?  Замовник запитав, ви будете 

вдосконалювати цю програму, поки вона не стане ідеальною?  Замовник 

запитав, ви не будете вдосконалювати цю програму, поки вона не стане 

ідеальною? 

9. Один зі співробітників сказав, що керівництво похвалить нас за реліз, 

якщо він буде своєчасним.  Один зі співробітників сказав, що керівництво 

буде хвалити нас за реліз весь корпоратив, якщо він буде своєчасним.  Один 
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зі співробітників сказав, що керівництво не похвалить нас за реліз, навіть 

якщо він буде своєчасним.  Один зі співробітників сказав, що керівництво не 

буде хвалити нас за реліз весь корпоратив, навіть якщо він буде своєчасним.  

Один зі співробітників запитав, керівництво похвалить нас за реліз, якщо він 

буде своєчасним?  Один зі співробітників запитав, керівництво буде хвалити 

нас за реліз протягом всього корпоративу, якщо він буде своєчасним?  Один 

зі співробітників запитав, невже керівництво не похвалить нас за реліз, навіть 

якщо він буде своєчасним?  Один зі співробітників запитав, чи керівництво 

не буде хвалити нас за реліз протягом всього корпоративу, якщо він буде 

своєчасним? 

 

 

Practice 14 / Future in the Past Perfect / Active 

Affirmative Negative 

I would have  ________ed 

You would have ______ed 

He would have ______ed 

She would have ______ed 

It would have ______ed 

We would have  ______ ed 

You would have ______ ed 

They would have  _______ ed 

I would have not (wouldn`t) 

________ed 

You would have not 

(wouldn`t)________ed 

He would have not 

(wouldn`t) ________ed 

She would have not 

(wouldn`t) ________ed 

It would have not (wouldn`t) 

________ed 

We would have not 

(wouldn`t) ________ed 

You would have not 

(wouldn`t) ________ed 

They would have not 

(wouldn`t) ________ed 

Interrogative Answer 

Would I have 

_______ed? 

Would you 

have _____ed? 

Would he have 

_____ed? 

Would she have 

_____ed? 

Would it have 

_____ed? 

Would we have 

_____ed? 

Would I not 

have 

_______ed? 

Would you not 

have _____ed? 

Would he not 

have _____ed? 

Would she not 

have _____ed? 

Would it not 

have _____ed? 

Would  we not 

Wouldn`t I have 

_______ed? 

Wouldn`t you 

have _____ed? 

Wouldn`t he 

have _____ed? 

Wouldn`t she 

have _____ed? 

Wouldn`t it 

have _____ed? 

Wouldn`t we 

have _____ed? 

No, I would not/ wouldn`t 

No, you would not/ wouldn`t 

No, he would not/ wouldn`t  

No, she would not/ wouldn`t 

No, it would not/ wouldn`t  

No, we would not/ wouldn`t 

No, you would not/ wouldn`t 

No, they would not/ wouldn`t 
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Would you 

have _____ed? 

Would they 

have ____ed? 

have _____ed? 

Would  you not 

have _____ed? 

Would  they not 

have ____ed? 

Wouldn`t you 

have _____ed? 

Wouldn`t they 

have ____ed? 

The empty space is for infinitive without particle “to” if the verb is regular 

and if the verb is irregular the third form of it should be used without any 

extra endings. 

 

 / Future in the Past Perfect-Continuous / Active 

Affirmative Negative 

I would have been ________ing 

You would have been ______ing 

He would have been______ing 

She would have been______ing 

It would have been______ing 

We would have been ______ ing 

You would have been______ ing 

They would have been _______ ing 

I would not (wouldn`t) 

have been________ing 

You would not (wouldn`t) 

have been________ing 

He would not (wouldn`t) 

have been________ing 

She would not (wouldn`t) 

have been________ing 

It would not (wouldn`t) 

have been________ing 

We would not (wouldn`t) 

have been________ing 

You would not (wouldn`t) 

have been________ing 

They would not (wouldn`t) 

have been________ing 

Interrogative Answer 

Would I have 

been___ing? 

Would you have 

been___ing? 

Would he have 

been___ing? 

Would she have 

been___ing? 

Would it have 

been___ing? 

Would we have 

been___ing? 

Would you have 

been___ing? 

Would they 

Would I not have 

been___ing? 

Would you not 

have 

been___ing? 

Would he not 

have 

been___ing? 

Would she not 

have 

been___ing? 

Would it not 

have 

been___ing? 

Would we not 

Wouldn`t I have 

been___ing? 

Wouldn`t I have 

been___ing? 

Wouldn`t I have 

been___ing? 

Wouldn`t I have 

been___ing? 

Wouldn`t I have 

been___ing? 

Wouldn`t I have 

been___ing? 

Wouldn`t I have 

been___ing? 

Wouldn`t I have 

No, I would not 

(wouldn`t) 

No, you would not 

(wouldn`t) 

No, he would not 

(wouldn`t) 

No, she would not 

(wouldn`t) 

No, it would not 

(wouldn`t) 

No, we would not 

(wouldn`t) 

No, you would not 

(wouldn`t) 

No, they would not 
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have 

been___ing? 

have 

been___ing? 

Would you not 

have 

been___ing? 

Would they not 

have 

been___ing? 

been___ing? (wouldn`t) 

The empty space is for infinitive without particle “to” 

Compare sentences, 

He said, I would still be writing the report (shows an action in process)  

He said, I would have been writing the report for 2 hours already, when she came. 

(shows an action in process with a starting point) 

He said, I would have already been writing the report since two o`clock, when she 

came. (shows an action in process with a starting point) 

He said, I would  have written the report, before she came. (shows a performed 

action by definite moment in future)  
 

 

Exercise 1. Affirmative / Negative / Interrogative sentences* 

*When translating questions, please consult to the topic “Indirect 

speech”p.140 
 

1. Він сказав, що ми будемо налагоджувати (debug) цю програму весь 

день, якщо терміни будуть підтискати (purse).  Він сказав, що ви будете 

налагоджувати цю програму вже годину, поки я доберуся до офісу.  Він 

сказав, що ви вже налагодите цю програму, поки я доберуся до офісу. 

2. Він сказав, що ми не будемо налагоджувати (debug) цю програму весь 

день, навіть якщо терміни будуть підтискати (purse).  Він сказав, що ви не 

будете налагоджувати цю програму вже годину, коли я доберуся до офісу.  

Він сказав, що ви не налагодите цю програму, поки я доберуся до офісу. 

3. Він запитав, ми будемо налагоджувати (debug) цю програму весь день, 

якщо терміни будуть підтискати (purse)?  Він запитав, ви будете 

налагоджувати цю програму вже годину, поки я доберуся до офісу?  Він 

запитав, ви вже налагодите цю програму, поки я доберуся до офісу? 

4. Він запитав, ми не будемо налагоджувати (debug) цю програму весь 

день, навіть якщо терміни будуть підтискати (purse)?  Він запитав, ви не 

будете налагоджувати цю програму вже годину, коли я доберуся до офісу?  

Він запитав, ви не налагодите цю програму, поки я доберуся до офісу? 

5. Вони прочитали, що ця компанія буде розробляти широкий спектр 

віртуальних пристроїв (appliance) весь рік, якщо нічого не зміниться.  Вони 

прочитали, що ця компанія буде розробляти широкий спектр віртуальних 

пристроїв вже рік, коли попит на ці пристрої істотно зросте.  Вони 

прочитали, що ця компанія вже розробить широкий спектр віртуальних 
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пристроїв, коли попит на ці пристрої істотно зросте. 

6. Вони прочитали, що ця компанія не буде розробляти широкий спектр 

віртуальних пристроїв весь рік, якщо нічого не зміниться.  Вони прочитали, 

що ця компанія не буде розробляти широкий спектр віртуальних пристроїв 

вже рік, коли попит на ці пристрої істотно зросте.  Вони прочитали, що ця 

компанія не розробить широкий спектр віртуальних пристроїв, до того як 

попит на ці пристрої істотно зросте. 

7. Ви читали, що ця компанія буде розробляти широкий спектр 

віртуальних пристроїв весь рік, якщо нічого не зміниться?  Ви читали, що ця 

компанія буде розробляти широкий спектр віртуальних пристроїв вже рік, 

коли попит на ці пристрої істотно зросте?  Ви читали, що ця компанія вже 

розробить широкий спектр віртуальних пристроїв, коли попит на ці пристрої 

істотно зросте? 

8. Ви читали, що ця компанія не буде розробляти широкий спектр 

віртуальних пристроїв весь рік, якщо нічого не зміниться?  Ви читали, що ця 

компанія не буде розробляти широкий спектр віртуальних пристроїв вже рік, 

коли попит на ці пристрої істотно зросте?  Ви читали, що ця компанія не 

розробить широкий спектр віртуальних пристроїв, до того як попит на ці 

пристрої істотно зросте? 

9. Вони повідомили нас, що ви підпишете угоду про нерозголошення, 

якщо хочете працювати в нашій компанії.  Вони повідомили нас, що ви 

підпишете угоду про нерозголошення, до того як приступите до роботи в 

нашій компанії.  Вони повідомили нас, що ви будете працювати в нашій 

компанії вже більше 2-х років, коли прийде час перепідписати угоду про 

нерозголошення. 

10. Вони повідомили нас, що ви не будете працювати в нашій компанії, 

якщо не підпишете угоду про нерозголошення.  Вони повідомили нас, що ви 

не станете до роботи в нашій компанії, поки не підпишете угоду про 

нерозголошення.  Вони повідомили нас, що ви не будете працювати в нашій 

компанії вже більше 2-х років, коли прийде час перепідписати угоду про 

нерозголошення. 

11. Менеджер з персоналу запитала, ви підпишете угоду про 

нерозголошення, якщо хочете працювати в нашій компанії?  Менеджер з 

персоналу запитала, ви підпишете угоду про нерозголошення, до того як 

станете до роботи в нашій компанії?  Менеджер з персоналу запитала, ви 

будете працювати в нашій компанії вже більше 2-х років, коли прийде час 

перепідписати угоду про нерозголошення? 

12. Менеджер з персоналу запитала, ви не будете працювати в нашій 

компанії, якщо не підпишете угоду про нерозголошення?  Менеджер з 

персоналу запитала, ви не станете до роботи в нашій компанії, поки не 

підпишете угоду про нерозголошення?  Менеджер з персоналу запитала, ви 

не будете працювати в нашій компанії вже більше 2-х років, коли прийде час 

перепідписати угоду про нерозголошення?  
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Practice 15. Active voice  

 

Exercise 1. All tenses of active voice 

 

1. Як правило, при прийнятті на роботу, співробітники проходять 

випробувальний термін, і відповідно до результатів випробувального терміну 

керівник приймає остаточне рішення про прийняття цього співробітника на 

посаду. 

2. Зазвичай, він не приймає пропозицію про роботу, якщо ця пропозиція 

містить неоплачуваний випробувальний термін.  Навіть якщо надалі 

обіцяють золоті гори. 

3. Зазвичай, при прийнятті на роботу, співробітники проходять 

випробувальний термін, і відповідно до результатів випробувального терміну 

керівник приймає остаточне рішення про прийняття цього співробітника на 

роботу? 

4. Зазвичай, він не приймає пропозицію про роботу, якщо ця пропозиція 

містить неоплачуваний випробувальний термін?  Навіть якщо надалі 

обіцяють золоті гори? 

5. Торік, при прийнятті на роботу, співробітники проходили 

випробувальний термін, і відповідно до результатів випробувального терміну 

керівник приймав остаточне рішення про прийняття цього співробітника на 

посаду. 

6. Минулого року, при прийнятті на роботу, співробітники проходили 

випробувальний термін, і відповідно до результатів випробувального терміну 

керівник приймав остаточне рішення про прийняття цього співробітника на 

посаду? 

7. Минулого року, він не прийняв пропозицію про роботу, ця пропозиція 

містила неоплачуваний випробувальний термін.  Навіть коли вони пообіцяли 

золоті гори надалі. 

8. У наступному кварталі ми виконаємо план з набору персоналу, якщо 

ринок праці буде таким самим перенасиченим як зараз. 

9. У наступному кварталі ми не виконаємо план з набору персоналу, 

якщо витік кадрів за кордон збереже колишній рівень. 

10. У наступному кварталі ми виконаємо план з набору персоналу, якщо 

ринок праці буде таким же перенасиченим як зараз? 

11. У наступному кварталі ми не виконаємо план з набору персоналу, 

якщо витік кадрів за кордон збереже колишній рівень? 

12. Співробітники пройшли випробувальний термін в цій компанії 

успішно. 

13. Співробітники не пройшли випробувальний термін в цій компанії 

успішно. 

14. Співробітники пройшли випробувальний термін в цій компанії 
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успішно? 

15. Випробувальний термін закінчиться до початку настання наступного 

кварталу. 

16. Ви вже два місяці намагаєтеся скласти цю угоду про 

нерозголошення. 

17. Ось уже два місяці як він навіть не намагається скасувати постанову 

суду.  Швидше за все, він просто змирився. 

18. Як довго вони порушували цей договір, що їм винесли таке рішення, 

ще й змусили сплатити всі судові витрати? 

19. Як довго вона працювала на цю компанію, перш ніж настав 

економічний спад, в силу якого, багатьом компаніям довелося істотно 

скорочувати витрати і скорочувати штат. 

20. Вони остаточно узгодили умови договору та обидві сторони 

погодилися з тим, що тепер договір повною мірою надавав справедливі 

умови для обох сторін, але переговори тривали місяців так 3, не менше. 

21. Ви будете працювати відповідно до цього Закону не менше 5-ти 

років, поки нове законодавство набуде чинності.  І скільки ми будемо 

працювати за цим законодавством? Поки нове набере чинності? 

22. Щомісяця вони отримують помилкове повідомлення про те, що вони 

не сплатили податки вчасно, але вони завжди не виправдані (unjustified), 

(виправдані acquitted, justifiable, justified). 

23. І хоча, минулого року було вже 5 років, як вони працюють на ринку 

високих технологій, багато хто не однозначно ставиться до їх діяльності.  (To 

be dubious about) 

24. Найближчим часом ми будемо робити все, що від нас залежить, і ми 

прорвемося на ринок високих технологій. 

25. За цих обставин, які призвели до того, що GT Advanced Technology 

змінила свою думку на протилежну щодо надання свідчень за угодою про 

нерозголошення, яку вони підписали з позивачем, мало хто ризикнув би 

знову мати з ними справу.  (Plaintiff) 

26. Об 11 годині буде вже кілька годин, як я буду писати умови 

проведення конференції, і я закінчу до першої години, якщо ніхто мене не 

потурбує. 

27. Деякі західні країни були дуже стурбовані тим, що запуск супутника 

міг бути способом відпрацювання технологій, які можуть бути використані в 

ракетах з ядерними боєголовками. 

 

 

Exercise 2. All tenses of Active Voice 

 

1. Виконавчий директор приймає безліч важливих для компанії рішень 

щодня.  Виконавчий директор не приймає безліч важливих для компанії 

рішень щодня.  Виконавчий директор приймає безліч важливих для компанії 



Oleynik O.S. (Khlyntseva) GRAMMAR TRAINER 

103 

рішень щодня?  Чому це раптом, виконавчий директор приймає безліч 

важливих для компанії рішень щодня?  Виконавчий директор не приймає 

безліч важливих для компанії рішень щодня?  Чому це раптом, виконавчий 

директор не приймає безліч важливих для компанії рішень щодня?  (Why all 

of a sudden) 

2. Виконавчий директор приймав безліч важливих для компанії рішень 

щодня минулого року.  Виконавчий директор не приймав безліч важливих 

для компанії рішень щодня минулого року.  Виконавчий директор приймав 

безліч важливих для компанії рішень щодня минулого року?  Чому це 

раптом, виконавчий директор приймав безліч важливих для компанії рішень 

щодня минулого року?  Виконавчий директор не приймав безліч важливих 

для компанії рішень щодня минулого року?  Чому це раптом, виконавчий 

директор не приймав безліч важливих для компанії рішень щодня минулого 

року?  (Why all of a sudden) 

3. Виконавчий директор прийматиме безліч важливих для компанії 

рішень щодня наступного року, якщо нічого не зміниться.  Виконавчий 

директор не прийматиме безліч важливих для компанії рішень щодня 

наступного року, якщо нічого не зміниться.  Виконавчий директор 

прийматиме безліч важливих для компанії рішень щодня наступного року, 

якщо нічого не зміниться?  Чому це раптом, виконавчий директор 

прийматиме безліч важливих для компанії рішень щодня наступного року, 

якщо нічого не зміниться?  Виконавчий директор не прийматиме безліч 

важливих для компанії рішень щодня наступного року, якщо нічого не 

зміниться?  Чому це раптом, виконавчий директор не прийматиме безліч 

важливих для компанії рішень щодня наступного року, якщо нічого не 

зміниться?  (Why all of a sudden) 

4. Власник компанії заявив, що виконавчий директор прийме безліч 

важливих для компанії рішень, якщо нічого не зміниться.  Власник компанії 

заявив, що виконавчий директор не прийме безліч важливих для компанії 

рішень, якщо нічого не зміниться.  Власник компанії запитав, виконавчий 

директор буде приймати безліч важливих для компанії рішень, якщо нічого 

не зміниться?  Власник компанії запитав, чому це раптом виконавчий 

директор прийматиме безліч важливих для компанії рішень щодня 

наступного року?  Власник компанії запитав, чому виконавчий директор не 

прийматиме безліч важливих для компанії рішень щодня, якщо нічого не 

зміниться?  Власник компанії запитав, чому це раптом виконавчий директор 

не прийматиме безліч важливих для компанії рішень щодня наступного року, 

якщо нічого не зміниться? 

5. Зараз ми розпускаємо раду директорів, оскільки вона довела свою 

неспроможність.  Голова ради не виконав свої зобов'язання перед 

акціонерами, і продовжував підривати роботу компанії вже кілька років, коли 

ми виявили джерело витоку інформації, тому найближчим часом ми усунемо 

його від посади, більш того, ми маємо намір переслідувати його за законом. 
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6. Ви вже відправили запит, відповідь на який Анна підготувала ще три 

дні тому?  Це дуже велика угода, і ми намагаємося не втратити цього 

замовника вже кілька місяців, поспішіть, інакше всі зусилля, які ви доклали, 

будуть зведені нанівець.  (To be invalidated) 

7. У цій компанії Ксенія є контактною особою, і вона ж займається 

підбором персоналу.  (And she is the one who) Я зв'язався з нею і повідомив, 

що ми знайшли відповідні кандидатури на цю посаду, і ми направимо їй 

резюме на розгляд, потім вона повідомить нам результат. 

8. Він сказав, що ти весь день будеш сидіти над цим додатком, поки не 

виправиш всі вади. 

9. Коли представник компанії подзвонить, я вже закінчу працювати над 

цим проектом і ми обговоримо умови і суть нового проєкту. 

10. Поки ти подзвониш мені, я вже рік як буду працювати над новим 

додатком.  Ти впевнений, що мені є сенс чекати твого дзвінка весь цей час?  

(That there is any sense for me to ...) 
11. Кого ти намагаєшся надурити?  Я працював у сфері високих 

технологій задовго до того, як ти тільки почав замислюватися про це.  Якщо 

ти не запропонуєш мені щось дійсно варте уваги, я пропоную тобі не 

витрачати мій час даремно!  Він дорого коштує. 

12. Вона ніколи не брала участь в конференціях раніше. 

13. Рада директорів повідомила, що виконавчий директор не буде 

приймати ніяких важливих для компанії, оскільки головний акціонер усунув 

вищезгаданого виконавчого директора від посади. 

14. Рада директорів повідомила, що виконавчий директор не буде 

приймати ніяких важливих для компанії, коли уряд введе тимчасову 

адміністрацію. 

15. Ви підписали угоду про нерозголошення і не прочитали її? Це 

найбільша помилка у вашому житті! 

 

 

Exercise 2. All tenses of Active Voice 

 

1. 1. Він був щасливий, він впорався із завданням. 2. Ми шукаємо 

помилку в коді вже годину. 3. Він раптом зрозумів, що не бачив свого колегу 

вже кілька днів. 4. Керівник раптом згадав, що не давав нам подібних завдань 

з минулого року. 5. На щастя, перевірка вже завершилася, коли прийшов час 

здачі проекту. 6. Скільки років ви вже працюєте в цій компанії? 7. О 12.00 ми 

ще обідали. 13. Коли ти подзвонив, ми ще переглядали рішення з цього 

питання. 14. О 12:00 ми вже годину як переглядали своє рішення з цього 

питання. 15. Скільки разів тобі вже говорила, що збори проходять 

щопонеділка о 8:00. Пора б уже запам’ятати! 16. Ми вже цілу годину вели 

переговори, коли з’ясувалося, що вони також вели переговори з нашими 

прямими конкурентами і вже отримали офіційну пропозицію від них. 17. Я 
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не прийду! Я весь вечір буду розбиратися в цьому новому проекті. Судячи з 

усього, він дуже складний і мені чимало часу буде потрібно для цього. 18. Де 

він? Його немає з минулого четверга. 19. Я вже 2 тижні перебуваю в 

Дніпропетровську. 20. Він у відрядженні з понеділка. 21. Ми знаємо один 

одного вже кілька років. 22. Мені завжди подобалося програмування. 23. Він 

завжди знав про це. 24. Вона завжди хотіла працювати в цій компанії. 25. Ти 

завжди хотів поїхати в Париж? 26. Ми завжди враховували Вашу думку! 

Ваше твердження про зворотне є суперечливим і необгрунтованим. 27. 

Скільки днів минуло до того, як Ви отримали лист? 28. Скільки днів минуло з 

моменту, як ви нарешті отримали лист? 29. Скільки днів ви вже чекаєте цього 

листа? 30. Тільки коли він був в офісі, він згадав, що забув зарядний пристрій 

від ноутбука вдома. 31. Вони працюють в цій будівлі вже понад 7 років. 32. 

Їх офіс знаходиться в цій будівлі і вони не буду переїжджати в найближчім 

часом. 33. Ти знав, що він не підписав угоду про нерозголошення? – Ні! Але 

здогадувався. 34. Ми не отримуємо ніяких звісток від наших партнерів вже 

кілька тижнів. Це дуже підозріло. 35. Скільки днів ти вже читаєш цей 

посібник? 36. Ми всі вже пішли, коли спрацювала охоронна сигналізація. 37. 

Я працюю над вирішенням цього питання вже кілька місяців. Вирішити його 

не так вже й легко, як може здатися на перший погляд. 38. Подумай про те, 

що розумні люди кажуть тобі. Навчися вислухати людину, можливо, тобі це 

знадобиться. І те що кажуть, і уміння слухати! 39. Він приніс їжу, яку ми 

замовили, поки всі працювали. Він завжди виконує свої зобов'язання! Навіть 

коли ти не прийшов, він зробив все, що від нього залежало і вирішив цю 

проблему. Не те що ти! 40. Вона сказала, що вони писали відповідь на запит 

головного офісу вже годину, коли я їй подзвонив, і, що вони закінчать писати 

його до другої години. 

2. 1. Коли ми підійшли до офісу, в вікнах вже не було світла і, судячи з 

усього, всі давним-давно пішли. 2. Ви знали про витік інформації, коли я питав 

вас про це 2 тижні тому? А якщо знали, то чому промовчали про це? Коли я 

запитав, Ви відповіли, що обов'язково скажете мені про це! 3. Він вже 2 тижні 

працює в нашій компанії, а ти тільки дізнався. Хіба це не смішно? 4. Уряд 

Франції ставиться до виробників вина на кшталт наркоторговців. 5. Цей 

вчинок, одного зі співробітників, відкинув тінь ганьби на всю компанію. 6. 

Мені було дуже складно перекладати мудровані речення. 7. Коли я закінчив 

консультувати колегу з питань бухгалтерії, я піднявся на другий поверх свого 

будинку, де мої друзі чекали мене вже понад годину і запитав, чи підемо ми в 

кіно після того, як вони чекали мене, через те що я був зайнятий. 8. Ми цілу 

годину чекали поки він закінчить завдання, а потім, він сказав що забув 

вимкнути світло в офісі і нам довелося повертатися назад. Я більше ніколи не 

буду його чекати! 9. Ну, довго ти ще будеш збиратися? -  5 хвилин! - Та, знаю 

я твої 5 хвилин. - Ну, тоді не чекай, я наздожену тебе, йди без мене, 

зустрінемося вже в кафе. - Я б пішов, так ти ж образишся. 10. Як він уже 

задовбав своїми поправками! Коли він вже піде у свою відпустку! Ми хоч 
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видихнемо трохи, поки його не буде. 11. Я думав над твоєю пропозицією і 

прийшов до висновку, що спочатку ми закінчимо цей проект, перш ніж 

візьмемося за твій. 12. За таких обставин, він завжди говорив, що допоможе 

нам навіть раніше, ніж ми встигнемо попросити його про це. 13. Дуже шкода, 

що все сталося саме так! За стільки років, вона жодного разу не провела 

жодної співбесіди! Хоча у неї була така можливість. Ми не можемо підвищити 

її, навіть якщо дуже хотілося б. 14. Коли ти збираєшся вирішувати це питання? 

- Поки ще не знаю. Там стільки помилок було в цьому коді, що я вирішив 

спочатку виправити їх, а потім вже думати про те, коли ми будемо 

представляти цей продукт замовнику. У будь-якому випадку, зараз я працюю в 

цьому напрямку. 15. Цього року ми в основному працюємо з ринками країн 

СНД. Це економічно доцільно. 16. Ти дізнався терміни за цим проектом? - Так, 

і вони невтішні. Ми повинні закінчити проект до березня. Тому, хочемо ми 

того чи ні, але ми закінчимо його до початку березня. 17. Я завтра заїду до 

тебе на роботу і ми обговоримо плани на наступний квартал. Якщо звичайно 

ти не будеш зайнятий. - У скільки ти заїдеш? – Думаю, десь о 2й годині дня. - 

Річ в тому, що зараз у нас починаються збори. Тривають вони зазвичай години 

дві. Так що коли ти приїдеш я вже годину як буду вести їх. Я не говорив тобі, 

що отримав підвищення? Я тепер проводжу збори. Тобто, тобі доведеться 

почекати або можеш приїхати о 3:00. 18. Ну нафіга ти туди ходив? Він що, 

допоміг тобі якось? Тільки проблем собі нажив. - Я повністю поділяю твою 

думку. Але що ми можемо зробити? Тепер уже, що б не було, ми повинні 

справлятися з тим, що маємо. 19. А ти знав, що вона вже 2 роки працювала в 

цій компанії коли ти тільки закінчив університет? 20. Хто сказав, що вони 

представлять проект до того, як ти повернешся з відрядження? 

3. 1. Ви працювали над цим проектом місяцями, так що я вважаю, що він 

дуже ретельно продуманий. 2. З перших днів перебування Трампа в Білому 

домі, до нього як реп'ях, причепився скандал про зв'язок, між його 

передвиборчою кампанією і втручанням Росії. Несподіване зняття Майкла 

Фліна з поста радника з національної безпеки і викриття Генерального 

прокурора Джеффа Сешенза в тому, що він зустрічався з російським послом 

Сергієм Кисляком, теж в списку ланцюга скандалів, що зв'язує адміністрацію 

Трампа з черговими інтересами Росії. 3. Перш ніж запустити цей проект ми 

провели аналіз на ринку. А коли всі результати були у нас на руках, ми були 

готові почати роботу. 4. Пізніше повідомлялося, що заручники були захоплені 

терористами і утримувалися в неволі під страхом смерті, їх змусили здати всі 

засоби зв'язку із зовнішнім світом. Також повідомлялося, що вони будуть 

звільнені до настання темряви, за умови, що терористам нададуть можливість 

вільного відступу. На щастя, жертв цього злочину поки немає і, сподіваємося, 

не буде. 5. Жити за чиєюсь вказівкою або постійно піддаватися чиїмсь настроям 

- все одно, що мостити дорогу до пекла своїми ж власними руками. 6. 

Відмінний хід на майбутнє! Хотілося б зберегти нашу частку ринку, коли ми 

вступимо в нову фазу розвитку, і збільшити обіг товару. 
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LEXIS: "DECENCY IS THE CORNERSTONE OF HUMAN 

WISDOM." V.G.BELINSKY. USE OF TENSES 

 

Exercise 1. Work with dictionary. Find the words you need to express your 

opinion on the quotation. Write the list of words (not less than 10) Write your 

opinion. Retell it. 

 

Exercise 2. Work with text. Read it, retell and learn unfamiliar words 

 

DECENCY IN A PERSON'S LIFE IS IMPORTANT AND NECESSARY 

 

Not so often we can meet decent people in the modern world. They are 

especially appreciated and respected by society, but not everyone can say who such 

a decent person is. 

We can say that several other positive qualities are hidden in decency at once, 

namely: 

• Responsibility 

• Kindness 

• Humanity 

• Nobility 

• Generosity. 

In addition to the above, decency includes honesty towards people around 

you, but not a harsh statement of the truth, because the main thing is not to harm 

the feelings of another. A decent person is incapable of betrayal, evil, aggression 

and other immoral acts and feelings. 

  

Determination of decency  

Decency is a quality inherent in people, which is characterized by 

responsibility to their actions, words and deeds, by trying not to harm other people 

with their person. Decency is the cultural, ethically correct behavior of a person in 

society, the basis of which is a humane attitude to the feelings and actions of a 

person, without losing honesty and justice. 

The virtues of decency 

 A decent person is always respected by others. Whatever people surround 

him, even the most dishonest, base and immoral, they will show him deep respect 

in any situation. This quality carries with it self-confidence and one's honest and 

fair deeds. There is no need to doubt and rush from one decision to another, if a 

person is governed by decency, it is she who pushes to take the side of justice. 

Gaining moral freedom from all evil and temptations that happen in life. The 

soul is always filled with kindness and determination. A person with this quality 

cannot be called a "dummy". "Like attracts like" - this is the popular proverb. This 

means that a decent person basically surrounds himself with the same honest, kind 
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and noble friends. After all, he is able to select people with positive and negative 

qualities from the crowd. 

Disadvantages of decency 

  In addition to advantages, decency has disadvantages, namely: 

• Excessive quality. This manifests itself in excessive adherence to one's life 

principles, sometimes even to the detriment of relatives and friends. This can 

happen when the principle is contrary to the desire of the heart. 

• Feelings of loneliness. "White crow" - so you can say about a decent person. 

He stands out from the crowd, and thanks to this, it is difficult for other people to 

understand and accept him. 

Of course, these shortcomings may not exist if you know how to moderately 

follow your quality and do not force others to follow it. 

The concept of decency in simple words for children 

Parents should definitely educate their children about decency. Explain that 

this is kindness and honesty, the inability to do bad things towards other people. 

 Examples of decency 

A decent person can be seen from the crowd thanks to a number of his habits, 

actions, behavior: 

• A decent person always acts according to conscience and honesty 

• Never humiliates or embarrasses another person 

• Seeks to maintain the purity of his honor and not give reasons for 

condemnation to other people 

• If this is a man, then his attitude towards women is distinguished by culture 

and care. 

Interesting to know 

 • In the 20th century, intelligent people began to be called educated people 

who have moved up the career ladder in education, science, literature or art. In 

fact, an Intelligent is not someone who has received a higher education or reached 

heights in his career, but a person, above all, is decent. 

• It is also interesting that at all times it was difficult for decent people to get 

to power. Such people were either not allowed to high ranks, or were quickly 

removed from them. 

Conclusions 

 Thus, despite the shortcomings that there are, decency is definitely a positive 

quality. That a person can possess. In addition, it is very valuable in modern 

society, because without it, our world can turn into an evil, unjust and stupid 

society. Only decency can preserve the goodness, honesty and nobility of society. 

[3]  
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3. PASSIVE VOICE, SIMPLE, CONTINUOUS, PERFECT, 

PERFECT-CONTINUOUS. 
 

 

LEXIS: “IT'S HARDER TO BE A DECENT PERSON FOR A WEEK THAN 

A HERO FOR FIFTEEN MINUTES.” JULES RENARD. SEQUENCE  

OF TENSES. INDIRECT SPEECH 

 

Practice 16 / Passive Voice / Present Simple + Present Continuous / 
Present+Past+Future 

Affirmative / Simple Present Negative / Simple 

I am ________ed 

You are ______ ed 

He is______ ed 

She is______ ed 

It is______ ed 

We are ______ ed 

You are ______ ed 

They are _______ ed 

I am not (I`m not)_______ ed 

You are not (aren`t)_____ ed 

He is not (isn`t)______ ed 

She is not (isn`t)______ ed 

It is not (isn`t)______ ed 

We are not (aren`t)______ ed 

You are not (aren`t)_____ ed 

They are not (aren`t) ____ ed 

Interrogative / Simple Answer / Simple 

Am I ________ 

ed?   

Are you __ ed? 

Is he ____ ed? 

Is she ____ ed? 

Is it _____ ed? 

Are we ___ ed? 

Are you __ ed? 

Are they _ ed? 

Am I not______ 

ed?    

Are you not 

_____ ed? 

Is he not ______ 

ed? 

Is she not 

______ ed? 

Is it not ______ 

ed? 

Are we 

not_____ ed?    

Are you 

not_____ ed?    

Are they 

not_____ ed?    

 

Aren`t you 

____ ed? 

Isn`t he 

______ ed? 

Isn`t she 

_____ ed? 

Isn`t it ______ 

ed? 

Aren`t we 

____ ed? 

Aren`t you 

___ ed? 

Aren`t they 

___ ed? 

No, I am not (I`m not) 

No, you are not (aren`t) 

No, he is not (isn`t) 

No, she is not (isn`t) 

No, it is not (isn`t) 

No, we are not (aren`t) 

No, you are not (aren`t) 

No, they are not (aren`t) 

The empty space is for infinitive without particle “to” if the verb is regular 

and if the verb is irregular the third form of it should be used without any 

extra endings. 
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Exercise 1 / Affirmative / Negative / Interrogative/ Negative-Interrogative 
 

1. У цій компанії обов'язки завжди розподіляють справедливо.  У цій 

компанії обов'язки не розподіляють справедливо.  У цій компанії обов'язки 

завжди розподіляють справедливо?  У цій компанії обов'язки не 

розподіляють справедливо?  Чому в цій компанії обов'язки завжди 

розподіляють справедливо?  Чому в цій компанії обов'язки не розподіляють 

справедливо? 

2. Зазвичай звіт відправляють щодня о 5 вечора.  Звіт не відправляють 

кожен день о 5 вечора.  Зазвичай звіт відправляють щодня о 5 вечора?  Звіт 

не відправляти кожен день о 5 вечора?  Чому зазвичай звіт відправляють 

щодня о 5 вечора?  Чому звіт не відправляти кожен день о 5 вечора? 

3. Правила пишуть як для підлеглих, так і для керівника.  Правила не 

пишуть як для підлеглих, так і для керівника.  Правила пишуть як для 

підлеглих, так і для керівника?  Правила не пишуть як для підлеглих, так і 

для керівника?  Чому правила пишуть як для підлеглих, так і для керівника?  

Чому правила не пишуть як для підлеглих, так і для керівника? 

4. Конференцію проводять раз на рік.  Конференцію не проводять раз на 

рік.  Конференцію проводять раз на рік?  Конференцію не проводять раз на 

рік?  Чому конференцію проводять раз на рік?  Чому конференцію не 

проводять раз на рік? 

5. Цю подію відзначають щороку.  Цю подію не відзначають щороку.  

Цю подію відзначають щороку?  Цю подію не відзначають щороку?  Чому 

цю подію відзначають щороку?  Чому цю подію не відзначають щороку? 

6. Цю угоду переглядають кожні пів року.  Цю угоду не переглядають 

кожні пів року.  Цю угоду переглядають кожні пів року?  Цю угоду не 

переглядають кожні пів року?  Чому цю угоду переглядають кожні пів року?  

Чому цю угоду не переглядають кожні пів року? 

7. Документ відправляють на підпис для затвердження.  Документ не 

відправляють на підпис для затвердження.  Документ відправляють на підпис 

для затвердження?  Документ не відправляють на підпис для затвердження?  

Чому документ відправляють на підпис для затвердження?  Чому документ 

не відправляють на підпис для затвердження? 
 

/Present Continuous Passive/ 

Affirmative / Continuous Negative / Continuous 
I am being________ed 
You are being ______ ed 
He is being ______ ed 
She is being ______ ed 
It is being ______ ed 
We are being ______ ed 
You are being ______ ed 
They are being _______ ed 

I am not (I`m not) being 
________ ed 
You are not (aren`t) being 
______ ed 
He is not (isn`t) being _ ed 
She is not (isn`t) being_ ed 
It is not (isn`t) being __ ed 
We are not (aren`t) being 
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______ ed 
You are not (aren`t) being 
______ ed 
They are not (aren`t) 
being _______ ed 

Interrogative / Continuous Answer / Continuous 
Am I being 
________ ed?   
Are you being 
_____ ed? 
Is he being 
_______ ed? 
Is she being 
_______ ed? 
Is it being 
_______ ed? 
Are we being 
______ ed? 
Are you being 
______ ed? 
Are they being 
_____ ed? 

Am I not being 
______ ed?    
Are you not 
being _____ ed? 
Is he not being 
______ ed? 
Is she not being 
______ ed? 
Is it not being 
______ ed? 
Are we not being 
_____ ed?    
Are you not 
being _____ ed?    
Are they not 
being _____ ed?    

Aren`t you 
being ____ ed? 
Isn`t he being 
______ ed? 
Isn`t she being 
_____ ed? 
Isn`t it being 
______ ed? 
Aren`t we being 
____ ed? 
Aren`t you 
being ___ ed? 
Aren`t they 
being ___ ed? 

No, I am not (I`m not) 
No, you are not (aren`t) 
No, he is not (isn`t) 
No, she is not (isn`t) 
No, it is not (isn`t) 
No, we are not (aren`t) 
No, you are not (aren`t) 
No, they are not (aren`t) 

The empty space is for infinitive without particle “to” if the verb is regular 

and if the verb is irregular the third form of it should be used without any 

extra endings. 
 

Exercise 1 / Affirmative / Negative / Interrogative/ Negative-Interrogative 
 

1. У цій компанії обов'язки зараз розподіляють справедливо.  У цій 

компанії обов'язки не розподіляють справедливо зараз.  У цій компанії 

обов'язки зараз розподіляють справедливо?  У цій компанії обов'язки не 

розподіляють справедливо зараз?  Чому в цій компанії обов'язки зараз 

розподіляють справедливо?  Чому в цій компанії обов'язки не розподіляють 

справедливо зараз? 

2. Звіт відправляють в цей момент.  Звіт не відправляти в цей момент.  Звіт 

відправляють в цей момент?  Звіт не відправляти в цей момент?  Чому зазвичай 

звіт відправляють в цей момент?  Чому звіт не відправляти в цей момент? 

3. Правила, в цей момент, пишуть як для підлеглих, так і для керівника.  

Правила, в цей момент, не пишуть як для підлеглих, так і для керівника.  

Правила пишуть як для підлеглих, так і для керівника, в цей момент?  

Правила не пишуть як для підлеглих, так і для керівника, в цей момент?  

Чому зараз правила пишуть як для підлеглих, так і для керівника?  Чому 

зараз правила не пишуть як для підлеглих, так і для керівника? 

4. Конференцію проводять зараз.  Конференцію не проводять в цей 

момент.  Конференцію проводять в цей момент?  Конференцію не проводять 
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в цей момент?  Чому конференцію проводять зараз?  Чому конференцію не 

проводять зараз? 

5. Ця подія відзначається прямо зараз.  Ця подія не відзначається прямо 

зараз.  Ця подія відзначається прямо зараз?  Ця подія не відзначається прямо 

зараз?  Чому ця подія відзначається прямо зараз?  Чому ця подія не 

відзначається прямо зараз? 

6. Ця угода переглядається в цей момент.  Ця угода не переглядається в 

цей момент.  Ця угода переглядається в цей момент?  Ця угода не 

переглядається в цей момент?  Чому ця угода переглядається в цей момент?  

Чому ця угода не переглядається в цей момент? 

7. Документ відправляють на підпис для затвердження зараз.  Документ не 

відправляють на підпис для затвердження зараз.  Документ відправляють на 

підпис для затвердження зараз?  Документ не відправляють на підпис для 

затвердження зараз? Чому документ відправляють на підпис для затвердження 

зараз? Чому документ не відправляють на підпис для затвердження зараз? 
 

Affirmative / Simple Past Negative / Simple Past 
I was ________ed 
You were______ ed 
He was ______ ed 
She was ______ ed 
It was ______ ed 
We were ______ ed 
You were ______ ed 
They were _______ ed 

I was not (I`m not)______ ed 
You were not (aren`t)____ ed 
He was not (isn`t)______ ed 
She was not (isn`t)______ ed 
It was not (isn`t)______ ed 
We were not (aren`t)____ ed 
You were not (aren`t)____ ed 
They were not (aren`t) __ ed 

Interrogative / Simple Past Answer / Simple Past 
Was I ___ ed?   
Were you_ ed? 
Was he __ ed? 
Was she _ ed? 
Was it __ ed? 
Were we 
______ ed? 
Were you _ 
ed? 
Were they 
_____ ed? 

Was I not__ 
ed?    
Were you not 
_____ ed? 
Was he not _ 
ed? 
Was she not 
__ ed? 
Was it not _ 
ed? 
Were we not_ 
ed? 
Were you not_ 
ed? 
Were they 
not_ ed? 

Wasnn`t you 
____ ed? 
Isn`t he __ ed? 
Isn`t she _____ 
ed? 
Isn`t it ___ ed? 
Aren`t we_ ed? 
Aren`t you ___ 
ed? 
Aren`t they ___ 
ed? 

No, I was not (I`m not) 
No, you were not (aren`t) 
No, he was not (isn`t) 
No, she was not (isn`t) 
No, it was not (isn`t) 
No, we were not (aren`t) 
No, you were not (aren`t) 
No, they were not (aren`t) 

The empty space is for infinitive without particle “to” if the verb is 

regular and if the verb is irregular the third form of it should be used 

without any extra endings. 
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Exercise 1 / Affirmative / Negative / Interrogative/ Negative-Interrogative 

 

1. Підсудного випустили під заставу вчора.  Підсудного не випустили 

під заставу вчора.  Підсудного випустили під заставу вчора?  Підсудного не 

випустили під заставу вчора?  Чому підсудного випустили під заставу вчора?  

Чому підсудного не випустили під заставу вчора? 

2. Минулого тижня винесли справедливий вердикт.  Минулого тижня не 

винесли справедливий вердикт.  Минулого тижня винесли справедливий 

вердикт?  Минулого тижня не винесли справедливий вердикт?  Чому 

минулого тижня винесли справедливий вердикт?  Чому на минулому тижні 

не винесли справедливий вердикт? 

3. Вчора документи на банкрутство були подані.  Вчора документи на 

банкрутство не були подані.  Вчора документи на банкрутство були подані?  

Вчора документи на банкрутство не були подані?  Чому вчора документи на 

банкрутство були подані?  Чому вчора документи на банкрутство були 

подані? 

4. Проект був зірваний торік.  Проект не був зірваний минулого року.  

Проект був зірваний минулого року?  Проект не був зірваний минулого року?  

Чому проект був зірваний минулого року?  Чому проект не був зірваний 

минулого року? 

5. Нам надали повний пакет документів вчора.  Нам не надали повний 

пакет документів вчора.  Нам надали повний пакет документів вчора?  Нам 

не надали повний пакет документів вчора?  Чому нам надали повний пакет 

документів тільки вчора?  Чому нам не надали повний пакет документів 

вчора? 

6. Ця база даних була розроблена ексклюзивно для нашої компанії 2 

роки тому.  Ця база даних не була розроблена ексклюзивно для нашої 

компанії 2 роки тому.  Ця база даних була розроблена ексклюзивно для нашої 

компанії 2 роки тому?  Ця база даних не була розроблена ексклюзивно для 

нашої компанії 2 роки тому?  Коли ця база даних була розроблена для нашої 

компанії?  Чому ця база даних не була розроблена ексклюзивно для нашої 

компанії 2 роки тому?  Скільки років тому для нас розробили цю базу даних? 

7. Переговори провели вчора, але контракт так і не був підписаний. 

 

Practice 18 /Past Continuous Passive/ 

 

Affirmative / Continuous Negative / Continuous 

I was being ________ed 

You were being ______ ed 

He was being ______ ed 

She was being ______ ed 

I was not (wasn`t)being 

________ ed 

You were not 

(weren`t)being _____ ed 



Oleynik O.S. (Khlyntseva) GRAMMAR TRAINER 

114 

It was being ______ ed 

We were being ______ ed 

You were being ______ ed 

They were being _______ ed 

He was not (wasn`t)being 

______ ed 

She was not 

(wasn`t)being __ ed 

It was not (wasn`t)being 

______ ed 

We were not 

(weren`t)being _____ ed 

You were not 

(weren`t)being _____ ed 

They were not 

(weren`t)being _____ ed 

Interrogative / Continuous Answer / Continuous 

Was I being 

________ ed?   

Were you being 

_____ ed? 

Was he being 

_______ ed? 

Was she being 

_______ ed? 

Was it being 

_______ ed? 

Were we being 

______ ed? 

Were you being 

______ ed? 

Were they being 

_____ ed? 

Was I not being 

______ ed?    

Were you not 

being _____ ed? 

Was he not being 

______ ed? 

Was she not 

being ______ 

ed? 

Was it not being 

______ ed? 

Were we not 

being _____ ed?    

Were you not 

being _____ ed?    

Were they not 

being _____ ed?    

 

Weren`t you 

being ___ ed? 

Wasn`t he being 

____ ed? 

Wasn`t she 

being ____ ed? 

Wasn`t it being 

_____ ed? 

Weren`t we 

being ___ ed? 

Weren`t you 

being ___ ed? 

Weren`t they 

being___ ed? 

No, I was not (wasn`t) 

No, you were not 

(weren`t) 

No, he was not (wasn`t) 

No, she was not (wasn`t) 

No, it was not (wasn`t) 

No, we were not 

(weren`t) 

No, you were not 

(weren`t) 

No, they were not 

(weren`t) 

The empty space is for infinitive without particle “to” if the verb is regular 

and if the verb is irregular the third form of it should be used without any 

extra endings. 

 

Exercise 1 / Affirmative / Negative / Interrogative /Negative Interrogative 

 

1. Протягом усього минулого тижня секретні дані нашого відділу 

оброблялися в головному офісі.  Секретні дані нашого відділу і не виконує 

жодних в головному офісі протягом всього минулого тижня.  Секретні дані 

нашого відділу і не виконує жодних в головному офісі протягом усього 

минулого тижня?  Чому, протягом усього минулого тижня, секретні дані 

нашого відділу оброблялися в головному офісі? 

2. Додаток розроблялося протягом двох років.  Додаток не розроблялося 
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протягом двох років.  Додаток розроблялося протягом двох років?  Додаток 

не розроблялося протягом двох років? 

3. Переговори проводили весь день.  Переговори не проводили весь 

день.  Переговори проводили весь день?  Переговори не проводили весь 

день? 

4. Рішення відпустити підсудного під заставу приймалося присяжними 

протягом декількох днів.  Рішення відпустити підсудного під заставу не 

приймалося присяжними протягом декількох днів.  Рішення відпустити 

підсудного під заставу приймалося присяжними протягом декількох днів?  

Рішення відпустити підсудного під заставу не приймалося присяжними 

протягом декількох днів? 

5. Цей закон приймали протягом декількох днів, було багато спірних 

моментів.  Цей закон приймали протягом декількох днів, тому що було 

багато спірних моментів? 

6. Безліч тренінгів і семінарів проводилося протягом року цією 

компанією. 

7. Дані були в процесі обробки, коли Ви дзвонили.  Дані не були в 

процесі обробки, коли Ви дзвонили.  Дані були в процесі обробки, коли Ви 

дзвонили?  Дані не були в процесі обробки, коли Ви дзвонили? 

8. Дані для цього проекту оброблялися протягом декількох місяців. 

9. Як довго оброблялися дані для цього проекту? 

 

 

Exercise 2 / Affirmative / Negative / Interrogative /Negative Interrogative 

 

1. Підсудного випустили під заставу вчора о 5 годині.  Підсудного не 

випустили під заставу вчора о 5 годині вечора.  Підсудного випустили під 

заставу вчора о 5 годині вечора?  Підсудного не випустили під заставу вчора 

о 5 годині вечора?  Чому підсудного випустили під заставу вчора о 5 годині 

вечора?  Чому підсудного не випустили під заставу вчора о 5 годині вечора? 

2. Вчора  протягом всього дня подавалися документи на банкрутство.  

Вчора  документи на банкрутство не подавалися протягом всього дня. 

3. Цю базу даних розробляли ексклюзивно для нашої компанії  протягом 

2х років.  Цю базу даних не розробляли ексклюзивно для нашої компанії  

протягом 2х років.  Цю базу даних розробляли ексклюзивно для нашої 

компанії  протягом 2х років?  Цю базу даних не розробляли ексклюзивно для 

нашої компанії  протягом 2х років?  Протягом якого часу цю базу даних 

розробляли ексклюзивно для нашої компанії? 

7. Переговори проводили вчора з 5 до 6. Переговори не проводили вчора 

з 5 до 6. Чи проводили переговори вчора з 5 до 6? Хіба переговори не 

проводили вчора з 5 до 6? 
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Practice 19 / Past Perfect / Passive 

Affirmative Negative 

I had  been________ed 

You had  been ______ed 

He had  been ______ed 

She had  been ______ed 

It had  been ______ed 

We had  been ______ ed 

You had  been ______ ed 

They had  been _______ ed 

I had  not (hadn`t) been ______ed 

You had  not (hadn`t) been ____ed 

He had  not (hadn`t) been ____ed 

She had  not (hadn`t) been ____ed 

It had  not (hadn`t) been _____ed 

We had  not (hadn`t) been ____ed 

You had  not (hadn`t) been ____ed 

They had  not (hadn`t) been ___ed 

Interrogative Answer 

HadI been 

_____ed? 

Had you been 

___ed? 

Had he been 

____ed? 

Had she been 

_____ed? 

Had it been 

____ed? 

Had we been 

____ed? 

Had you been 

___ed? 

Had they 

been __ed? 

Had I not 

been ____ed? 

Had you not 

been ___ed? 

Had he not 

been ___ed? 

Had she not 

been ____ed? 

Had it not 

been ____ed? 

Had we not 

been ____ed? 

Had you not 

been ___ed? 

Had they not 

been ___ed? 

Hadn`t I been 

____ed? 

Hadn`t You 

been ____ed? 

Hadn`t He 

been ____ed? 

Hadn`t She 

been ____ed? 

Hadn`t It 

been ____ed? 

Hadn`t We 

been ____ed? 

Hadn`t You 

been ____ed? 

Hadn`t They 

been ___ed? 

No, I had  not (hadn`t) 

No, you had  not (hadn`t) 

No, he had  not (hadn`t) 

No, she had  not (hadn`t) 

No, it had  not (hadn`t) 

No, we had  not (hadn`t) 

No, you had  not (hadn`t) 

No, they had  not (hadn`t) 

The empty space is for infinitive without particle “to” if the verb is regular 

and if the verb is irregular the third form of it should be used without any 

extra endings. 

 

 

Exercise 1 / Affirmative / Negative / Interrogative/ Negative-Interrogative 

 

1. Підсудного випустили під заставу, до публічного оголошення 

вердикту.  Підсудного не випустили під заставу, до публічного оголошення 

вердикту.  Підсудного випустили під заставу, до публічного оголошення 

вердикту?  Підсудного не випустили під заставу, до публічного оголошення 

вердикту?  Чому підсудного випустили під заставу, до публічного 

оголошення вердикту?  Чому підсудного не випустили під заставу, до 

публічного оголошення вердикту? 

2. На цьому тижні винесли справедливий вердикт, до того як новий 
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законопроект був прийнятий.  На цьому тижні не винесли справедливий 

вердикт, до того як новий законопроєкт був прийнятий.  На цьому тижні 

винесли справедливий вердикт, до того як новий законопроєкт був 

прийнятий?  На цьому тижні не винесли справедливий вердикт, до того як 

новий законопроєкт був прийнятий?  Чому на цьому тижні винесли 

справедливий вердикт, до того як новий законопроєкт був прийнятий?  Чому 

на цьому тижні не винесли справедливий вердикт, до того як новий 

законопроєкт був прийнятий? 

3. Сьогодні до 2ї години  дня документи на банкрутство були подані.  

Сьогодні до 2 години дня документи на банкрутство не були подані.  

Сьогодні до 2 години дня документи на банкрутство були подані?  Сьогодні 

до 2 години дня документи на банкрутство не були подані?  Чому сьогодні до 

2 години дня документи на банкрутство були подані?  Чому сьогодні до 2 

години дня документи на банкрутство не були подані? 

4. Проєкт був зірваний, до того як ви встигли отямитися.  Проєкт не був 

зірваний, до того як ви встигли отямитися.  Проєкт був зірваний, до того як 

ви встигли отямитися?  Проєкт не був зірваний, до того як ви встигли 

отямитися?  Чому проєкт був зірваний, до того як ви встигли отямитися?  

Чому проєкт не був зірваний, до того як ви встигли отямитися? 

5. Нам надали повний пакет документів сьогодні до 5 вечора.  Нам не 

надали повний пакет документів сьогодні до 5 вечора.  Нам надали повний 

пакет документів сьогодні до 5 вечора?  Нам не надали повний пакет 

документів сьогодні до 5 вечора?  Чому нам надали повний пакет документів 

тільки сьогодні до 5 вечора?  Чому нам не надали повний пакет документів 

сьогодні до 5 вечора? 

6. Ця база даних була розроблена ексклюзивно для нашої компанії, ще 

задовго до твого приходу на цю посаду.  Ця база даних не була розроблена 

ексклюзивно для нашої компанії, задовго до твого приходу на цю посаду.  Ця 

база даних була розроблена ексклюзивно для нашої компанії, ще задовго до 

твого приходу на цю посаду?  Ця база даних не була розроблена ексклюзивно 

для нашої компанії, задовго до твого приходу на цю посаду?  Чому ця база 

даних не була розроблена ексклюзивно для нашої компанії, ще задовго до 

твого приходу на цю посаду? 

7. Переговори провели вчора, але контракт так і не був підписаний до 

кінця переговорів.  Контракт підписали до кінця переговорів?  Контракт так і 

не підписали до кінця переговорів?  Чому контракт так і не підписали до 

кінця переговорів? 

8. Ми подали заявку на реєстрацію бренду, до того як відділ був 

закритий.  
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Practice 20 / Future Simple/ Passive 

Affirmative Negative 

I will be________ed 

You will be ______ed 

He will be ______ed 

She will be ______ed 

It will be ______ed 

We will be ______ ed 

You will be ______ ed 

They will be _______ ed 

I will not (won`t) be 

________ed 

You will not (won`t) be ____ed 

He will not (won`t) be ____ed 

She will not (won`t) be ____ed 

It will not (won`t) be _____ed 

We will not (won`t) be ____ed 

You will not (won`t) be ____ed 

They will not (won`t) be ___ed 

Interrogative Answer 

Will I be 

_______ed? 

Will you be 

_____ed? 

Will he be 

_____ed? 

Will she be 

_____ed? 

Will it be 

_____ed? 

Will we be 

_____ed? 

Will you be 

_____ed? 

Will they be 

____ed? 

Will I not be 

_______ed? 

Will you not be 

_____ed? 

Will he not be 

_____ed? 

Will she not be 

_____ed? 

Will it not be 

_____ed? 

Will we not be 

_____ed? 

Will you not be 

_____ed? 

Will they not be 

____ed? 

Won`t I be 

_______ed? 

Won`t you be 

_____ed? 

Won`t he be 

_____ed? 

Won`t she be 

_____ed? 

Won`t it be 

_____ed? 

Won`t we be 

_____ed? 

Won`t you be 

_____ed? 

Won`t they be 

____ed? 

No, I will not (won`t) 

No, you will not (won`t) 

No, he will not (won`t) 

No, she will not (won`t) 

No, it will not (won`t) 

No, we will not (won`t) 

No, you will not (won`t) 

No, they will not (won`t) 

The empty space is for infinitive without particle “to” if the verb is regular 

and if the verb is irregular the third form of it should be used without any 

extra endings. 

 

Practice 20 / Future Perfect / Passive 

Affirmative Negative 

I will have  been________ed 

You will have been ______ed 

He will have been ______ed 

She will have been ______ed 

It will have been ______ed 

We will have been ______ ed 

You will have been ______ ed 

They will have  been _______ ed 

I will not (won`t) have 

been ________ed 

You will not (won`t) 

have been ________ed 

He will not (won`t) have 

been ________ed 

She will not (won`t) 

have been ________ed 
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It will not (won`t) have 

been ________ed 

We will not (won`t) have 

been ________ed 

You will not (won`t) 

have been ________ed 

They will not (won`t) 

have been ________ed 

Interrogative Answer 

Will I have been 

_______ed? 

Will you have 

been _____ed? 

Will he have 

been _____ed? 

Will she have 

been _____ed? 

Will it have been 

_____ed? 

Will we have 

been _____ed? 

Will you have 

been _____ed? 

Will they have 

been ____ed? 

Will I not have 

been _____ed? 

Will you not 

have been 

_____ed? 

Will he not have 

been _____ed? 

Will she not 

have been 

_____ed? 

Will it not have 

been _____ed? 

Will we not have 

been _____ed? 

Will you not 

have been 

_____ed? 

Will they not 

have been 

____ed? 

Won`t I have been 

_______ed? 

Won`t you have 

been _____ed? 

Won`t he have 

been _____ed? 

Won`t she have 

been _____ed? 

Won`t it have 

been _____ed? 

Won`t we have 

been _____ed? 

Won`t you have 

been _____ed? 

Won`t they have 

been ____ed? 

No, I will not (won`t) 

No, you will not (won`t) 

No, he will not (won`t) 

No, she will not (won`t) 

No, it will not (won`t) 

No, we will not (won`t) 

No, you will not (won`t) 

No, they will not (won`t) 

The empty space is for infinitive without particle “to” if the verb is 

regular and if the verb is irregular the third form of it should be used 

without any extra endings. 

 

 

Exercise 1. Future Simple + Future Perfect / Passive / Affirmative / Negative 

/ Interrogative / Negative-Interrogative 

 

1. Додаток буде налаштоване завтра.  Додаток буде налаштоване до 

завтра.  Додаток не буде налаштоване завтра.  Додаток не буде налаштоване 

до завтра.  Додаток буде налаштоване завтра?  Додаток буде налаштоване до 

завтра?  Додаток не буде налаштоване завтра?  Додаток не буде налаштоване 

до завтра? 

2. Базу даних аналізуватимуть завтра.  Базу даних проаналізують до 
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завтра.  Базу даних не будуть аналізувати завтра.  Базу даних не 

проаналізують до завтра.  Базу даних аналізуватимуть завтра?  Базу даних 

проаналізують до завтра?  Базу даних не будуть аналізувати завтра?  Базу 

даних не проаналізують до завтра? 

3. Документи будуть подані вчасно.  Документи будуть подані до кінця 

дня.  Документи не будуть подані вчасно.  Документи не будуть подані до 

кінця дня.  Документи будуть подані вчасно?  Документи будуть подані до 

кінця дня?  Документи не будуть подані вчасно?  Документи не будуть 

подані до кінця дня?  Ти впевнений, що документи будуть подані вчасно?  Ти 

впевнений, що документи будуть подані до кінця дня?  Чому документи не 

будуть подані вчасно?  Чому документи не будуть подані до кінця дня? 

4. Він дуже безвідповідальна людина, все що ти скажеш, він забуде 

перш ніж ти закінчиш речення. 

5. Збори акціонерів проведуть завтра.  Збори акціонерів проведуть до 

завтра.  Збори акціонерів не проведуть завтра.  Збори акціонерів не проведуть 

до завтра.  Збори акціонерів проведуть завтра?  Збори акціонерів проведуть 

до завтра?  Збори акціонерів не проведуть завтра?  Збори акціонерів не 

проведуть до завтра? 

6. Проєкт буде зірваний, до того як ви встигнете отямитися.  Проєкт не 

буде зірваний, до того як ви встигнете отямитися.  Проєкт буде зірваний, до 

того як ми встигнемо отямитися?  Проєкт не буде зірваний, до того як ми 

отримаємо те, що маємо отримати?   

7. Нам нададуть повний пакет документів сьогодні до 5. Нам не 

нададуть повний пакет документів сьогодні до 5.  Нам нададуть повний пакет 

документів сьогодні до 5?  Нам не нададуть повний пакет документів 

сьогодні до 5?  Чому нам нададуть повний пакет документів тільки сьогодні 

до 5?  Чому нам не нададуть повний пакет документів сьогодні до 5? 

 

 

Exercise 2/ Passive Voice / All tenses + General lexis 

 

1. Збори провели.  Збори ще не провели.  Збори провели вже?  1.2.  Збори 

провели вчора до того як ти прийшов.  Збори ще не провели вчора до того як 

ти прийшов.  Збори провели вчора до того як ти прийшов?  1.3.  Збори 

закінчать до початку обіду.  Збори не закінчать до початку обіду.  Збори 

закінчать до початку обіду?  1.4.  Мені сказали, що збори закінчать до 

приїзду комісії.  Мені сказали, що збори не закінчать до приїзду комісії.  

Його запитали, збори закінчать до приїзду комісії. 

2. Договір перевірили та підписали обидві сторони за спільною згодою 

(in amicable way, by mutual agreement).  Договір не перевірили та не 

підписали обидві сторони за спільною згодою.  Договір перевірили та 

підписали обидві сторони за спільною згодою?  2.2.  Договір перевірили та 

підписали обидві сторони за спільною згодою вчора до твого приїзду.  
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Договір не перевірили та не підписали обидві сторони за спільною згодою 

вчора до твого приїзду.  Договір перевірили та підписали обидві сторони за 

спільною згодою вчора до твого приїзду?  2.3.  Договір перевірять та 

підпишуть обидві сторони за спільною згодою вчора до твого приїзду.  

Договір не перевірять та не підпишуть обидві сторони за спільною згодою 

вчора до твого приїзду.  Договір перевірять та підпишуть обидві сторони за 

спільною згодою вчора до твого приїзду?  2.4.  Я думав, що договір 

перевірять та підпишуть обидві сторони за спільною згодою вчора до твого 

приїзду.  Я думав, що договір не перевірять та не підпишуть обидві сторони 

за спільною згодою вчора до твого приїзду.  Ти знав, що договір перевірять 

та підпишуть обидві сторони за спільною згодою вчора до твого приїзду? 

3. Кішку вже погодували.  Кішку ще не годували сьогодні.  Кішку 

сьогодні годували вже?  3.2.  Кішку вже погодували, коли ти прийшов.  

Кішку ще не годували, коли ти прийшов.  Кішку годували вже, коли ти 

прийшов?  3.3.  Кішку вже погодують, коли ти прийдеш.  Кішку ще не 

погодують, коли ти прийдеш.  Кішку погодують вже, коли ти прийдеш?  3.4.  

Мені сказали, що кішку вже погодують, коли ти прийдеш.  Мені сказали, що 

кішку ще не погодують, коли ти прийдеш.  Його запитали, кішку погодують 

вже, коли ти прийдеш? 

4. Посуд прибрали зі столу.  Посуд не прибрали зі столу.  Посуд 

прибрали зі столу?  4.2.  Посуд прибрали зі столу, до того як прийшла мама.  

Посуд не прибрали зі столу, до того як прийшла мама.  Посуд прибрали зі 

столу, до того як прийшла мама?  4.3.  Посуд приберуть зі столу, до того як 

прийде мама.  Посуд не будеш згромаджений зі столу, до того як прийде 

мама.  Посуд приберуть зі столу, до того як прийде мама?  4.4.  Вони 

пообіцяли, що посуд приберуть зі столу, до того як прийде мама.  Вона не 

знала, що посуд не будеш згромаджений зі столу, до того як прийде мама.  

Вона не знала, посуд приберуть зі столу, до того як прийде мама? 

 

Запам'ятайте: 

Це потрібно написати - It must be written 

Це можна написати - It can be written 

Не потрібно – “it need not be written”(passive) or “there is no need to write” 

(active) 

 

 

Exercise 3 / passive + modal verbs must and can 

 

1. Документи потрібно підписати сьогодні.  2. Цю програму потрібно 

перевірити сьогодні.  3. Співбесіду потрібно провести завтра.  4. Ці 

інформаційні потоки потрібно розподілити.  5. Конференцію потрібно 

провести на наступному тижні.  6. Цей законопроєкт потрібно відхилити.  7. 

Цей законопроєкт потрібно схвалити на благо всього народу.  8. Хабарництво 
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потрібно викорінити на всіх законодавчих рівнях і у всіх сферах 

господарювання.  9. Кваліфікацію співробітників потрібно підвищувати.  10. 

Ефективність роботи потрібно підвищувати.  11. Запити потрібно 

відправляти своєчасно.  12. Податки потрібно платити.  13. Послуги потрібно 

надавати якісно.  15. Подавати документи потрібно в правильній формі.  16. 

Потрібно докладати максимум зусиль, тому що  додаток потрібно 

представити на ринок вчасно.  17. Програмне забезпечення потрібно 

встановити на цей ноут.  18. Драйвер потрібно встановити.  19. Текст 

потрібно розпізнати.  20. Завдання потрібно ставити чітко і зрозуміло. 

1. Документи не потрібно підписувати сьогодні.  2. Цю програму не 

потрібно перевіряти сьогодні.  3. Співбесіду не потрібно проводити завтра.  4. 

Ці інформаційні потоки не потрібно розподіляти.  5. Конференцію не 

потрібно проводити на наступному тижні.  6. Цей законопроєкт не потрібно 

відхиляти.  7. Цей законопроєкт не потрібно схвалювати.  8. Хабарництво не 

потрібно викорінити на всіх законодавчих рівнях і у всіх сферах 

господарювання, якщо вас влаштовує таке життя.  9. Кваліфікацію 

працівників не потрібно підвищувати, якщо Ви готові терпіти 

некомпетентність співробітників і зазнавати збитків.  10. Ефективність 

роботи не потрібно підвищувати, якщо ви готові зазнавати збитків.  11. 

Запити не потрібно відправляти своєчасно.  12. Податки не потрібно платити.  

13. Послуги не потрібно надавати якісно.  15. Подавати документи не 

потрібно в правильній формі.  16. Не потрібно докладати максимум зусиль, 

тому що  додаток потрібно представити на ринок із запізненням.  17. 

Програмне забезпечення не потрібно встановлювати на цей ноут.  18. 

Драйвер не потрібно встановлювати.   

19. Текст можна розпізнати?  20. Завдання можна ставити чітко і 

зрозуміло? 

 

 

Exercise 4 / All tenses of passive / sentences with preposition  

 

1. У цьому офісі не працюють. 

2. Над цим законопроєктом довго сміялися, кожен раз, коли його 

згадували, всі починали сміятися. 

3. За контактною особою відправили водія в аеропорт, з аеропорту його 

відвезуть в готель, де для нього була завчасно заброньована кімната.  

(Interlocutor) 

4. У цьому офісі працюють, або він давно покинутий? 

5. Під час зборів нашого керівника слухають з великою увагою. 

6. За документами послали ще до того як ти згадав про них. 

7. Про цю конференції завжди багато говорили. 

8. Документи завжди переглядають дуже уважно. 

9. Відповідь на запит очікується найближчим часом. 
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10. За законопроєкт проголосували одноголосно.  (Unanimously) 

11. У змові брали участь багато. 

12. На запити відповідали цілий день. 

13. На запит відповідають зараз. 

14. На запит дадуть відповідь завтра. 

15. За контактною особою відправлять водія в аеропорт, з аеропорту 

його відвезуть в готель, де для нього була завчасно заброньована кімната. 

16. Документи переглянуть дуже уважно і передадуть на підписання. 

17. Про цю конференції завжди багато говорять. 

18. Про цю конференції завжди будуть багато говорити. 

19. За документами пошлють ще до того як ти згадаєш про них. 

20. Під час зборів нашого керівника слухають з великою увагою? 

21. На запити відповідали цілий день? 

22. На запит відповідають?  Коли на нього дадуть відповідь?  Чому на 

нього не відповіли ще?  Чому зараз не відповідають на цей запит, він дуже 

важливий для замовника? 

 

 

LEXIS: “IT'S HARDER TO BE A DECENT PERSON FOR A WEEK THAN 

A HERO FOR FIFTEEN MINUTES.” JULES RENARD. 

 

Exercise 1. Explain how you understand the saying. Use dictionary. Write a 

composition and retell it.  

 

SEQUENCE OF TENSES. INDIRECT SPEECH 

Time shift in the subordinate clause with the main clause in the past tense 

Present Simple – 

                        Past Simple 

Present Continuous –  

                       Past Continuous 

The action of the subordinate clause 

occurs simultaneously with the action of 

the main one. 

Present Prefect – 

                        Past Perfect 

Past Simple 

The action of the subordinate clause 

precedes the action of the main one. 

Future – Future in the Past  The action of the subordinate clause 

occurs later than the action of the main 

one. 

Using simple sentences as subordinate clauses in the main clause in the past tense, 

move tenses as indicated in the table 

SEQUENCE OF TENSES 

He works in this police station. 

 I thought that he worked in this police 

station. 

 

Simultaneous action 
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She is interrogating a witness. 

I knew she was interrogating a witness. 

Simultaneous action 

He came back from a night shift. 

I was told that he had come back from a 

night shift.  

 

He detained a criminal. 

I heard he had detained a criminal. 

The action of the subordinate clause 

precedes the action of the main one. 

She will interrogate the witness. 

I supposed that she would interrogare 

the witness 

The action of the subordinate clause 

occurs later than the action of the main 

one. 

 

 

Exercise 1. Translate sentences from Ukrainian into English 

 

1. Зазвичай ми затримуємо злочинців. Мені сказали, що зазвичай ми 

затримуємо злочинців.  

2. Ми затримуємо злочинця зараз. Їм сказали, що ми затримуємо 

злочинців зараз.  

3. Ми затримали злочинців. Їм повідомили, що ми затримали 

злочинців.  

4. Зазвичай, ми не переслідуємо мотоциклістів.  Нам повідомили, що 

хтось переслідує мотоцикліста. 

5.  Зазвичай ми  виявляємо причину злочину  відносно швидко. Мені 

сказали, що ви виявили причину злочину відносно швидко. 

6.  Він розповсюджує особисті дані. Мені сказали, що він 

розповсюджує особисті дані. 

7. Він розповсюдив особисті дані. Мені сказали, що він розповсюдив 

особисті дані. 

8. Процес реєстрації арештованого дуже складний. Мені сказали, що 

процес реєстрації арештованого дуже складний.  

9. Зазвичай ми проводимо обшук і складаємо протокол. Мені сказали, 

що він вже провів обшук і склав протокол. 

10.  Я думав, що він проводить обшук і складає протокол зараз.  

11. Зазвичай ми вилучаємо особисті речі затриманого. Мені сказали, що 

мої речі буде вилучено.  

12.  Йому сказали, що його особисті речі буде вилучено. Йому сказали, 

що вони вилучають його особисті речі.  

13. Мені сказали, що він не погодився з інкримінованим злочином. Він 

не погодиться з інкримінованим злочином. Мені сказали, що він не 

погодиться з інкримінованим злочином, як я і передбачав. Він не 

погоджується з інкримінованого злочином. 
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Indirect questions 

Sprcial questions He asked (me) 

He wanted to know 

He wondered 

What are you looking for? 

Where do you work? 

When did you interrogate the suspect? 

When will you perform a record of search? 

what I was looking for. 

where I worked. 

when I had interrogated the suspect. 

when I would perform a record of search. 

General questions He asked (me) 

He wanted to know 

He wondered 

Are you performing a record of 

search? 

Do you work as a police officer? 

Have you performed a record of 

search 

 

 

If, whether 

I was performing a record of 

search. 

worked as a police officer. 

I had performed a record of 

search. 
 

N.B! For practicing also use exercises of topic Future in the past. 
 

Exercise 1. Translate the sentences. Perephrase them using: He asked (me)…, 
He wanted to know…, He wondered… 

1. Поліція завжди виявляє причини злочину. Поліція не завжди виявляє 
причини злочину. Чи завжди поліція виявляє причини злочину?  

2. Зазвичай поліціянт протоколює відомості про арештованого. Зазвичай 
поліціянт не протоколює відомості про арештованого. Чи протоколює 
поліціянт відомості про арештованого?  

3. Зазвичай поліціянт проводить обшук і складає протокол. Поліціянт не 
проводить обшук і не складає протокол. Чи поліціянт проводить обшук і 
складає протокол? Коли поліціянт проводить обшук і складає протокол?  

4. Поліціянт провів обшук і склав протокол. Поліціянт проводить обшук 
і складає протокол.  

5. Зазвичай поліціянти беруть відбитки пальців, фотографують та 
обшукують арештованого. Зазвичай поліціянти не беруть відбитки пальців, 
не фотографують та не обшукують арештованого. Чи поліціянти беруть 
відбитки пальців, фотографують та обшукують арештованих?  

6. Вони звільнили арештованого і під заставу. Він звільнив 
арештованого на умовах застави. Вони не звільнили арештованого на умовах 
застави. Чи звільнили вони арештованого на умовах застави? 

7.  Вони звільнять арештованого на умовах застави. Вони не звільнять 
арештованого на умовах застави. Чи звільнять вони арештованого на умовах застави? 

8. Зараз поліціянти конфіскують особисті речі арештованого.  

Поліціянти не конфіскують особисті речі арештовано. Коли поліціянти 

конфіскують особисті речі арештованого?   
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4. INFINITIVES 

 
Lexis: “WHOEVER DOES OR SAYS WHATEVER, I MUST REMAIN 

A GOOD PERSON.” - MARCUS AURELIUS [1] 

 

THE CASES IN WHICH THE INFINITIVE IS USED WITHOUT THE 

"TO" PARTICLE: 

after modal verbs; 

after the verbs to let and to make; 

in complex object after verbs 

perception: 

(to see, to hear, to feel, etc.); after expressions: I would rather .... 

You had better ... 

 

Exercise 1. Put particle to where necessary 

1. I like ... study materials of the case. 2. My lawyer can ... study materials of 

the case. 3. We had ... put off the hearing because new evidences had occured. 4. 

They wanted ... put off the hearing because new evidences had occured. 5. It is 

high time for you ... start the hearing. 6. May I ... rull on the case, finally? 7. They 

heard the girl ... cry out his name. 8. I would rather ... stay and find out the decision 

on the case. 9. He did not want ... play these games any more. 10. Would you like 

... go to change the lawyer? 11. You look tired. You had better ... go home, have 

rest and then get back to the court. 12. My lawyer can ... represent me in the case. 

13. I wanted ... speak to my lawyer, but could not... find his mobile number. 

13. It is time ... to start the hearing. 14. Let me ... help you with the case and 

…question the witnesses. 15. I was planning ... question the witnesses yesterday. 

16. I'd like ... question the witnesses. 17. I think I shall be able ... recognize the 

problem and … solve it. 18. What makes you ... think he is innocent? 19. I shall do 

all I can ... release  you on bail. 20. I like ... see innocent people at large. 21. I'd 

like ... see bastards in jail. 22. Attorney made me ... repeat my witnessing several 

times. 23. I saw him ... take the money. 24. Judge did not let his lawyer ... push at 

the witnesses. 25. Do you like ... read all these materials of the cases? 26. Would 

you like ... read all these materials of the cases? 27. That is a funny scene, it really 

made me ... laugh in the courtroom. 
 

 

Exercise 2.Replace parts of sentences with infinitive phrases. 

E.g. The laweyr had a lot of materials which he could study. - The laweyr had 

a lot of materials to study. 
 

1. They have no profs which they can use against him. 2. Is there notary who 

will help you with certification of documents notorially? 3. Don't forget that they 

have docunents which which they must certify notorially. 4. Have you got no 

https://citaty.info/quote/228328
https://citaty.info/quote/228328
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documents that you want to certify notorially? 5. There was nothing that the judge 

could do except vindicate him and release from the courtroom. 6. We have merely 

a few minutes in which we can explain what is going on here to you. 7. He has the 

hearing which I must visit soon, that is why I can't go to the cinema with you this 

evening. 8. Here is something which will help you to win this case. 9. Here is a set 

of new proofs which you will win the case with. 10. Here are some more facts 

which will prove that he is absolutely innocent. 11. Here is something which you 

can use to loiter the hearing on the case. It will give you the chance to win time. 

12. Here are some evidences with which you can fasten the the decision on the 

case. 13. Here are some witnesses who will unveil new facts about the accused. 14. 

Here are some articles which must be used as evidences in the case. 15. Who has a 

pen or a pencil to spare?  

Exercise 3. Replace parts of sentences with infinitive phrases. 

E.g. She is so honest that she cannot be a snitch (стукач, щур). She is too 

honest to be a snitch. 

1. The case is so hyped (розпіарений) that it is impossible to rull on this 

case without press. 2. The box was so suspecious that nobody could take it away 

without diminers. 3. The man is so wise that his opinion cannot be omitted. 4. She 

is so strong in her spirit and so wise and clever that they cannot omit her opinion. 

5. She is so busy that she cannot waste time for such triffles. 6. She was so 

attentive that they did not even thing of a mere attempt to hide any facts from her. 

7.The rulling was so fair and clear that they did not even try to rebut it. 8. He was 

so clever that he did not doubt in winning the case. 9. The facts she has got alredy 

were so batent that nobody could doubt about the innocence of the defendant. 10. 

The accident was so hyped that nobody could hide the details of the case. 11. They 

were so prepared for the case that they could not lose.  

 

REMEMBER THE FOLLOWING SET PHRASES WITH INFINITIVES: 

to cut a long story short - коротше кажучи to tell (you) the truth - сказати 

(вам) по правді 

 

to say nothing of - не кажучи вже про  

to put it mildly - м'яко висловлюючись  

to say the least of it - щонайменше  

to begin with - почнемо з того що 

To leave much to be desired. - Залишати бажати кращого. 

To be difficult to deal with. - Бути тим, з ким важко мати справу. 

To be hard to please. - Бути тим, кому важко догодити. 

To be pleasant to look at. - Бути тим, на кого приємно дивитися. 
 

Exercise 3. Translate into English using set phrases with infinitives 
 

21. Коротко кажучи, вони розкрили цю справу. 

22.  Коротко кажучи, вони так і не знайшли доказів. 
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23.  Коротко кажучи, вони так і не вирішили це питання. 

24.  Коротко кажучи, він зник в нікуди (to vanish). 

25.  Коротко кажучи, ми маємо розкрити цю справу. 

26.  Коротко кажучи, ми вже втомилися. 

27.  Коротко кажучи, вправу оголосили закритою. 

28.  Коротко кажучи, він сховав всі сліди свого злочину. 

29.  Коротко кажучи, він був невинний. 

30.  Коротко кажучи, це найкращий адвокат, якого я тільки бачив. 

31.  Коротко кажучи, ми вирішили ці питання полюбовно (in amicable way). 

32.  Коротко кажучи, підозрюваний зізнався у злочині. 

33.  Коротко кажучи, суддя показав себе як великий професіонал. 

34.  Коротко кажучи, цей адвокат професіонал. 

35.  Сказати по правді, ми вирішили цю справу полюбовно. 

36.  По правді кажучи, адвокат виявився хабарником. 

37.  По правді кажучи, суддя оголосив справу закритою.  

38.  По правді кажучи, ця справа занадто складна, щоб вирішити її 

швидко. 

39.  По правді кажучи, ми не маємо достатньо доказів, не кажучи вже 

про те, що підозрюваний має алібі. 

40.  М'яко кажучи, ми програли цю справу, не кажучи вже про те, що ми 

будемо змушені покрити всі судові витрати. 

41.  М'яко кажучи, він обдурив їх. 

42.  Щонайменше, вони допитали всіх свідків. 

43.  Щонайменше, вони знайшли докази його непричетності до цього  

злочину. 

44.  Щонайменше, вона дала свідчення і ці свідчення було взято до уваги. 

45.  Почнемо з того, що справа заздалегідь була пральною. 

46.  Почнемо з того, що в нас немає доказів його причетності до 

злочину (to be involved in a crime – бути причетним до злочину). 

47.  Почнемо з того, що вони виправдали його, ще до початку слухання 

справи. 

48.  Почнемо з того, що стан підозрюваного залишає бажати кращого. 

49.  Почнемо з того, що наші справи залишають бажати кращого. 

50.  Чесно кажучи, з ним важко мати справу. 

51.  Коротко кажучи, з нею дуже важко мати справу. 

52.  Коротко кажучи, його дуже важко задовольнити. 

53.  Коротко кажучи, суддю важко задовольнити такими свідченнями. 

54.  Коротко кажучи, суддю важко задовольнити такими доказами. 

55.  На це приємно дивитися на цей процес приємно дивитися. 
 

NOTE THE ABSENCE OF THE CONJUNCTION "ЩОБ" BEFORE THE 

INFINITIVE AS THE CIRCUMSTANCE OF THE GOAL.  In English it is 

rendered through particle “to”: 
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To win the case you must study the materials really properly.- Щоб виграти 

цю справу, ви повинні ретельно дуже добре вивчити матеріали справи. 
 

Exercise 4. Translate from English into target language 

1. To become lawyer, you will have to read a lot. 

2. To become a judge, you will have to read even more. 

3. To be a judge, you should be a person of a very strong spirit. 

4. I have nothing to proclaim. 

5. I have nothing to witness. 

6. I have nothing to hide. 

7. I have nothing to be ashamed of, but I have a lot to be proud of. 

8. We have nobody to question. 

9. We have nothing to study. 

10.  We have no evidences to use in this case. 

11.  What is to be done with it? 

12.  What was to be done in the given situation?  

13.  Who is to blame? 

14.  Who was to blame? 

15.  She is not to blame. 

16.  He is not to blame. 

17.  I am not to blame. 

18.  To win the case is to reach the truth. 

19.  It is out of the question to take a bribe. 

20.  It was out of the question for him to accept the bribe. 

21.  It was out of the question to put pressure on the witness. 
 

COMPARE USAGE 

Indefinite Infinitive и Perfect Infinitive 

to reviel  — to have revieled 

Active Infinitive и Passive Infinitive 

to reward — to be rewarded 

Forms of infinitive 

 Active Passive 

Indefinite (Simple) to write to be written 

Continuous to be writing X 

Perfect to have written to have been written 

Perfect Continuous to have been writing X 

 

Exercise 5. Translate from English into target language 

1. I am glad to close the case. 

2.  I'm glad the case to be closed. 

3.  I hate suspect people. 

4.  I hate to be suspected. 
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5.  I know him to be a good person. 

6.  I know him to be working on this case now. 

7.  I know him to have worked on this case. 

8.  I know him to be an honest judge. 

9.  I know him to have ruled on this case that all the losses suffered by 

company should be covered. 

10.  I know them to have been working on this case for more than several 

years. 

11.  I know him to have been caught. 

 

Exercise 6. Translate into English using set phrases with infinitives 

1. Я радий допомагати тобі у цій справі. 

2.  Я радий, що допоміг. 

3.  Ми раді, що суддя чесно судить. 

4.  Я радий, що суддя виніс справедливе рішення по тій справі. 

5. Я радий бути чесним адвокатом. 

6.  Я радий, що він був чесною людиною. 

7.  Я радий, що я завжди був чесною людиною. 

8.  Я радий, що працюю з вами. 

9.  Я радий, що мав можливість попрацювати з вами. 

10.  Я радий бачити вас! 

11.  Я радий, що побачив Вас! 

12.  Я радий, що відвідую Вас. 

13.  Я радий, що зміг відвідати Вас. 

14.  Я радий, що відвідав Вас. 

15.  Я радий, що ми працюємо з вами. 

16.  Я радий, що ми зараз працюємо разом. 

17.  Я радий, що ми з вами працювали. 

18.  Я радий, що ми завжди досягаємо справедливого рішення. 

19.  Я радий, що рішення суду було винесено вчасно. 

20.  Я радий, що справу було закрито. 

21.  Я знав, що він працює над цією справою більше ніж два роки. 

22.  Я знав, що вона готується стати суддею вже понад декілька років. 

23.  Я знав, що ми шукаємо підозрюваного. 

24.  Я знав, що вони шукають підозрюваного вже понад декілька років. 

 

*More practice you can get withing the topic complex subject 

 

Lexis: “WHOEVER DOES OR SAYS WHATEVER, I MUST REMAIN 

A GOOD PERSON.” - MARCUS AURELIUS [1] 

 

Exercise 1. Explain how you understand the saying. Use dictionary. Write a 

composition and retell it.   

https://citaty.info/quote/228328
https://citaty.info/quote/228328
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5. PARTICIPLES 

 
LEXIS: "DO NOT STOP. DON'T LET YOURSELF BE SLOWED 

DOWN. GO FORWARD WITH DIGNITY, HONOR AND 

DECENCY. " - MARTIN LUTHER KING [1] 

 

Practice Participle  

 

He watched the employees performing their tasks. – Він спостерігав за 

співробітниками, які виконують свої завдання. 

Performing his task, he thought of how long it would take him to complete 

it. – Виконуючи своє завдання, він подумав про те як багато часу йому 

знадобиться, щоб завершити його. 

The project released on Wednesday was a success. – Проект, зданий в 

середу, був успішним.  

 

 

Exercise 1. 

1. Everybody was looking at the speaking executive. The accused released 

on bail confessed in all the crimes, he had done previously. 

2. Subscribing to this channel he realized that he would waste plenty of 

time. 

3. Torn papers were lying on the floor and the person trying to gather them 

was explicitly nervous. 

4. Entering the office, she faltered. 

5. Looking through the documents, he realized that there was a great deal 

of pitfalls.  

6.  For all Republicans out there longing (прагнути пристрасно бажати) 

to boot (завантажитися, завантажити с boot off) Donald Trump off the 

presidential ticket even at this late stage, there are four key words. 1 

7. With "Rule 9" invoked, the RNC could then either reconvene 

(відновити роботу, знову зібратися) the 2,472-delegate convention to vote again 

- a virtual (фактичний, дійсний, ефективний) impossibility at this stage - or the 

board of the RNC, with 160 members representing all states and territories, would 

select a replacement.1 

8. Each state and territory would have the same amount of voting power 

that it had at the convention.1 

9. Rule 9 has never actually been used before and so its boundaries have 

never been tested. The last time a candidate left the ticket late was in 1972.1 

10. The tradition was timeless… the secrecy, the foldedslips of paper, the bu

rning of the ballots, themixing of ancient chemicals, the smoke signals. 

11. Without Mr Trump leaving the race, a Republican replacement isn't 
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possible under the rules.1 

12. "Better luck next time" isn't the most comforting (втішати, 

заспокоювати, підтримувати) election strategy, but some disaffected 

(незадоволений, нелояльний) Republicans think their best option is to denounce 

(засуджувати, доносити, засуджувати) him and wait.1 

13. Thirty former Republican lawmakers (законодавець, депутат) did that 

on 6 October, saying in a letter that Mr Trump lacked the "intelligence" and 

temperament to be president.1 

14. The executive branch is a huge undertaking (підприємство, починання, 

затія, зобов'язання) involving thousands of positions and there aren't enough 

Trump loyalists to fill them all. 

15. A group of major business lobby groups has written an open letter urging 

the government to preserve barrier free trade with Europe. 2 

 

 

Exercise 2. Translate the sentences 

1. Беручи до уваги ці факти, прошу задовольнити моє клопотання. 

2.  Взятий до уваги факт є сфальсифікованим, таким чином, ми маємо 

його вилучити з матеріалів справи.  

3. Зроблена експертиза не підтвердила підозри.   

4. Побачивши свідка, він зрозумів, що він пропав. 

5. Побачивши свідка, він зрозумів, що він врятований!  

6. Добре обміркувавши свідчення, суддя звільнив підсудного на 

умовах застави.  

7. Добре вивчивши матеріали справи, ми прийшли до висновку, що 

він не винний і має бути звільнений одразу після закінчення слухання. 

8. Молодий поліцейський офіцер, беручи відбитки пальців у злочинця, 

був думками десь дуже далеко. 

9. Купуючи зброю, Ви маєте пам'ятати, яку відповідальність берете на 

себе!  

10.  Купивши зброю, подбайте про те, щоб вона була у недосяжному 

місці для дітей. 

11. Побудувавши свій захист таким чином, адвокат був впевнений, що 

справа виграшна.  

12.  Будуючи захист таким чином, він не взяв до уваги деякі факти і 

тому, перемога в цій справі опинилася під загрозою.  

13.  Відкинувши всі сумніви, адвокат виступив з промовою.  
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6. GERUND LEXIS: “IT'S BETTER TO BE GOOD THAN 

BAD. BUT SOMETIMES DECENCY COMES AT TOO HIGH A 

PRICE. ” - STEPHEN KING.[1] 

 
I like doing my work well. 

Doing your work well is a pleasure. 

We thought of accepting this offer. 

We returned to Dnepropetrovsk without signing the contruct. 

 

 

Exercise 1 / translate the following sentences into Russian / 

 

1.  Writing programs is his work. Writing programs is not his work. Is 

writing programs his work? Isn`t writing programs his work? 

2.  Signing contracts is his work. Signing contracts is not his work. Is 

signing contracts his work? Isn`t signing contracts his work? 

3.  Making applications is his main task.  Making applications is not his 

main task. Is making applications his main task? Isn`t making applications his 

main task? 

4.  Producing these goods is a very profitable activity. Producing these 

goods is not a very profitable activity. Is producing these goods a very profitable 

activity? Isn`t producing these goods a very profitable activity? 

5.  Signing a non-disclosure agreement is one of main conditions for 

obtaining this position. Signing a non-disclosure agreement is not one of main 

conditions for obtaining this position. Is signing a non-disclosure agreement one of 

main conditions for obtaining this position? Isn`t signing a non-disclosure 

agreement one of main conditions for obtaining this position? 

6.  I like working at this company. Do you like working in this company? 

She does not like working in this company. Doesn`t he like working at this 

company? 

7.  She likes being a part of this project. She doesn`t like being a part of this 

project. Does she like being a part of this project? Doesn`t she like being a part of 

this project? 

8.  We liked collaborating with this firm they proved to be reliably and 

punctual. We didn`t like collaborating with this firm they proved to be 

irresponsible and unpunctual. Did you like collaborating with this firm? Didn`t you 

like collaborating with this firm?  

9.   We thought of making appointment with our partners for next week. Did 

you think of making appointment with our partners for next week? They have not 

even thought of making appointment with our partners for next week. Haven`t you 

yet thought of making appointment with our partners for next week? 
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10. They thought of leasing these facilities to a smaller company. Aren`t they 

thinking of leasing these facilities to a smaller company? They have not thought of 

leasing these facilities to a smaller company. 

11. They thought of drawing power from purpose-built solar array. Did they 

think of drawing power from purpose-built solar array? Didn`t they think of 

drawing power from purpose-built solar array? They have not yet thought of 

drawing power from purpose-built solar array. 

12. They sold the facilities without drawing power from purpose-built solar 

array. They didn`t sell the facilities without drawing power from purpose-built 

solar array. Did they sell the facilities without drawing power from purpose-built 

solar array? Didn`t they sell the facilities without drawing power from purpose-

built solar array? 

13. They prepared full report without misrepresenting or concealing the facts 

of relevant state of affairs. Did they prepare full report without misrepresenting or 

concealing the facts of relevant state of affairs? Didn`t they prepare full report 

without misrepresenting or concealing the facts of relevant state of affairs? 

14. They settled all the controversies peacefully without putting class-action 

lawsuit against the company. They didn`t manage to settle all the controversies 

peacefully without putting class-action lawsuit against the company. Did they 

manage to settle all the controversies peacefully without putting class-action 

lawsuit against the company? Didn`t they manage to settle all the controversies 

peacefully without putting class-action lawsuit against the company? 

15. The company was willing to receive its final prepayment without meeting the 

operational targets set by their customer. The company was not willing to receive its 

final prepayment without meeting the operational targets set by their customer. Was the 

company willing to receive its final prepayment without meeting the operational targets 

set by their customer? Wasn`t the company willing to receive its final prepayment 

without meeting the operational targets set by their customer?  

16. When the product was revealed without mentioning of a sapphire screen, 

stocks of the company tumbled. When the product was revealed without 

mentioning of a sapphire screen, stocks of the company didn`t tumble. Did the 

stocks of the company tumble, when the product was revealed without any 

mentioning of a sapphire screen? Didn`t the stocks of the company tumble, when 

the product was revealed without any mentioning of a sapphire screen? 

17. They got down to producing the goods without signing the contract. They 

didn`t get down to producing the goods without signing the contract. Did they get 

down to producing the goods without signing the contract? Didn`t they get down to 

producing the goods without signing the contract? 

18. After ordering the service they approved the payment. After ordering the 

service they still didn`t approve the payment. Did they approve the payment after 

ordering the service?  Didn`t they approve the payment after ordering the service? 

19. After finding out his concealing the truth he was fired. He was not fired 

after finding out his concealing the truth. Was he fired after finding out his 
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concealing the truth? Wasn`t he fired after finding out his concealing the truth? 

20. The company struck the deal after carrying out thorough marketing 

research. The company didn`t strike the deal even after carrying out thorough 

marketing research. Did the company strike the deal after carrying out thorough 

marketing research? Didn`t the company strike the deal after carrying out thorough 

marketing research? 

 

Forms of gerund 

 Active voice Passive voice 

Constructions showing 

present or future action 

Conducting being conducted 

Constructions showing 

past action 

having conducted Having been 

conducted 

 

Conducting negotiations is important part of his work. 

He likes negotiations being conducted well. 

He is proud of having conducted the negotiations for the first time in his life. 

He confirmed the negotiations having been conducted. 
 
 

Exercise 2 
 

1. Він уникає відповідальності.  Вона розсміялася.  Вони не могли не 
помітити його помилку. 

2. Вона уникає розмови з ним.  Він розлютився на неї.  Вони не могли не 
сперечатися про це. 

3. Я уникаю помилок.  Він розплакався від щастя.  Ми не могли не 
радіти цьому. 

4. Їх представник уникав спілкування з нами.  Ми не могли не помітити 
цього. 

5. Вона не могла не спізнюватися, а начальство не могло цього не помітити.  
Керівник розлютився і звільнив її.  Вона уникала попадатися йому на очі, а коли 
дізналася, що її звільнили, розплакалася.  (Come to smb`s attention) 

6. Він уникав відповіді.  Ми не могли не помітити, що він приховує 
щось.  Начальник не витримав і розкричався на нього.  І підлеглий припинив 
уникати його питань.  Йому довелося зізнатися у всьому. 

7. Ти уникаєш зустрічі з твоїм керівником?  Це дивно.  - Я не можу не 
бачиться з ним, але я боюся, що коли він дізнається, що я провалив завдання 
він розкричиться. 

8. Він заперечує, що бачиться з нею час від часу.  Він заперечує, що 
бачився з нею.  Він заперечує, що його бачать там час від часу.  Він 
заперечує, що його бачили з нею. 

9. Він заперечує, що розробляє додаток для цієї компанії.  Він заперечує, 
що розробив додаток для цієї компанії.  Він заперечує, що додаток для цієї 
компанії було розроблено вже давно.  Він заперечує, що додаток для цієї 
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компанії розробляють дешево. 
10. Вона заперечує, що бере зобов'язання по реалізації цього проєкту.  

Вона не заперечує, що бере зобов'язання по реалізації цього проєкту.  Вона 
заперечує, що взяла зобов'язання щодо реалізації цього проєкту.  Вона 
заперечує, що зобов'язання по реалізації проєкту виконуються.  Вона 
заперечує, що зобов'язання по реалізації проєкту були виконані. 

11. Ваш партнер по бізнесу заперечує, що порушує умови договору.  
Ваш партнер по бізнесу заперечує, що порушив умови договору.  Ваш 
партнер по бізнесу заперечує, що умови договору порушуються час від часу.  
Ваш партнер по бізнесу заперечує, що умови договору були порушені. 

12. Компанія Apple заперечує, що її вимоги до конфіденційності 
відрізняються від вимог будь-якої іншої компанії в технологічній 
промисловості.  Компанія Apple не заперечує, що її вимоги до 
конфіденційності відрізнялися від вимог будь-якої іншої компанії в 
технологічній промисловості. 

13. Я завжди отримую задоволення від того, як ти проводиш 
конференції.  Я отримав задоволення від того, як ти провів конференцію.  Я 
завжди отримую задоволення від добре проведеної конференції. 

14. Наш керівник отримав задоволення від перегляду цієї презентації. 
15. Вибач, що я підводжу тебе іноді.  Вибач, що я підвів тебе.  Вибач, що 

тебе підводять іноді твої співробітники.  Вибач, що тебе підвели, але я не 
маю до цього ніякого відношення. 

16. Вибач, що іноді мені доводиться замовчувати деяку інформацію, щоб 
не заподіяти тобі біль.  Вибач, що мені довелося замовчувати деяку 
інформацію, я не хотів поранити тебе.  Вибач, що іноді мені доводиться 
замовчувати деяку інформацію, я не хотів, щоб тобі заподіяли біль. 

17. Припини займатися всякою дурницями, і продовжуй підготовку до 
презентації поки тебе не звільнили за халатність. 

18. Якщо ти хочеш працювати в центрі сімейної медицини, ти повинен 
кинути курити. 

19. Він продовжував зливати інформацію навіть під страхом того, що 
його могли викрити, оскільки йому дуже потрібні були гроші. 

20. Ви не проти, якщо я відкрию вікно?  Ви не проти, що я відкрив 
вікно?  Ви не проти того, що вікна в офісі відкривають щоранку?  Ви не 
проти того, що вікна були відкриті, коли ми прийшли? 

21. Ви не проти того, що секретар йде на обід раніше покладеного часу?  
Ви не проти того, що секретар пішла на обід раніше покладеного часу? 

22. Ви не проти того, що запити друкують нема на офіційних бланках?  
Ви не проти того, що запити надрукували нема на офіційних бланках? 

23. Ми відклали ухвалення рішення щодо цього призначення на 

наступний тиждень. 

24. Вони відклали підписання договору з невідомих для нас причин. 
 

 

Exercise 3 
 

 

1. Акціонери та інвестори звинувачують керівництво GT AT в 
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замовчуванні і перекручуванні фактів, про реальне фінансове становище 
компанії.  Акціонери та інвестори звинувачують керівництво GT AT 
промовчати і спотворило факти, про реальне фінансове становище компанії. 

2. Керівництво компанії GT AT перепросило за те, що вони відверто збрехали 
про їх здатності виконати операційні цілі поставлені компанією Apple під час 
телеконференції присвяченій обговоренню фінансових питань.  (Earning-call) 

3. Керівництво компанії GT AT боялося розкривати дані, призначені для 
вузького кола осіб, щоб не піддавати себе потенційним мільйонним 
штрафних санкцій.  (Reveal, unveil) (unredacted details) 

4. Cуд постановив і схвалив подальше розкриття даних щодо угоди про 
нерозголошення між компаніями. 

5. Наші партнери привітали нас з отриманням дозволу вести комерційну 
діяльність за межами країни. 

6. Успіх проєкту залежить від підготовки до нього. 
7. Доля компанії залежала від того, чи дозволить суд розкрити дані за 

угодою про нерозголошення підписаним з Apple. 
8. Щось не хочеться мені проходити у справі як обвинувачений.  (I don`t 

feel like) (pass on the case as) 
9. Щось не хочеться мені підписувати цю угоду про нерозголошення. 
10. Щось не хочеться мені приймати це рішення замість неї. 
11. Щось не хочеться мені приймати запрошення на роботу від цієї 

компанії, я чув багато поганих відгуків про неї.  (Backlash) 
12. Навіть і не думай про те, що тебе візьмуть на цю посаду, ти не 

знаєш Англійську на належному рівні.  (Give up the idea of+gerund) 
13. Навіть і не думай, що вона допоможе тобі, вона таке стерво! 
14. Навіть і не думай, що вони вже прийняли рішення по цій справі, 

якщо у них з'являється хоч найменший шанс відкласти прийняття рішення, 
вони обов'язково скористаються ним. 

15. Навіть і не думай, що постанова у цій справі вже винесено, це дуже сумнівно. 
16. Він продовжував наполягати на тому, що не скоював цього злочину.  

Але прокурор продовжував звинувачувати його в скоєнні цього злочину, 
оскільки всі докази говорили про його винність. 

17. Ми чекаємо з нетерпінням постанови суду по цій справі. 
18. Представники винної промисловості Франції наполягали на 

подальшому оскарженні (to moot - оскаржувати) нового законопроєкту 
щодо завищення (to hike - звищувати) податкових ставок (tax rates) на 
алкогольні напої. 

19. Політика компанії проти пияцтва (to binge - пиячити) на робочому 
місці. 

20. Адвокат виступив проти допиту цього свідка, оскільки він мав лише 
непряме відношення до справи. 

21. Глава асоціації вина Бордо розповідає виданню The Local чому план уряду 
прагне ставитися до (to treat) виробників вина на кшталт (akin to) наркоторговців. 

22. Фаржо наполягав на тому, щоб вгамувати Лобі групи, які, на його 
погляд, стали надто вже впливовими у Франції.  
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7. PARTICIPLES, GERUND AND VERBAL NOUN 
 

 

Мій адвокат вивчає 

матеріали справи. 

My lawyer is studying 

the matherials of the case 

Participle I 

Вивчення матеріалів 

справи – це запорука 

успіху під час 

слухання. 

Studying the matherials 

of the case is the bulwark 

of its success at the 

hearing. 

Gerund  

 

Exercise 1. Think of your examples. At least 10. Fallow the example given in 

the table. Translate your examples. 

 

 

LEXIS: “IF I’M A DECENT PERSON, IT’S BECAUSE DECENCY IS 

GOOD IN ITSELF, AND NOT BECAUSE I’LL BE REWARDED FOR IT.” 

JOHN GALSWORTHY [1] 

 

 

Exercise 1. Explain how you understand the saying. Use dictionary. Write a 

composition and retell it.  

  



Oleynik O.S. (Khlyntseva) GRAMMAR TRAINER 

139 

 

 

8. COMPLEX OBJECT 
 

LEXIS"NOT EVERYONE CAN BE GREAT AND FAMOUS, BUT 

EVERYONE CAN BE A DECENT PERSON." ALEXANDER 

VYAZEMKA " [1] 

 

Practice 21 / Complex Object / 

 

 

Exercise 1 

 

E.g.  I want you to prepare your report on time 

 I would like him to secure me with everything necessary for me to be able to 

conduct negotiations sufficiently good. 

1. Терористи хотіли, щоб влада виконала всі їхні вимоги, інакше вони 

загрожують знищити об'єкт в якому вони знаходяться разом із заручниками.  

2. Щоб уберегти себе від фінансових втрат і додаткових витрат, компанія Епл 

хотіла, щоб кожен постачальник підписав угоду про нерозголошення, що 

містить статтю про заздалегідь оцінені збитки, тобто  штраф в 50 мнл доларів 

за кожен прецедент пов'язаний з витоком інформації про продукт.  3. Щоб 

провести цю операцію з підготовки до міжнародної конференції у сфері 

високих технологій і щоб все пройшло гладко, потрібна хірургічна точність.  

4. Студенти хотіли, щоб їх професор прочитав їм лекцію на тему циклічності 

та прогнозування економічних криз.  5. Багатьом хотілося б, щоб хтось все 

зробив за них.  6. Мені дуже хотілося б, щоб ти назавжди залишився в цьому 

місті та тобі не потрібно було їхати куди-небудь.  6. Компанія Дженерал 

моторз переживала важкі часи в тому, що б бути гідними звання світового 

стандарту.  7. Ніхто не хотів, щоб GTATcorp потрапила в таку публічну 

фінансову нужду.  8. Жодна зі сторін не хотіла б, щоб була розкрита 

інформація, не призначена для громадськості.  9. Дженерал Моторз найняли 

Йохана де найшов, щоб той очолив Кадилак і просував його на ринок 

люксових товарів як автомобіль преміумкласу.  10. GTATcorp приховала, або 

спотворила інформацію: по їх фінансовому стану;  по їх здатності 

відповідати вимогам Епл і по процесу виконання операційних завдань, 

поставлених Епл - щоб отримати інвестування від акціонерів і остаточну 

передоплату від Епл в розмірі 139млн доларів.  11. Вимога Євросоюзу, щоб 

Україна провела ряд реформ виконується, більшою мірою, показово, ніж 

реально.  12. Багато компаній приховують їх реальний дохід, щоб залишатися 

на плаву.  13. Тепер фінансовий директор хотів, щоб всі відомості подавалися 

вчасно і без єдиної помилки.  14. Я хочу, щоб кожна дитина у світі не тільки 

мав право на щастя, але і був таким.  15. Вперше за довгий час генеральний 
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секретар асамблеї буде брати участь в зборах ООН, щоб обговорити можливі 

шляхи вирішення ситуації, що склалася в Україні.  16. Економічний вбивця 

зробить все, для того, щоб розорити замовлену йому країну.  17. Компанія 

зробила запит до суду, щоб їй дозволили надавати дані з угоди про 

нерозголошення без штрафів заради їх кредиторів і акціонерів. 18. На цей 

момент, керівництво компанії хоче, щоб ми включили до контракту (to 

refer to in the contract) положення про відшкодування заздалегідь оцінених 

збитків (liquidated damages clause). 19. Ми хотіли б, щоб угода передбачала 

(to provide for) положення про відшкодування заздалегідь оцінених збитків. 

 

 

Exercise 2 

 

1. Хочу, щоб вони приходили на роботу вчасно.  2. Хотілося б, щоб всі 

співробітники були компетентними.  3. Хочу, щоб він виконував свої 

зобов'язання.  4. Хотілося б, щоб він здав звіт вчасно.  5. Хочу, щоб вони 

подавали матеріали без помилок.  6. Хотілося б, щоб вона справлялася зі 

своїми обов'язками.  7. Я хотів, щоб вона пройшла співбесіду добре.  8. Вони 

хотіли, щоб ти говорив по-англійськи без помилок.  9. Ми хотіли, щоб курси 

були ефективними.  10. Я хотіла, щоб він показав хороший результат.  11. 

Наш керівник хотів, щоб ми були командою.  12. Адміністратор хотів, щоб у 

нього був 2х годинний обід.  13. Вони хотіли, щоб ти домігся успіху.  14. 

Представники місцевих органів влади хотіли, щоб уряд прийняв їх 

законопроєкт.  15. Присяжні хотіли, щоб підсудний зізнався у скоєному.  16. 

Підсудний хотів, щоб суд виніс справедливий вердикт.  17. Підсудний хотів, 

щоб його виправдали.  18. Адвокати хотіли, щоб суд переніс слухання у цій 

справі на 15.09.2015.  19. Багато хто хотів, щоб справедливість взяла гору.  

20. Мало хто хотів би, щоб президент прийняв закон про амністію.  21. Мало 

хто в уряді хотів, щоб президент наклав вето на цей законопроєкт.  22. Всі 

хотіли, щоб присяжні його виправдали.  23. На жаль, він не хотів, щоб його 

адвокат клопотав про відстрочку судового слухання у цій справі.  24. Ви 

хотіли, щоб начальник переніс засідання?  25. Йому хотілося б, щоб ти в 

усьому зізнався?  26. Їй хотілося б, щоб він зробив їй пропозицію?  27. Їм 

хотілося б, щоб ця суперечка розв'язалася мирно?  28. Кому хотілося б, щоб 

ситуація залишилася в підвішеному стані?  29. Вони хотіли, щоб питання 

залишалося спірним, адже так вони зможуть виграти час.  30. Хто 

зацікавлений в тому, щоб ти взяв всю провину на себе.  31. Хто зацікавлений 

в тому, щоб зірвати проєкт?  32. Чому він зацікавлений в тому, щоб зірвати 

угоду з цією компанією?  33. Вони хотіли заплатити хабар чиновнику, щоб 

той прискорив прийняття потрібного їм законопроєкту.  34. Ви хотіли дати 

хабар, щоб він зірвав угоду з цією компанією?  35. Вони не хотіли, щоб він 

прийшов до них з хабарем.  Вони б все одно її не взяли.  36. Їм хотілося б, 

щоб ми здалися і віддали їм проєкт.  37. Вам хотілося б, щоб він кинув 
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виклик цій команді.  38. Вони не хотіли, щоб керівник давав їм такі завдання, 

в яких він і сам не розбирається.  39. Їм хотілося б, щоб їх керівник схвалив їх 

новий проєкт.  40. Тому дуже хотілося, щоб вона поважала його думку та 

брала її до уваги.  41. Ми не хотіли, щоб він їхав в це відрядження, але він все 

одно наполіг на своєму.  42. Їй не хотілося б, щоб її чоловік часто їздив у 

відрядження, вона вважає, що любов на відстані неможлива.  А їхні стосунки 

і так в підвішеному стані.  43. Всім хотілося б, щоб їхня робота була цікавою 

і високооплачуваною.  44. Тобі хотілося б, щоб твоя робота була в першу 

чергу цікавою, а потім вже високооплачуваною, або навпаки?  - Я хочу, щоб 

вона надавала мені як фінансовий добробут, так і моральне задоволення. 

 

 

Exercise 3 

 

1. Люблю, коли вони приходять на роботу вчасно.  2. Люблю, коли всі 

співробітники компетентні.  3. Вона любила, коли він виконував свої 

зобов'язання.  4. Керівнику відділу подобалося, коли його співробітники 

здавали звіт вчасно.  5. Він любив, коли вони подавали матеріали без помилок.  

6. Він терпіти не міг, коли вона справлялася зі своїми обов'язками.  7. Я любив, 

коли вона проводила співбесіду.  8. Вони люблять, коли ти говориш 

англійською мовою без помилок.  9. Всім подобається, коли курси ефективні.  

10. Я любила, коли він показував хороший результат.  11. Наш керівник 

любив, коли ми працювали як одна команда.  12. Адміністратор любив, коли у 

нього була можливість спокійно пообідати.  13. Вони терпіти не могли, коли 

ти домагався успіху в чому-небудь.  14. Представники місцевих органів влади 

терпіти не могли, коли уряд не приймав їх законопроєкти.  15. Присяжні 

терпіти не можуть, коли підсудний не зізнається у скоєному.  16. Підсудний 

терпіти не міг, коли суд виносив несправедливий вердикт.  17. Підсудний 

терпіти не міг, коли його адвокат був нездатним виправдати його.  18. 

Адвокати терпіти не можуть, коли суд переносить слухання у таких справах.  

20. Багато хто любить, коли справедливість бере гору.  21. Мало кому 

подобається, коли президент приймає закон про амністію.  22. Мало хто в 

уряді любить, коли президент накладає вето на подібні законопроєкти.  23. Усі 

люблять, коли присяжні його виправдовують.  24. На жаль, він не любив, коли 

його адвокат клопотав про відстрочку судового слухання у цій справі.  25. Ви 

любили, коли начальник переносив засідання?  26. Йому сподобалося б, якби 

ти в усьому зізнався?  27. Їй сподобалося б, якби він зробив їй пропозицію?  

28. Їм сподобалося б, якби ця суперечка розв'язалася мирно?  29. Кому 

сподобалося б, якби ситуація залишилася в підвішеному стані?  30. Їм би 

сподобалося, якби питання залишалося спірним, адже так вони зможуть 

виграти час.  31. Кому б сподобалося, якби ти прийняв всю провину на себе.  

32. Кому б сподобалося, якби вона зірвала проект?  33. Чому він терпіти не 

міг, коли вона зривала угоду з якоюсь компанією?  34. Вони ненавиділи, коли 
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він намагався дати їм хабар.  Вони б все одно її не взяли.  35. Вони ненавиділи, 

коли ми здавалися та віддавали їм проєкт.  36. Ви терпіти не можете, коли він 

кидає Вам виклик.  37. Вони ненавиділи, коли керівник давав їм такі завдання, 

в яких він і сам не надто розбирається.  38. Вони любили, коли їх керівник 

схвалював їх новий проєкт.  39. Том дуже любив, коли вона поважала його 

думку й приймала її до уваги.  40. Ми ненавиділи, коли він їздив в ці 

довгострокові відрядження, але він все одно наполягав на своєму.  41. Вона 

терпіти не могла, коли її чоловік часто їздив у відрядження, вона вважала, що 

любов на відстані неможлива.  А їх стосунки і так були в підвішеному стані. 

42. Всі люблять, коли їх робота цікава і високооплачувана. 

 

 

Exercise 4 

 

1. Я знав, що вони приходили на роботу вчасно.  2. Ми розраховували, 

що всі співробітники будуть компетентними.  3. Я розраховую, що він буде 

виконувати свої зобов'язання.  4. Вона очікувала, що він здасть звіт вчасно.  

5. Керівник сподівався, що вони подадуть матеріали без помилок.  6. Я знаю, 

що вона впорається зі своїми обов'язками.  7. Я знав, що вона пройшла 

співбесіду добре.  8. Вони знають, що ти говориш англійською мовою без 

помилок.  9. Ми знаємо, що ці курси ефективні.  10. Я знаю, що він показує 

хороші результати.  11. Наш керівник очікує, що ми будемо командою.  12. 

Адміністратор не знав, що у нього 2х годинна обідня перерва.  13. Вони 

очікували, що ти досягнеш успіху.  14. Представники місцевих органів влади 

очікували, що уряд прийме їх законопроєкт.  15. Присяжні не очікували, що 

підсудний зізнається у скоєному.  16. Підсудний очікував, що суд винесе 

справедливий вердикт.  17. Підсудний не очікував, що його виправдають.  18. 

Адвокати не розраховували, що суд перенесе слухання у цій справі на 

15.09.2028.  20. Багато хто вірив, що справедливість візьме гору.  21. Мало 

хто очікував, що президент прийме закон про амністію.  22. Мало хто в уряді 

очікував, що президент накладе вето на цей законопроєкт.  23. Всі очікували, 

що присяжні його виправдають.  24. На жаль, він не знав, що його адвокат 

клопотатиме про відстрочку судового слухання.  25. Ви знали, що керівник 

перенесе засідання?  26. Він очікував, що ти у всьому зізнаєшся?  27. Вона не 

знала, що він зробить їй пропозицію?  28. Вони очікували, що цей спір 

вирішиться мирно?  29. Хтось очікував, що ситуація залишиться в 

підвішеному стані?  30. Вони не знали, що питання залишиться спірним, 

тепер вони втратять час.  31. Хто знав, що ти приймеш всю провину на себе.  

32. Хто з Вас знав, що проект буде зірваний?  33. Чому він знав, що ти зірвеш 

угоду з цією компанією?  34. Вони не очікували, що він заплатить хабар 

чиновнику, щоб той прискорив прийняття потрібного їм законопроекту.  35. 

Ви знали, що вона дасть хабар чиновнику, щоб він зірвав угоду з цією 

компанією?  36. Вони не знали, що він прийде до них з хабарем.  37. Вони не 
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очікували, що ти здаси та віддаси проєкт.  38. Ви очікували, що він кине 

виклик цій команді.  39. Вони не знали, що керівник дасть їм такі завдання, в 

яких він і сам не надто розбирається.  40. Вони очікували, що їх керівник 

схвалить їх новий проект.  42. Том очікував, що вона буде поважати його 

думку та брала її до уваги.  43. Ми не очікували, що він поїде в це 

відрядження, але він все одно наполіг на своєму.  44. Вона не очікувала, що її 

чоловік часто буде їздити у відрядження, вона вважає, що любов на відстані 

неможлива.  А їхні стосунки і так в підвішеному стані.  45. Всі очікували, що 

їх робота буде цікавою і високооплачуваною.  46. Ти очікував, що твоя 

робота буде в першу чергу цікавою, а потім вже високооплачуваною, або 

навпаки?  - Я сподіваюся, що вона надасть мені як фінансовий добробут, так і 

моральне задоволення. 

 

I like them to work properly 

I hate them to make mistakes 

I cannot stand them to say me what to do all the time 

I could not stand them to say me what to do all the time 

 

 

Exercise 5 

 

1. Люблю, коли люди відповідають за свої слова. 

2. Ненавиджу, коли ти недоговорюєш щось. 

3. Терпіти не можу, коли вона приховує щось від мене. 

4. Терпіти не міг, коли він віддавав мені накази. 

5. Люблю, коли ти допомагаєш мені. 

6. Ненавиджу, коли керівництво вимагає від мене щось, сама не знає що. 

7. Терпіти не можу, коли керівництво вимагає від мене щось, сама не 

знає що. 

8. Терпіти не міг, коли керівництво вимагало від мене щось, саме не 

знало що. 

9. Вона терпіти не може, коли документи подають на підпис невчасно, і 

ненавидить, коли в них є помилки. 

10. Ви любите, коли Вам говорять що і як робити? 

11. Терпіти не міг, коли він забував свої обіцянки. 

12. Терпіти не можу, коли мене посилають у відрядження надовго. 

13. Він ненавидів, коли ти порушував субординацію і звертався 

безпосередньо до мого керівника замість того, щоб звернутися до мене 

твоєму безпосередньому керівнику. 

14. Я люблю, коли людина знає, чого хоче, і ненавиджу, коли люди самі 

не знають, чого вони хочуть. 

15. Терпіти не можу, коли затримка при передачі даних перевищує всі 

допустимі норми.  (Latency) 
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16. Люблю, коли технологічні гіганти переймаються проблемами 

навколишнього середовища, і терпіти не можу, коли вони ігнорують все, що 

не стосується нарощування прибутку. 

17. Хто може винести, коли його позбавляють будь-якого вибору? 

18. Ненавиджу чоловіків, які не можуть забезпечити свою сім'ю, а тільки 

лежать на дивані як овочі. 

19. Терпіти не можу, коли облікові дані пересилають невчасно, це може 

порушити робочий процес. 

20. Терпіти не можу, коли люди беруть кредити, навіть не 

усвідомлюючи, що їх же потрібно віддавати. 

21. Вони ненавидять, коли їм нав'язують свою думку. 

22. Вона ненавиділа, коли рекламу робили занадто нав'язливою. 

23. Терпіти не можу, коли беруть на роботу кандидата гірше, лише за 

його родинні зв'язки, Ненавиджу, коли кумівство в грі. 

24. Люблю, коли все по-чесному. 

25. Терпіти не можу, коли замовник змінює вимоги в середині проєкту. 

26. Ненавиджу, коли замовник змінює вимоги в середині проєкту. 

27. Ненавиджу, коли збори призначають на 8.00. 

28. Люблю, коли керівник стриманий у своїх емоціях. 

29. Терпіти не міг, коли на минулій моїй роботі до мене приходив 

мільйон запитів на день. 

30. Терпіти не можу, коли програма має досить велику кількість вад.  

(Flaw, wart) 

31. Терпіти не можу, коли на корпоративні вечірки запрошують тільки 

співробітників.  Я люблю, коли можна провести час з сім'єю. 

32. Люблю, коли компанії з гучним ім'ям відповідають своїй репутації, і 

дотримуються заявленої політики. 

33. Ненавиджу, коли люди видають себе за тих, ким вони не є.  (To 

impersonate) 

34. Терпіти не можу, коли відпустку випадає на кінець літа. 

35. Люблю, коли зарплату видають вчасно. 

36. Ти любиш, коли ми збираємося разом? 

37. Він ненавидів, коли співробітники шепотілися у нього за спиною.  

(To whisper) 

E.g. He made me come in time. 

 

 

Exercise 6  

 

1. Вона змусила мене виконати всі завдання сьогодні.  Він змушує мене 

виконати всі завдання сьогодні.  Він змушує тебе виконати всі завдання 

сьогодні? 

2. Ви коли змусите співробітників приходити на зібрання вчасно?  Якщо 
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Ви не примусите їх приходити вчасно, я зроблю так, що Ви більше ніколи не 

прийдете на цю роботу. 

3. Чому він змушує Вас затримуватися після робочого дня?  Чому він 

змушував Вас затримуватися після робочого дня? 

4. Вони змусять нас їхати у відрядження, якщо ми хочемо зберегти наше 

робоче місце. 

5. Зубожіння змушують людей здійснювати мерзенні вчинки іноді. 

6. Система заборон змушує бунтувати.  (Rebel, revolt, riot) 

7. Вони змусили нас подати документи до арбітражного суду. 

8. Виконавчий директор змусив всіх підписати угоду про 

нерозголошення. 

9. Виконавчий директор змусив всіх підписати угоду про 

нерозголошення? 

10. Виконавчий директор не змусив всіх підписати угоду про 

нерозголошення. 

11. Нас змусили скоротити витрати на закупівлі товару в цьому місяці. 

12. Економічний спад змусив багато компаній скоротити робочі місця. 

13. Нові жорстокі закони про захист навколишнього середовища 

змусили автомобільні компанії переглянути свої основні джерела доходу. 

14. Його постійні запізнення змусили керівництво засумніватися в його 

компетентності. 

15. Тиск з боку прокурора змусило його змінити свідчення на суді. 

16. Рішення суду змусило його виплатити компенсацію потерпілому. 

17. Низька заробітна плата змусила шукати його підробіток. 

18. Банк змусив позичальника виплатити відшкодування в розмірі Х $. 

 

 

 

I saw him enter the office I saw him entering the office 

I heard her discuss all the details of 

this deal 

I heard them discussing the details 

of this deal 

I noticed her frown when I told it I noticed her frowning when I was 

telling it to her 

I felt her concern  I felt her concerning about the 

problem 

 

 

Exercise 7  

 

1. Я бачив, як вона поклала документи на стіл директору.  Я бачив, як 

вона кладе документи на стіл директору. 

2. Ти бачив, як вона поклала документи на стіл директору?  Ти бачив, як 

вона кладе документи на стіл директору? 
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3. Я не бачив, як вона поклала документи на стіл директору.  Я не бачив, 

як вона кладе документи на стіл директору. 

4. Я чув, що аналітики зробили висновок, що сапфірове скло 

призначалося для заміни розжареного скла в iphone. 

5. Ти чув, що аналітики зробили висновок, що сапфірове скло 

призначалося для заміни гартованого скла в iphone? 

6. Я не чув, що аналітики зробили висновок, що сапфірове скло 

призначалося для заміни гартованого скла в iphone. 

7. Я чув, як вона підходить до кабінету, і відчув, як серце моє стислося 

від хвилювання.  (Shrink, compress, constrict) 

8. Я помітив, як вона насупилася, і відчув, що відповідаю неправильно. 

9. Ти помітив, як вона хмуриться, коли їй щось не подобається? 

10. Він відчув, що весь зал дивиться на нього, а він не може зрозуміти, в 

чому причина. 

11. Він чув, як відчиняються двері кабінету, і він швиденько сховав 

документи в ящик столу назад. 

12. Ми спостерігали, як наш керівник залагоджує конфлікт із 

замовником, і хоча конфлікт вирішився мирно, ми всі помітили, що замовник 

залишився незадоволеним. 

13. Ви бачили, як він вирішує питання на роботі? 

14. Ми не спостерігали, як наш керівник залагоджує конфлікт із 

замовником, і хоча конфлікт вирішився мирно, ми всі помітили, що замовник 

залишився незадоволеним. 

15. Ви не бачили, як він вирішує питання на роботі? 

16. Він чув, як відчинилися двері кабінету, і він швиденько сховав 

документи в ящик столу назад. 

17. Я помітила, як він дивиться на документи, і буквально відчула, що 

він хоче знати їх зміст. 

18. Я помітила, як він копається в чужому столі, і зрозуміла, що він 

зливає інформацію конкурентам. 

19. Секретар бачила, як він входить в конференц-зал, вона також 

зауважила, як сильно він хвилювався.  Очевидно, він не був готовий до цієї 

розмови. 

20. Навіщо ти спостерігаєш за тим, як працюють твої колеги?  У тебе є 

своя робота. 

21. Всі учасники конференції зауважили, як доповідач зблід, очевидно, 

його стало погано. 

22. Вони помітили, як він входив до кабінету, а пізніше вони бачили, як 

він же виходив з кабінету з документами в руках, які вони потім дуже довго 

шукали, але так і не знайшли. 

23. Виконавчий директор бачив, що його співробітники халатно 

ставляться до роботи. 

24. Я відчував, що вона правильно міркує, але зауважив, що її судження 
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часто розходяться з тим, що вона робить. 

25. Ти помітив, що її судження часто розходяться з тим, що вона робить? 

26. Вона спостерігала за тим, як добре він проводить співбесіду, і 

помітила, що він досяг того рівня професіоналізму, коли він може проводити 

співбесіди і не витрачати час на підготовку до них, принаймні, трохи часу. 

27. Менеджер по персоналу спостерігала за тим, як кандидат реагував на 

питання, які вона йому задавала, і зрозуміла, що людина не підходить на цю 

вакансію не через непрофесіоналізм, а через його нестриманість. 

28. Вона зауважила, що він знає багато, але в той самий час, він не вміє 

застосовувати ці знання на практиці. 

29. Професіонали з маркетингового відділу спостерігають за тим, як 

змінюється ситуація на ринку, що б компанія могла швидко зреагувати на 

стрімкий розвиток ринку і бути гнучкішою і чутливішою (1) до попиту 

актуальному (2) на ринку.  (1. responsive) (topical / relevant) 

30. Вона зауважила, що він навіть не привітав усіх присутніх на зборах 

через те, що був занадто схвильований майбутньою презентацією.  Складно 

було не помітити, як сильно він хвилювався. 

31. Ми чули, як він телефоном зливав всю нашу інфу щодо цієї угоди, 

але не спійманий не злодій! 

32. Вона бачила, як наполегливо він працює, щоб дістати цю посаду, і 

відчувала, він заслуговує її. 

33. Він помітив, що вона розбирає документи, і не став відволікати її, 

тому що  це було важливіше. 

34. Я відчув, як протяг потягнув від вікна і попросив закрити його. 

35. Вона бачила, що він працює без перерв і вирішила допомогти. 

36. Я ніколи не бачила, як він веде презентації. 

37. Ми ніколи не помічали, що б він запізнювався. 

 

 

I want this agreement to be signed = I want this agreement signed 

 

 

Exercise 8 

 

1. Замовник хотів, щоб всі зміни до проєкту було внесено до того, як 

контракт буде підписаний. 

2. Замовник хотів, щоб всі зміни до проєкту було внесено до того, як 

контракт буде підписаний? 

3. Чому замовник хотів, щоб всі зміни до проєкту було внесено до того, 

як контракт буде підписаний? 

4. Я хочу, щоб гроші були списані (to write off) з цього рахунку і 

переведені (transfer) на рахунок одержувача. 

5. Банк хотів, щоб відсотки по кредиту були заплачені до 12.00. 
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6. Банк хотів, щоб відсотки по кредиту були заплачені до 12.00? 

7. Замовник хотів, щоб збитки були покриті підрядником. 

8. Замовник хотів, щоб збитки були покриті підрядником? 

9. Замовник не хотів, щоб збитки були покриті підрядником? 

10. Чому замовник не хотів, щоб збитки були покриті підрядником? 

11. Профспілка хотіла, щоб право на отримання вихідної допомоги (to 

be entitled to absence fee / to be entitled to termination indemnity – надавати 

право на отримання фінансової допомоги) було надано всім скороченим 

працівникам сфери. 

12. Компанія не хотіла, щоб право на отримання вихідної допомоги (to 

be entitled to severance pay – надавати право на отримання фінансової 

допомоги) було надано всім скороченим працівникам сфери. 

13. Профспілка хотіла, щоб право на отримання вихідної допомоги (to 

receive terminal benefits) було надано всім скороченим працівникам сфери? 

14. Компанія не хотіла, щоб право на отримання вихідної допомоги 

(right to severance pay) було надано всім скороченим працівникам сфери? 

15. Компанія хотіла, щоб неустойка була виплачена негайно.  (Forfeit) 

16. Компанія не хотіла, щоб неустойка була виплачена негайно? 

17. Компанія хотіла, щоб неустойка була виплачена негайно? 

18. Чому компанія не хотіла, щоб неустойка була виплачена негайно. 

19. Згідно з умовами контракту, компанія хотіла, що б вся сума 

відшкодування збитків за порушення контракту була переведена єдиним 

платежем на рахунок вищезгаданої компанії.  (An indemnity for breach of a 

contract – відшкодування за порушення контрактку) 

20. Виконавчий директор хотів, щоб гарантійний лист (bond of 

indemnity) було направлено на його адресу і, щоб воно було завірено 

нотаріально. (Notorize) 

21. Виконавчий директор хотів, щоб гарантійний лист (bond of 

indemnity) було направлено на його адресу і, щоб воно було завірено 

нотаріально? 

22. Чому виконавчий директор не хотів, щоб гарантійний лист (bond of 

indemnity) було направлено на його адресу і, щоб воно було завірено 

нотаріально? 

23. Нотаріус хотів, щоб документи принесли в його офіс. 

24. Нотаріус не хотів, щоб документи принесли в його офіс. 

25. Нотаріус хотів, щоб документи принесли в його офіс? 

26. Нотаріус не хотів, щоб документи принесли в його офіс? 

27. З чого це раптом нотаріус не хотів, щоб документи принесли в його 

офіс.  (Why all of a sudden) 

28. Керівництво хотіло, щоб співробітникам надали постійні 

контракти.  (Permanent appointments) 
29. Керівництво компанії хотіло, щоб частина їх співробітників була 

звільнена до закінчення їх контрактів.  (Terminate) 
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30. Співробітники хотіли, щоб контрактом про працевлаштування 

передбачалося право на отримання вихідної допомоги. 

31. Клієнт хотів, щоб замовлення було виконано як домовлялися. 

32. Замовник хотів, щоб його додаток було представлено на ринок до 

кінця серпня. 

33. Керівник не хотів, щоб випуск програми був затриманий, за яким би 

то не було, причин. 

34. Замовник хотів, щоб його додаток було представлено на ринок до 

кінця серпня? 

35. Замовник хоче, щоб його додаток було представлено на ринок до 

кінця серпня? 

36. Замовник не хотів, щоб його додаток було представлено на ринок до 

кінця серпня? 

37. Він хотів, щоб код був написаний з нуля і без вад. 

38. Він не хотів, щоб код був написаний з нуля і без вад. 

39. Він хотів, щоб код був написаний з нуля і без вад? 

40. Він не хотів, щоб код був написаний з нуля і без вад? 

41. З чого це раптом він захотів, щоб код був написаний з нуля і без вад? 

 

 

To have something done 

Widely used construction when we say on behalf of our person something is 

to be done but in fact the performer of an action used in this construction will be 

some other person. 

E.g. I want to have my photo for passport taken. – Я хочу 

сфотографироваться.  

Which means that I will go to a photo shop and a photographer will take a 

photo for me.  

 

 

Exercise 9 

 

1. Я хочу підписати лікарняний у нашого менеджера з персоналу. 

2. Я повинен підписати документи у директора.  Я збираюся підписати 

документи у директора.  Він підпише документи у директора.  Він зазвичай 

підписує документи вранці. 

3. Я хочу роздрукувати цей контракт.  (Щоб секретар зробив це для 

мене) Я повинен роздрукувати документи.  Він збирається роздрукувати 

документи.  Коли я роздрукую ці документи? 

4. Де ти зазвичай робиш фотокопії?  Коли ти зробив ці фотокопії? 

5. Нарешті ти відремонтував цей годинник.  Це ж подарунок партнерів. 

Коли ти відремонтуєш годинник?  Ти збираєшся ремонтувати годинник?  Де 

ти зазвичай ремонтуєш свій годинник? 
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6. Я хочу пошити новий костюм для цієї зустрічі.  Я пошив костюм для 

зустрічі.  Я збираюся пошити новий костюм для цієї зустрічі.  Він збирався 

пошити новий костюм для цієї зустрічі.  Я пошию костюм до наступного 

понеділка. 

7. Я підпишу документи до завтра.  Я підписав документи до 7-ї вечора 

вчора. 

8. Ми вже зробили ремонт в кабінеті.  Ми не зробимо ремонт в цьому 

кабінеті до завтра? 

9. Ти хочеш підписати лікарняний у нашого менеджера з персоналу? 

10. Я повинен зробити оцінку майна та нотаріально завірити висновок. 

11. Ти хочеш зробити оцінку майна та нотаріально завірити висновок? 

12. Ти збираєшся робити оцінку майна та нотаріально завірити 

висновок? 

13. Він зробить оцінку майна та нотаріально запевнить висновок. 

14. Він зробить оцінку майна та нотаріально запевнить висновок? 

15. Коли він зробить оцінку майна та нотаріально запевнить висновок? 

16. Я хочу помити машину сьогодні.  Ти хочеш помити машину 

сьогодні?  Ти збираєшся мити машину сьогодні?  Вона помила машину 

сьогодні двічі. 

17. Він хотів надрукувати фотографії та надрукував їх. 

18. Де він зазвичай робить фотографії? 

19. Коли ти вже підпишеш ці документи? 

20. Коли ти збираєшся завірити документи у нотаріуса? 

21. Ми завіримо документу в нотаріуса. 
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9. COMPLEX SUBJECT 

 

 
LEXIS: “GRATITUDE IS THE HIGHEST QUALITY OF DECENCY.” 

BAKHTIYAR MELIK OGLU MAMEDOV [1] 

 

 

Practice 22 / Complex Subject 

Complex subject 

Exercise 1 

1. Відомо, що ці помилки щодо аутизму відчайдушно потребують 

розвінчання. 

2. Вважають, що ці помилки щодо аутизму відчайдушно потребують 

розвінчання. 

3. Знали, що ці помилки щодо аутизму відчайдушно потребували 

розвінчання, але так ніхто їх і не спростував. 

4. Вважалося, що ці помилки щодо аутизму відчайдушно потребували 

розвінчання, але так ніхто їх і не спростував. 

5. Заявляють про те, що Каннеру приписують відкриття аутизму. 

6. Заявляли про те, що Каннеру приписали відкриття аутизму. 

7. Відомо, що заяви Каннера про те, що він відкрив аутизм першим,  

необгрунтовані. 

8. Було відомо, що заяви Каннера про те, що він відкрив аутизм першим, 

є необгрунтованими. 

9. Вважають, що багатьом людям приписують досягнення, які їм не 

належать. 

10. Думали, що багатьом людям приписали досягнення, які їм не 

належали. 

11. Кажуть, Каннер спірна фігура для початківців психіатрів. 

12. Говорили, Каннер був спірною фігурою для початківців психіатрів. 

13. Передбачалося, що ця програма не буде спірною і не викличе багато 

питань у замовника. 

14. Думали, що ця програма була спірною і викликала безліч питань у 

замовника, але це далеко від істини. 

15. Думають, що ця програма спірна і викликає багато питань, але це 

далеко від істини. 

16. Думали, що ця програма знаходиться в процесі розробки з 2010. 

17. Говорили, що він розробляє цю програму з 2010. 

18. Кажуть, він розробляє програму в цей момент. 

19. Кажуть, що цей проєкт залишив незгладимий слід (to prove 

indilible) в пам'яті всіх його учасників. 
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20. Думали, що цей проєкт залишить незгладимий слід в пам'яті всіх 

його учасників, але це далеко від істини. 

21. Вважалося, що обмеження на всі види інструментів це програми 

були зняті тимчасово, і що це всього лише маркетинговий хід, щоб 

привернути більшу аудиторію. 

22. Відповідно до теорії Каннера вважалося, що аутизм у дітей був 

викликаний нездатністю батьків надати їм любов і турботу, хоча це 

припущення далеко від істини. 

23. Відомо, що ці помилки призвели до згубних наслідків в житті 

аутистів і, тих, хто любить їх.  Ціле покоління аутистів постраждало від них, 

внаслідок цих помилок багато дітей, які підпадають під спектр (діагноз), 

були поміщені в різні установи (псих лікарні, сиротинці), де їх піддавали 

суворим покаранням, жорстоким і обмежує свободу експериментальним 

видам лікування. 

24. Відомо, що онлайн форуми для дорослих заліплені мемами 

пропонують лякають до тремтіння варіації на тему: в 1970 переважання аутизму 

серед школярів в США оцінювався 1 до 10000. На цей момент 1 до 68. 

25. Відомо, що абревіатура CLI, в контексті програмування, значить 

Common Language Implementation. 

26. Кажуть, що іноді ми просто занадто зайняті, щоб оцінити красу миті. 

27. Кажуть, що Бьярн Страуструп, коли його запитали про реалізацію 

Microsoft C ++, відповів, що його думка в цьому питанні не може бути 

доречним. 

28. Кажуть, що спосіб адаптації оточення для аутистів всім відомий: Чи 

багато розуму треба, що б встановити пандуси та опустити бордюри? 

29. Кажуть, що його остання стаття залишає бажати кращого. 

30. Відомо, що під час інтерв'ю Бьярн Страуструпзаявіл, що йому б 

хотілося, що б Microsoft об'єднав стандартизований C ++ з .NET, хоча і 

розуміє, чому вони ще цього не зробили. 

 

 

Turn out; appear; happen; seem 

Only active voice 

 

Exercise 2 

 

1. Виявляється, що ці помилки щодо аутизму відчайдушно потребують 

розвінчанні. 

2. Здається, що ці помилки щодо аутизму відчайдушно потребують 

розвінчанні. 

3. Виявилося, що ці помилки щодо аутизму відчайдушно потребували 

розвінчанні, але так ніхто їх і не спростував. 

4. Здавалося, що ці помилки щодо аутизму відчайдушно потребували 
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розвінчанні, але так ніхто їх і не спростував. 

5. Виявляється, Каннера приписують відкриття аутизму. 

6. Здається, Каннера приписали відкриття аутизму. 

7. Виявляється, що заяви Каннера про те, що він відкрив аутизм першим.  

необгрунтовані. 

8. Здається, що заяви Каннера про те, що він відкрив аутизм першим, є 

необгрунтованими. 

9. Так уже склалося, що багатьом людям приписують досягнення, які їм 

не належать. 

10. Здається, що багатьом людям приписали досягнення, які їм не 

належали. 

11. Здається, Каннер спірна фігура для початківців психіатрів. 

12. Виявляється, Каннер був спірною фігурою для початківців 

психіатрів. 

13. Здається, що ця програма не буде спірною і не викличе багато питань 

у замовника. 

14. Здається, що ця програма була спірною і викликала безліч питань у 

замовника, але це далеко від істини. 

15. Здається, що ця програма спірна і викликає багато питань, але це 

далеко від істини. 

16. Здається, що ця програма знаходиться в процесі розробки з 2010. 

17. Здається, що він розробляє цю програму з 2010. 

18. Здається, він розробляє програму в цей момент. 

19. Здається, що цей проєкт залишив незгладимий слід в пам'яті всіх 

його учасників. 

20. Здається, Думали, що цей проєкт залишить незгладимий слід в 

пам'яті всіх його учасників, але це далеко від істини. 

21. Виявляється, що обмеження на всі види інструментів це програми 

були зняті тимчасово, і що це всього лише маркетинговий хід, щоб 

привернути більшу аудиторію. 

22. Відповідно до теорії Каннера виявилося, що аутизм у дітей був 

викликаний нездатністю батьків надати їм любов і турботу, хоча це 

припущення далеко від істини. 

23. Здається, що ці помилки призвели до згубних наслідків в житті 

аутистів і, тих, хто любить їх.  Ціле покоління аутистів постраждало від них, 

внаслідок цих помилок багато дітей, які підпадають під спектр (діагноз), 

були поміщені в різні установи (псих лікарні, сиротинці), де їх піддавали 

суворим покаранням, жорстоким і обмежує свободу експериментальним 

видам лікування. 

24. Здається, що онлайн форуми для дорослих заліплені мемами 

пропонують лякають до тремтіння варіації на тему: в 1970 переважання 

аутизму серед школярів в США оцінювався 1 до 10000. На цей момент 1 до 

68. 
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25. Виявляється, що абревіатура CLI, в контексті програмування, 

значить Common Language Implementation. 

26. Здається, що іноді ми просто занадто зайняті, щоб оцінити красу 

миті. 

27. Здається, що Бьярн Страуструп, коли його запитали про реалізацію 

Microsoft C ++, відповів, що його думка в цьому питанні не може бути 

доречним. 

28. Виявляється, спосіб адаптації оточення для аутистів всім відомий: Чи 

багато розуму треба, що б встановити пандуси та опустити бордюри? 

29. Здається, його остання стаття залишає бажати кращого. 

30. Здається, що під час інтерв'ю Бьярн Страуструпзаявіл, що йому б 

хотілося, що б Microsoft об'єднав стандартизований C ++ з .NET, хоча і 

розуміє, чому вони ще цього не зробили. 

 

To be likely to 

To be unlikely to 

To be sure to 

To be unsure to 

 

Ex. The company is likely to increase its profit this year. – Похоже, что 

в этом году компания увеличит свою прибыль. 

 The company is unlikely to increase its profit this year. The company is not 

likely to increase its profit this year.  – Не похоже, что в этом году компания 

не увеличит свою прибыль.  

 The company is sure to increase its profit this year. – В этом году 

компания обязательно увеличит свою прибыль.  

 The company is unsure to increase its profit this year. The company is not 

sure to increase its profit this year – Нет уверенности в том, что компания 

увеличит свою прибыль в этом году. 

1. Схоже, вони підпишуть контракт з цим замовником на розробку 

програми на цей пристрій. 

2. Не схоже, вони підпишуть контракт з цим замовником на розробку 

програми на цей пристрій. 

3. Вони обов'язково підпишуть контракт з цим замовником на розробку 

програми на згадане вище пристрій. 

4. Немає впевненості в тому, що вони підпишуть контракт з цим 

замовником на розробку вищезгаданого пристрою. 

5. Схоже, всі співробітники змушені підписувати угоду про 

нерозголошення інформації, якщо вони хочуть працювати в цій компанії. 

6. Не схоже, що всі співробітники змушені підписувати угоду про 

нерозголошення інформації, можливо, деякі проєкти не є секретними і не 

передбачають підписання ССМ. 
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7. Всі співробітники, обов'язково, змушені підписувати угоду про 

нерозголошення інформації, якщо вони хочуть працювати в цій компанії. 

8. Необов'язково, всі співробітники змушені підписувати угоду про 

нерозголошення інформації, ті з них хто не згоден підписувати 

вищезазначений документ буде направлено на проєкти, які не передбачають 

підписання ССМ. 

9. Схоже, ми будемо працювати над цим проєктом, поки ми не 

досягнемо показових результатів, що б перейти на новий проєкт вищого 

рівня. 

10. Не схоже, ми будемо працювати над цим проєктом, поки ми не 

досягнемо показових результатів, що б перейти на новий проєкт вищого 

рівня, швидше за його прикриють через певний період часу, а нас звільнять 

за професійне невідповідність займаним посадам. 

11. Ми обов'язково доб'ємося високих показників в цьому проєкті, 

інакше нас просто звільнять, так сказано в контракті. 

12. Не факт, що ми доб'ємося високих показників в цьому проєкті, а ось 

звільнять нас обов'язково, якщо ми цього не зробимо, так сказано в контракті. 

13. Схоже, багато хто щиро вірить в те, що їм все зійде з рук (to get 

away with all), але це так далеко від істини (far from certain)! 

14. Чи не схоже, щоб всі люди думали, що їм все зійде з рук, але ті, хто 

так думає, дуже далекі від істини. 

15. Багато з нас думають, що в деяких ситуаціях нам все обов'язково 

зійде з рук, але, на жаль, це далеко не завжди відповідає реальності. 

16. Якщо ти щасливець не думай, що тобі обов'язково все зійде з рук, не 

можна сліпо покладатися на удачу, іноді потрібно і мозок включати. 

17. Правильний розподіл фінансових коштів життєво необхідно, навіть 

якщо зараз схоже, що ваша компанія завжди буде приносити Вам стабільний 

дохід, критично необхідно перестрахуватися на випадок кризи. 

18. Чи не схоже, що ваша компанія завжди буде приносити Вам стабільний 

дохід завжди, критично необхідно перестрахуватися на випадок кризи. 

19. Керівництво обов'язково надасть нам вибір: залишитися в цьому 

офісі, або перейти на інше відділення, якщо виникне така необхідність. 

20. У мене немає впевненості, що керівництво обов'язково надасть нам 

вибір: залишитися в цьому офісі, або перейти на інше відділення, якщо 

виникне така необхідність.  Хіба хочеш, мусиш. 

 

LEXIS"NOT EVERYONE CAN BE GREAT AND FAMOUS, BUT 

EVERYONE CAN BE A DECENT PERSON." ALEXANDER VYAZEMKA 

" [1] 

 

Exercise 1. Explain how you understand the saying. Use dictionary. Write a 

composition and retell it.   
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10. MODAL VERBS 
 

 

LEXIS: “TO ADMIRE DECENCY IS TANTAMOUNT TO ADMIRING 

THE ABILITY TO BREATHE. THIS OPTION MUST BE PRESENT  

IN THE PERSON BY DEFAULT. “ TATIANA KOGAN. [1] 

 

Practice 23  Modal Verbs 

 

Modal verbs do not express any action itself but attitude to an action which follows 

after it 

Can 

Modal verb “can” expresses physical ability, skill or possibility 

I can walk; I can speak English; He can go there; 

The verb which follows a modal verb should be used without particle “to” 

Modal verb is auxiliary verb to itself it has the same form for any performer of an 

action, which is “can” in present tense and “could” in the past 

Modal verb “can” is used only in present and past simple 

Present, 

I can do it. 

I cannot do it / I can`t do it. 

Can you do it? 

Can you not do it? 

Can`t you do it? 

Past, 

I could do it. 

I could not do it / I couldn`t do it. 

Could you do it? 

Could you not do it? 

Couldn`t you do it? 

 

 

Exercise 1 Present Tense / Affirmative / Negative / Interrogative / Negative-

Interrogative sentences 

 

1. Я можу написати звіт вчасно.  Я не можу написати звіт вчасно.  Ти 

можеш написати звіт вчасно?  Ти не можеш написати звіт вчасно? 

2. Він може запізнитися.  Він не може спізнитися.  Він може спізнитися?  

Він не може спізнитися? 

3. Вони можуть дати свідчення на судовому слуханні.  Вони не можуть 

дати свідчення на судовому слуханні.  Вони можуть дати свідчення на 
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судовому слуханні?  Вони не можуть дати свідчення на судовому слуханні? 

4. Ви можете використовувати цю мову реалізації.  Ви не можете 

використовувати цю мову реалізації.  Ви можете використовувати цю мову 

реалізації?  Ви не можете використовувати цю мову реалізації? 

5. Вона може затримати реліз цієї програми.  Вона не може затримати 

реліз цієї програми.  Вона може затримати реліз цієї програми?  Вона не 

може затримати реліз цієї програми? 

6. Вона може прискорити реліз цієї програми.  Вона не може прискорити 

реліз цієї програми.  Вона може прискорити реліз цієї програми?  Вона не 

може прискорити реліз цієї програми? 

7. Компанія може подати документи на банкрутство.  (To file for 

bankruptcy) Компанія не може подати документи на банкрутство.  Компанія 

може подати документи на банкрутство?  Компанія не може подати 

документи на банкрутство? 

8. Він може проходити у справі як підзахисний.  Він не може проходити 

по справі як підзахисний.  Він може проходити у справі як підзахисний?  Він 

не може проходити по справі як підзахисний? 

9. Підсудний може внести заставу.  (To bail) Підсудний не може внести 

заставу.  Підсудний може внести заставу?  Підсудний не може внести 

заставу? 

10. Суд може випустити підсудного під заставу.  (To release on bail) Суд 

не може випустити підсудного під заставу.  Суд може випустити підсудного 

під заставу?  Суд не може випустити підсудного під заставу? 

11. Ми можемо допустити халтуру в нашій компанії.  Ми не можемо 

допустити халтуру в нашій компанії.  Ми можемо допустити халтуру в нашій 

компанії?  Ми не можемо допустити халтуру в нашій компанії? 

12. Ми можемо надати відпустку всім співробітникам одночасно.  Ми не 

можемо надати відпустку всім співробітникам одночасно.  Ми можемо 

надати відпустку всім співробітникам одночасно?  Ми не можемо надати 

відпустку всім співробітникам одночасно? 

 

 

Exercise 1. Past Tense / Affirmative / Negative / Interrogative / Negative-

Interrogative sentences 

 

1.  Я міг написати звіт вчасно.  Я не міг написати звіт вчасно.  Ти міг 

написати звіт вчасно?  Ти не міг написати звіт вчасно? 

2. Він міг спізнитися.  Він не міг спізнитися.  Він міг спізнитися?  Він не 

міг спізнитися? 

3. Вони могли дати свідчення на судовому слуханні.  Вони не могли 

дати свідчення на судовому слуханні.  Вони могли дати свідчення на 

судовому слуханні?  Вони не могли дати свідчення на судовому слуханні? 

4. Ви могли використовувати цю мову реалізації.  Ви не могли 
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використовувати цю мову реалізації.  Ви могли використовувати цю мову 

реалізації?  Ви не могли використовувати цю мову реалізації? 

5. Вона могла затримати реліз цієї програми.  Вона не могла затримати 

реліз цієї програми.  Вона могла затримати реліз цієї програми?  Вона не 

могла затримати реліз цієї програми? 

6. Вона могла прискорити реліз цієї програми.  Вона не могла 

прискорити реліз цієї програми.  Вона могла прискорити реліз цієї програми?  

Вона не могла прискорити реліз цієї програми? 

7. Компанія могла подати документи на банкрутство.  (To file for 

bankruptcy) Компанія не могла подати документи на банкрутство.  Компанія 

могла подати документи на банкрутство?  Компанія не могла подати 

документи на банкрутство? 

8. Він міг проходити по справі як підзахисний.  Він не міг проходити по 

справі як підзахисний.  Він міг проходити по справі як підзахисний?  Він не 

міг проходити по справі як підзахисний? 

9. Підсудний міг внести заставу.  (To bail) Підсудний не міг внести 

заставу.  Підсудний міг внести заставу?  Підсудний не міг внести заставу? 

10. Суд міг випустити підсудного під заставу.  (To release on bail) Суд не 

міг випустити підсудного під заставу.  Суд міг випустити підсудного під 

заставу?  Суд не міг випустити підсудного під заставу? 

11. Ми можемо допустити халтуру в нашій компанії.  Ми не можемо 

допустити халтуру в нашій компанії.  Ми можемо допустити халтуру в нашій 

компанії?  Ми не можемо допустити халтуру в нашій компанії? 

12. Ми могли надати відпустку всім співробітникам одночасно.  Ми не 

могли надати відпустку всім співробітникам одночасно.  Ми могли надати 

відпустку всім співробітникам одночасно?  Ми не могли надати відпустку 

всім співробітникам одночасно?  

 

Can = to be able to 

As modal verb “can” can be used only in Present Simple (can) and Past 

Simple (could) it requires a substitute (to be able to) to express its meaning in 

Future Simple or in Present, Past and Future Perfect 

As “to be” cannot be used in Continuous or Perfect-Continuous tenses “to be 

able to” is impossible to be used there either 

 

 

Exercise 1. Affirmative / Negative / Interrogative / Negative-Interrogative 

sentences in all tenses where the substitute can be used 

 

1. Я можу розшифрувати абревіатуру CLI. (Common language 

implementation / common language interface) Я не можу розшифрувати 

абревіатуру CLI.  Я можу розшифрувати абревіатуру CLI?  Я не можу 

розшифрувати абревіатуру CLI? 
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2. Я міг розшифрувати абревіатуру CLI. (Common language 

implementation / common language interface) Я не міг розшифрувати 

абревіатуру CLI.  Я міг розшифрувати абревіатуру CLI?  Я не міг 

розшифрувати абревіатуру CLI? 

3. Я зможу розшифрувати абревіатуру CLI. (Common language 

implementation / common language interface) Я не зможу розшифрувати 

абревіатуру CLI.  Я зможу розшифрувати абревіатуру CLI?  Я не зможу 

розшифрувати абревіатуру CLI? 

4. Я зміг розшифрувати абревіатуру CLI. (Common language 

implementation / common language interface) Я не зміг розшифрувати 

абревіатуру CLI.  Я зміг розшифрувати абревіатуру CLI?  Я не зміг 

розшифрувати абревіатуру CLI? 

5. Я зміг розшифрувати абревіатуру CLI, до того як ти зміг це зробити. 

(Common language implementation / common language interface) Я не зміг 

розшифрувати абревіатуру CLI, до того як ти зміг це зробити.  Я зміг 

розшифрувати абревіатуру CLI, до того як ти зміг це зробити?  Я не зміг 

розшифрувати абревіатуру CLI, до того як ти зміг це зробити? 

6. Я зможу розшифрувати абревіатуру CLI, до того як ти зможеш це 

зробити. (Common language implementation / common language interface) Я 

не зможу розшифрувати абревіатуру CLI, до того як ти зможеш це зробити.  

Я зможу розшифрувати абревіатуру CLI, до того як ти зможеш це зробити?  

Я не зможу розшифрувати абревіатуру CLI, до того як ти зможеш це 

зробити? 

7. Ми можемо отримати порівняльну перевагу над конкурентами.  

(Comparative advantage) Ми не можемо отримати порівняльну перевагу над 

конкурентами.  Ми можемо отримати порівняльну перевагу над 

конкурентами?  Ми не можемо отримати порівняльну перевагу над 

конкурентами? 

8. Ми могли отримати порівняльну перевагу над конкурентами.  

(Comparative advantage) Ми не могли отримати порівняльну перевагу над 

конкурентами.  Ми могли отримати порівняльну перевагу над конкурентами?  

Ми не могли отримати порівняльну перевагу над конкурентами? 

9. Ми зможемо отримати порівняльну перевагу над конкурентами.  

(Comparative advantage) Ми не зможемо отримати порівняльну перевагу над 

конкурентами.  Ми зможемо отримати порівняльну перевагу над 

конкурентами?  Ми не зможемо отримати порівняльну перевагу над 

конкурентами? 

10. Ми змогли отримати порівняльну перевагу над конкурентами.  

(Comparative advantage) Ми не змогли отримати порівняльну перевагу над 

конкурентами.  Ми змогли отримати порівняльну перевагу над 

конкурентами?  Ми не змогли отримати порівняльну перевагу над 

конкурентами? 

11. Ми зможемо отримати порівняльну перевагу над конкурентами, до 
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того як вони схаменуться.  (Comparative advantage), (come round) Ми не 

зможемо отримати порівняльну перевагу над конкурентами, до того як вони 

схаменуться.  Ми зможемо отримати порівняльну перевагу над 

конкурентами, до того як вони схаменуться?  Ми не зможемо отримати 

порівняльну перевагу над конкурентами, до того як вони схаменуться? 

12. Ми змогли отримати порівняльну перевагу над конкурентами, до 

того як вони схаменулися.  (Comparative advantage) Ми не змогли отримати 

порівняльну перевагу над конкурентами, до того як вони схаменулися.  Ми 

змогли отримати порівняльну перевагу над конкурентами, до того як вони 

схаменулися?  Ми не змогли отримати порівняльну перевагу над 

конкурентами, до того як вони схаменулися? 

13. Вони можуть захопити нашу компанію рейдерським шляхом.  

(Muscle in on our company) Вони не можуть захопити нашу компанію 

рейдерським шляхом.  Вони можуть захопити нашу компанію рейдерським 

шляхом?  Вони не можуть захопити нашу компанію рейдерським шляхом? 

14. Вони могли захопити нашу компанію рейдерським шляхом.  (Muscle 

in on our company) Вони не могли захопити нашу компанію рейдерським 

шляхом.  Вони могли захопити нашу компанію рейдерським шляхом?  Вони 

не могли захопити нашу компанію рейдерським шляхом? 

15. Вони зможуть захопити нашу компанію рейдерським шляхом.  

(Muscle in on our company) Вони не зможуть захопити нашу компанію 

рейдерським шляхом.  Вони зможуть захопити нашу компанію рейдерським 

шляхом?  Вони не зможуть захопити нашу компанію рейдерським шляхом? 

16. Вони змогли захопити нашу компанію рейдерським шляхом.  

(Muscle in on our company) Вони не змогли захопити нашу компанію 

рейдерським шляхом.  Вони змогли захопити нашу компанію рейдерським 

шляхом?  Вони не змогли захопити нашу компанію рейдерським шляхом 

17. Вони змогли захопити нашу компанію рейдерським шляхом, до 

того як ми схаменулися.  (Muscle in on our company) Вони не змогли 

захопити нашу компанію рейдерським шляхом, до того як ми схаменулися.  

Вони змогли захопити нашу компанію рейдерським шляхом, до того як ми 

схаменулися?  Вони не змогли захопити нашу компанію рейдерським 

шляхом, до того як ми схаменулися? 

18. Розберися з цим, якщо зможеш. 

19. Якщо вона зможе прийти вчасно, ми закінчимо проєкт вчасно.  Якщо 

вона зможе прийти вчасно, ми закінчимо проєкт вчасно?  Якщо не вона 

зможе прийти вчасно, ми все одно закінчимо проєкт вчасно.  Якщо не вона 

зможе прийти вчасно, ми все одно закінчимо проєкт вчасно? 

20. Якщо ти зможеш використовувати цю мову для написання коду, ти 

зможеш значно більше заробляти.  Якщо ти не зможеш використовувати цю 

мову для написання коду, ти не зможеш значно більше заробляти.  Якщо ти 

не зможеш використовувати цю мову для написання коду, ти не зможеш 

значно більше заробляти?  Якщо ти зможеш використовувати цю мову для 
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написання коду, ти зможеш значно більше заробляти? 

21. Якщо він зможе пробратися в секретний відділ, він зможе злити нам 

всю інформацію до того як вони схаменуться.  Якщо він не зможе пробратися 

в секретний відділ, він не зможе злити нам всю інформацію до того як вони 

схаменуться.  Якщо він зможе пробратися в секретний відділ, він зможе 

злити нам всю інформацію до того як вони схаменуться?  Якщо він не зможе 

пробратися в секретний відділ, він не зможе злити нам всю інформацію до 

того як вони схаменуться? 

22. Якщо ви зможете запобігти витоку інформації, компанія зможе 

отримати показове зростання.  Якщо ви не зможете запобігти витоку 

інформації, компанія не зможе отримати показове зростання.  Якщо ви 

зможете запобігти витоку інформації, компанія зможе отримати показове 

зростання?  Якщо ви не зможете запобігти витоку інформації, компанія не 

зможе отримати показове зростання? 

23. Якщо ти не зможеш вирішити це питання, проєкт зависне.  Якщо ти 

зможеш вирішити це питання, проєкт не зависне.  Якщо ти не зможеш 

вирішити це питання, проєкт зависне?  Якщо ти зможеш вирішити це 

питання, проєкт не зависне? 

24. Якщо ти не зможеш знайти помилку в коді, ми не представимо 

програму замовнику вчасно, а компанія зазнає збитків, і може втратити добру 

репутацію. 

25. Я зможу переслати Вам облікові записи окремим листом.  Я не 

зможу переслати Вам облікові записи окремим листом.  Я зміг переслати Вам 

облікові записи окремим листом до того як ви подзвонили.  Я не зміг 

переслати Вам облікові записи окремим листом до того як ви подзвонили.  

Він зміг переслати Вам облікові записи окремим листом до того як ви 

подзвонили.  Він не зміг переслати Вам облікові записи окремим листом до 

того як ви подзвонили.  Він зміг переслати Вам облікові записи окремим 

листом до того як ви подзвонили?  Він не зміг переслати Вам облікові записи 

окремим листом до того як ви подзвонили?  Він зможе переслати Вам 

облікові записи окремим листом до того як ви подзвонили?  Він не зможе 

переслати Вам облікові записи окремим листом до того як ви подзвонили? 

26. Ми зможемо придушити конкурентів на ринку інновацій, якщо 

завжди будемо тримати руку на пульсі.  Ми не зможемо придушити 

конкурентів на ринку інновацій, якщо не будемо тримати руку на пульсі 

завжди.  Ми зможемо придушити конкурентів на ринку інновацій, якщо 

завжди будемо тримати руку на пульсі?  Ми не зможемо придушити 

конкурентів на ринку інновацій, якщо не будемо тримати руку на пульсі 

завжди? 

27. Можу запевнити Вас, що ми зможемо спотворити факти уявити їх у 

вигідному для нас світлі.  Можу запевнити Вас, що ми не зможемо 

спотворити факти так, щоб представити їх у вигідному для нас світлі. 
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Practice 24.  Modal Verbs 

 

Modal verbs do not express any action itself but attitude to an action which 

follows after it 

Must 

Modal verb “can” expresses strong obligation 

I must go there; I must do it 

The verb which follows a modal verb should be used without particle “to” 

Modal verb is auxiliary verb to itself it has the same form for any performer 

of an action, which is “must” in present tense and is used only in present tense 

Present, 

I must do it. 

I must not do it / I mustn`t do it. 

Must you do it? 

Must you not do it? 

Mustn`t you do it? 

  

 

Exercise 1. Present Tense / Affirmative / Negative / Interrogative / Negative-

Interrogative sentences 

 

1. Я повинен написати звіт вчасно.  Я не повинен написати звіт вчасно.  

Ти повинні написати звіт вчасно?  Ти не повинен написати звіт вчасно? 

2. Він повинен спізнитися.  Він не повинен спізнитися.  Він повинен 

спізнитися?  Він не повинен спізнитися? 

3. Вони повинні дати свідчення на судовому слуханні.  Вони не повинні 

дати свідчення на судовому слуханні.  Вони повинні дати свідчення на 

судовому слуханні?  Вони не повинні дати свідчення на судовому слуханні? 

4. Ви повинні використовувати цю мову реалізації.  Ви не повинні 

використовувати цю мову реалізації.  Ви повинні використовувати цю мову 

реалізації?  Ви не повинні використовувати цю мову реалізації? 

5. Вона повинна затримати реліз цієї програми.  Вона не повинна 

затримати реліз цієї програми.  Вона повинна затримати реліз цієї програми?  

Вона не повинна затримати реліз цієї програми? 

6. Вона повинна прискорити реліз цієї програми.  Вона не повинна 

прискорити реліз цієї програми.  Вона повинна прискорити реліз цієї 

програми?  Вона не повинна прискорити реліз цієї програми? 

7. Компанія повинна подати документи на банкрутство.  

(To file for bankruptcy) Компанія не повинна подати документи на 

банкрутство.  Компанія повинна подати документи на банкрутство?  

Компанія не повинна подати документи на банкрутство? 

8. Він повинен проходити по справі як підзахисний.  Він не повинен 
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проходити по справі як підзахисний.  Він повинен проходити по справі як 

підзахисний?  Він не повинен проходити по справі як підзахисний? 

9. Підсудний повинен внести заставу.  (To bail) Підсудний не повинен 

внести заставу.  Підсудний повинен внести заставу?  Підсудний не повинен 

внести заставу? 

10. Суд повинен випустити підсудного під заставу.  (To release on bail) 

Суд не повинен випустити підсудного під заставу.  Суд повинен випустити 

підсудного під заставу?  Суд не повинен випустити підсудного під заставу? 

11. Ми повинні допустити халтуру в нашій компанії.  Ми не повинні 

допустити халтуру в нашій компанії.  Ми повинні допустити халтуру в нашій 

компанії?  Ми не повинні допустити халтуру в нашій компанії? 

12. Ми повинні надати відпустку всім співробітникам одночасно.  Ми не 

повинні надати відпустку всім співробітникам одночасно.  Ми повинні 

надати відпустку всім співробітникам одночасно?  Ми не повинні надати 

відпустку всім співробітникам одночасно? 

 

  

Substitute for “must” is “to have to” or “to be obliged to” 

The substitutes can be used in any tense except groups “continuous” and 

“Perfect-continuous” 

 

Exercise 1. Present Tense / Affirmative / Negative / Interrogative / Negative-

Interrogative sentences 

  

1. Я повинен був написати звіт вчасно.  Я був змушений написати звіт 

вчасно.  Я не повинен був написати звіт вчасно.  Мені не довелося написати 

звіт вчасно.  Ти повинен був написати звіт вчасно?  Тобі довелося написати 

звіт вчасно?  Ти не повинен був написати звіт вчасно? 

2. Він повинен спізнитися.  Він повинен був подзвонити.  Йому довелося 

зателефонувати.  Він повинен буде подзвонити.  Йому доведеться 

зателефонувати.  Він не повинен спізнитися.  Він не повинен був 

подзвонити.  Йому не довелося дзвонити.  Йому не доведеться дзвонити.  Він 

повинен спізнитися?  Він повинен був дзвонити?  Йому довелося дзвонити?  

Він повинен буде подзвонити?  Йому доведеться зателефонувати?  Він не 

повинен був дзвонити?  Йому не довелося дзвонити?  Він не повинен буде 

дзвонити?  Йому не доведеться дзвонити? 

3. Вони повинні були дати свідчення на судовому слуханні.  Вони повинні 

дати свідчення на судовому слуханні.  Їм довелося давати свідчення на 

судовому слуханні.  Їм доведеться дати свідчення на судовому слуханні.  Вони 

не повинні давати показання на судовому слуханні.  Вони не повинні були 

давати свідчення на судовому слуханні.  Їм не довелося давати свідчення на 

судовому слуханні.  Вони не повинні будуть давати показання на судовому 

слуханні.  Їм не доведеться давати свідчення на судовому слуханні.  Вони 
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повинні були дати свідчення на судовому слуханні?  Вони повинні дати 

свідчення на судовому слуханні?  Їм довелося давати свідчення на судовому 

слуханні?  Їм доведеться дати свідчення на судовому слуханні?  Вони не 

повинні давати показання на судовому слуханні?  Вони не повинні були давати 

свідчення на судовому слуханні?  Їм не довелося давати свідчення на судовому 

слуханні?  Вони не повинні будуть давати показання на судовому слуханні?  Їм 

не доведеться давати свідчення на судовому слуханні? 

4. Ви повинні використовувати цю мову реалізації.  Ви повинні були 

використовувати цю мову реалізації.  Вам довелося використовувати цю 

мову реалізації.  Вам доведеться використовувати цю мову реалізації.  Ви не 

повинні використовувати цю мову реалізації.  Ви не повинні були 

використовувати цю мову реалізації.  Вам не довелося використовувати цю 

мову реалізації.  Вам не доведеться використовувати цю мову реалізації.  Ви 

повинні використовувати цю мову реалізації?  Ви повинні були 

використовувати цю мову реалізації?  Вам довелося використовувати цю 

мову реалізації?  Вам доведеться використовувати цю мову реалізації?  Ви не 

повинні використовувати цю мову реалізації?  Ви не повинні були 

використовувати цю мову реалізації?  Вам не довелося використовувати цю 

мову реалізації?  Вам не доведеться використовувати цю мову реалізації? 

5. Вона повинна затримати реліз цієї програми.  Вона не повинна 

затримати реліз цієї програми.  Вона повинна затримати реліз цієї програми?  

Вона не повинна затримати реліз цієї програми? 

6. Вона повинна прискорити реліз цієї програми.  Вона не повинна 

прискорити реліз цієї програми.  Вона повинна прискорити реліз цієї 

програми?  Вона не повинна прискорити реліз цієї програми? 

7. Компанія повинна подати документи на банкрутство.  (To file for 

bankruptcy) Компанія не повинна подати документи на банкрутство.  

Компанія повинна подати документи на банкрутство?  Компанія не повинна 

подати документи на банкрутство? Він повинен проходити по справі як 

підзахисний.  Він не повинен проходити по справі як підзахисний.  Він 

повинен проходити по справі як підзахисний?  Він не повинен проходити по 

справі як підзахисний? 

8. Підсудний повинен внести заставу.  (To bail) Підсудний не повинен 

внести заставу.  Підсудний повинен внести заставу?  Підсудний не повинен 

внести заставу? 

9. Суд повинен випустити підсудного під заставу.  (To release on bail) 

Суд не повинен випустити підсудного під заставу.  Суд повинен випустити 

підсудного під заставу?  Суд не повинен випустити підсудного під заставу? 

10. Ми повинні допустити халтуру в нашій компанії.  Ми не повинні 

допустити халтуру в нашій компанії.  Ми повинні допустити халтуру в нашій 

компанії?  Ми не повинні допустити халтуру в нашій компанії? 

11. Ми повинні надати відпустку всім співробітникам одночасно.  Ми не 

повинні надати відпустку всім співробітникам одночасно.  Ми повинні 
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надати відпустку всім співробітникам одночасно?  Ми не повинні надати 

відпустку всім співробітникам одночасно? 

 

 

Practice 25.  Modal Verbs 

 

Modal verbs do not express any action itself but attitude to an action which 

follows after it 

May 

Modal verb “may” expresses permission  

I go there if you want; 

The verb which follows a modal verb should be used without particle “to” 

Modal verb is auxiliary verb to itself it has the same form for any performer 

of an action, which is “may” in present tense and “might” in the past 

Modal verb “may” is used only in present and past simple 

Present, 

You may do it. 

You may not do it. 

May I do it? 

May I not do it? 

Past, 

I might do it. 

I might not do it. 

Might you do it? 

Might you not do it? 

 

  

Exercise 1. Present Tense and Past Tense/ Affirmative / Negative / 

Interrogative / Negative-Interrogative sentences 

 

1. Мені можна перенести зустріч, я можу не встигнути приїхати 

вчасно.  Мені не дозволяють переносити зустрічі, мені не можна 

спізнюватися.  Мені можна перенести зустріч, я можу не встигнути приїхати 

вчасно?  Мені не дозволяють переносити зустрічі, мені не можна 

спізнюватися? 

2. Мені можна було перенести зустріч, я міг не встигнути приїхати 

вчасно.  Мені не дозволяли переносити зустрічі, мені не можна було 

спізнюватися.  Мені можна було перенести зустріч, я міг не встигнути 

приїхати вчасно?  Тобі не дозволяли переносити зустрічі, тобі не можна було 

спізнюватися? 

3. Ці документи можна завірити у нотаріуса.  Ці документи можна 

завірити у нотаріуса?  Ці документи можна було завірити в нотаріуса.  Ці 

документи можна було запевнити у нотаріуса? 
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4. Їм не можна йти з роботи до кінця робочого дня.  Їм не можна йти з 

роботи до кінця робочого дня?  Їм не можна було йти з роботи до кінця 

робочого дня.  Їм не можна було йти з роботи до кінця робочого дня? 

5. Тобі можна піти з роботи раніше в разі потреби.  Тобі можна піти з 

роботи раніше в разі потреби?  Тобі можна було піти з роботи раніше в разі 

потреби.  Тобі можна було піти з роботи раніше в разі потреби? 

6. Тобі не можна піти з роботи раніше в разі потреби.  Тобі не можна 

піти з роботи раніше в разі потреби?  Тобі не можна було піти з роботи 

раніше в разі потреби.  Тобі не можна було піти з роботи раніше в разі 

потреби? 

7. Їй можна подати документи пізніше.  Їй можна подати документи 

пізніше?  Їй можна було подати документи пізніше.  Їй можна було подати 

документи пізніше? 

8. Їй не можна подати документи пізніше.  Їй не можна подати 

документи пізніше?  Їй не можна було подати документи пізніше.  Їй не 

можна було подати документи пізніше? Їм можна надати право на виплату 

вихідної допомоги.  Їм можна надати право на виплату вихідної допомоги?  

Їм можна було надати право на виплату вихідної допомоги.  Їм можна було 

надати право на виплату вихідної допомоги? 

9. Їм не можна надати право на виплату вихідної допомоги.  Їм не 

можна надати право на виплату вихідної допомоги?  Їм не можна було надати 

право на виплату вихідної допомоги.  Їм не можна було надати право на 

виплату вихідної допомоги? 

10. Їм можна заплатити відсотки за кредитом пізніше.  Їм можна 

заплатити відсотки за кредитом пізніше?  Їм можна було заплатити відсотки 

за кредитом пізніше.  Їм можна було заплатити відсотки за кредитом пізніше? 

11. Їм не можна заплатити відсотки за кредитом пізніше.  Їм не можна 

заплатити відсотки за кредитом пізніше?  Їм не можна було заплатити 

відсотки за кредитом пізніше.  Їм не можна було заплатити відсотки за 

кредитом пізніше? 

12. Менеджеру по персоналу можна самостійно приймати рішення про 

приймання на роботу.  Менеджеру по персоналу можна самостійно приймати 

рішення про приймання на роботу?  Менеджеру по персоналу можна було 

самостійно приймати рішення про приймання на роботу.  Менеджеру по 

персоналу можна було самостійно приймати рішення про приймання на 

роботу? 

13. Менеджеру по персоналу не можна самостійно приймати рішення 

про приймання на роботу.  Менеджеру по персоналу не можна самостійно 

приймати рішення про приймання на роботу?  Менеджеру по персоналу не 

можна було самостійно приймати рішення про приймання на роботу.  

Менеджеру по персоналу не можна було самостійно приймати рішення про 

приймання на роботу? 

14. тестувальника можна самостійно вибирати методи тестування.  
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Тестувальника можна самостійно вибирати методи тестування?  

Тестувальника можна було самостійно вибирати методи тестування.  

Тестувальника можна було самостійно вибирати методи тестування? 

15. тестувальників не можна самостійно вибирати методи тестування.  

Тестувальників не можна самостійно вибирати методи тестування?  

Тестувальників не можна було самостійно вибирати методи тестування.  

Тестувальників не можна було самостійно вибирати методи тестування? 

16. Розробникові можна відкласти реліз програми.  Розробнику можна 

відкласти реліз програми?  Розробнику можна було відкласти реліз 

програми.  Розробнику можна було відкласти реліз програми? 

17. Розробнику не можна відкласти реліз програми.  Розробнику не 

можна відкласти реліз програми?  Розробнику не можна було відкласти реліз 

програми.  Розробнику не можна було відкласти реліз програми? 

  

To be allowed to / to be permitted to 

1. Мені можна перенести зустріч, я можу не встигнути приїхати вчасно.  

Мені не дозволяють переносити зустрічі, мені не можна спізнюватися.  Мені 

можна перенести зустріч, я можу не встигнути приїхати вчасно?  Мені не 

дозволяють переносити зустрічі, мені не можна спізнюватися? 

2. Мені можна було перенести зустріч, я міг не встигнути приїхати 

вчасно.  Мені не дозволяли переносити зустрічі, мені не можна було 

спізнюватися.  Мені можна було перенести зустріч, я міг не встигнути 

приїхати вчасно?  Тобі не дозволяли переносити зустрічі, тобі не можна було 

спізнюватися? 

3. Мені можна буде перенести зустріч, я можу не встигнути приїхати 

вчасно.  Мені не дозволять переносити зустрічі, мені не можна спізнюватися.  

Мені можна буде перенести зустріч, я можу не встигнути приїхати вчасно?  

Мені не дозволять переносити зустрічі, мені не можна спізнюватися? 

4. Мені дозволять перенести зустріч, до того як ти приїдеш.  Мені не 

дозволять переносити зустрічі, до того як ти приїдеш.  Мені дозволять буде 

перенести зустріч, до того як ти приїдеш?  Мені не дозволять переносити 

зустрічі, до того як ти приїдеш? 

5. Мені дозволили перенести зустріч, до того як ти приїхав.  Мені не 

дозволили переносити зустрічі, до того як ти приїхав.  Мені дозволили буде 

перенести зустріч, до того як ти приїхав?  Мені не дозволили переносити 

зустрічі, до того як ти приїхав? 

6. Ці документи можна завірити у нотаріуса.  Ці документи можна 

завірити у нотаріуса?  Ці документи можна було завірити в нотаріуса.  Ці 

документи можна було завірити в нотаріуса?  Ці документи можна буде 

завірити у нотаріуса.  Ці документи можна буде завірити у нотаріуса? 

7. Їм не можна йти з роботи до кінця робочого дня.  Їм не можна йти з 

роботи до кінця робочого дня?  Їм не можна було йти з роботи до кінця 

робочого дня.  Їм не можна було йти з роботи до кінця робочого дня?  Їм не 
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можна буде йти з роботи до кінця робочого дня.  Їм не можна буде йти з 

роботи до кінця робочого дня? 

8. Тобі можна піти з роботи раніше в разі потреби.  Тобі можна піти з 

роботи раніше в разі потреби?  Тобі можна було піти з роботи раніше в разі 

потреби.  Тобі можна було піти з роботи раніше в разі потреби?  Тобі можна 

буде піти з роботи раніше в разі потреби.  Тобі можна буде піти з роботи 

раніше в разі потреби? 

9. Тобі не можна піти з роботи раніше в разі потреби.  Тобі не можна 

піти з роботи раніше в разі потреби?  Тобі не можна було піти з роботи 

раніше в разі потреби.  Тобі не можна було піти з роботи раніше в разі 

потреби?  Тобі не можна буде піти з роботи раніше.  Тобі не можна буде піти 

з роботи раніше? 

10. Їй можна подати документи пізніше.  Їй можна подати документи 

пізніше?  Їй можна було подати документи пізніше.  Їй можна було подати 

документи пізніше?  Їй можна буде подати документи пізніше.  Їй можна 

буде подати документи пізніше?  

11. Їм можна надати право на виплату вихідної допомоги.  Їм можна 

надати право на виплату вихідної допомоги?  Їм можна було надати право на 

виплату вихідної допомоги.  Їм можна було надати право на виплату вихідної 

допомоги?  Їм можна буде надати право на виплату вихідної допомоги.  Їм 

можна буде надати право на виплату вихідної допомоги? 

12. Їм не можна надати право на виплату вихідної допомоги.  Їм не 

можна надати право на виплату вихідної допомоги?  Їм не можна було надати 

право на виплату вихідної допомоги.  Їм не можна було надати право на 

виплату вихідної допомоги?  Їм не можна буде надати право на виплату 

вихідної допомоги.  Їм не можна буде надати право на виплату вихідної 

допомоги? 

13. Їм можна заплатити відсотки за кредитом пізніше.  Їм можна 

заплатити відсотки за кредитом пізніше?  Їм можна було заплатити відсотки 

за кредитом пізніше.  Їм можна було заплатити відсотки за кредитом 

пізніше?  Їм можна буде заплатити відсотки за кредитом пізніше.  Їм можна 

буде заплатити відсотки за кредитом пізніше? 

14. Їм не можна заплатити відсотки за кредитом пізніше.  Їм не можна 

заплатити відсотки за кредитом пізніше?  Їм не можна було заплатити 

відсотки за кредитом пізніше.  Їм не можна було заплатити відсотки за 

кредитом пізніше?  Їм не можна буде заплатити відсотки за кредитом 

пізніше.  Їм не можна буде заплатити відсотки за кредитом пізніше? 

15. Менеджеру по персоналу можна самостійно приймати рішення про 

прийняття на роботу.  Менеджеру по персоналу можна самостійно приймати 

рішення про прийняття на роботу?  Менеджеру по персоналу можна було 

самостійно приймати рішення про прийняття на роботу.  Менеджеру по 

персоналу можна було самостійно приймати рішення про прийняття на 

роботу?  Менеджеру по персоналу можна буде самостійно приймати рішення 
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про прийняття на роботу.  Менеджеру по персоналу можна буде самостійно 

приймати рішення про прийняття на роботу? 

16. Менеджеру по персоналу не можна самостійно приймати рішення 

про прийняття на роботу.  Менеджеру по персоналу не можна самостійно 

приймати рішення про прийняття на роботу?  Менеджеру по персоналу не 

можна було самостійно приймати рішення про прийняття на роботу.  

Менеджеру по персоналу не можна було самостійно приймати рішення про 

прийняття на роботу?  Менеджеру по персоналу не можна буде самостійно 

приймати рішення про прийняття на роботу.  Менеджеру по персоналу не 

можна буде самостійно приймати рішення про прийняття на роботу? 

17. Тестувальникам можна самостійно вибирати методи тестування.  

Тестувальникам можна самостійно вибирати методи тестування?  

Тестувальникам можна було самостійно вибирати методи тестування.  

Тестувальникам можна було самостійно вибирати методи тестування?  

Тестувальникам можна буде самостійно вибирати методи тестування.  

Тестувальникам можна буде самостійно вибирати методи тестування? 

18. Тестувальникам (quality assurance managers QAs) не можна 

самостійно вибирати методи тестування.  Тестувальникам не можна 

самостійно вибирати методи тестування?  Тестувальникам не можна було 

самостійно вибирати методи тестування.  Тестувальникам не можна було 

самостійно вибирати методи тестування?  Тестувальникам не можна буде 

самостійно вибирати методи тестування.  Тестувальникам не можна буде 

самостійно вибирати методи тестування? 

19. Розробникові можна відкласти реліз програми.  Розробнику можна 

відкласти реліз програми?  Розробнику можна було відкласти реліз 

програми.  Розробнику можна було відкласти реліз програми?  Розробнику 

можна буде відкласти реліз програми.  Розробнику можна буде відкласти 

реліз програми? 

20. Розробнику не можна відкласти реліз програми.  Розробнику не 

можна відкласти реліз програми?  Розробнику не можна було відкласти реліз 

програми.  Розробнику не можна було відкласти реліз програми?  Розробнику 

не можна буде відкласти реліз програми.  Розробнику не можна буде 

відкласти реліз програми? 

 

 

Need 

Modal verb is translated into Russian as «нужно. Надо, необходимо» and 

expresses a necessity, a verb which follows it is used without particle “to”  

Modal verb “need” is used only in present simple and do not require any 

personal endings or auxiliary verbs 

Note!!! There is a tendency in English now for “need” to be used as 

a regular verb 
There are several substitutes for this modal verb, “to be necessary” or “to be 
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in need of” that can be used in any tenses 

Ex, We need debunk this myth. We need not debunk this myth. Need we 

debunk this myth? 

It is necessary for us to debunk this myth. 

We are in need of debunking of this myth. (In this case gerund is used always) 

  

 

Exercise 1. / Need / 

1. Мені необхідно перенести зустріч, я можу не встигнути приїхати 

вчасно.  Мені не має необхідності переносити зустріч, я встигаю.  Мені 

необхідно перенести зустріч?  Чи є необхідність перенести зустріч? 

2. Мені необхідно допитати свідка. Немає потреби проводити допит 

свідка. Чи є необхідність проводити допит свідка. 

3. Їй необхідно з’явитися до залу суду. Чи необхідно їй з’являтися в залі 

суду? Немає потреби її з’являтися в залі суду.  

4. Вона має бути на слуханні. Немає потреби їй бути на слуханні. 

5. Нам необхідні свідчення. Нам не потрібні його свідчення.  

6. Чи потрібні нам його свідчення. 

7. Тобі необхідно ознайомитися з матеріалами справи. Немає потреби 

ознайомлюватися з цими матеріалами справи, вони застарілі. Чи є 

необхідність ознайомитися з цими матеріалами справи? 

  

 

Exercise 2. / Need / to be necessary to / to be in need of + gerund or a 

noun/ to be in need to / 

 

1. Мені потрібно перенести зустріч, я можу не встигнути приїхати 

вчасно.  Мені не потрібно переносити зустріч.  Мені потрібно перенести 

зустріч?  Мені не потрібно переносити зустріч? 

2. Мені потрібно було перенести зустріч.  Мені не потрібно було 

переносити зустріч.  Мені потрібно було перенести зустріч?  Тобі не потрібно 

було переносити зустріч? 

3. Мені потрібно буде перенести зустріч, я можу не встигнути приїхати 

вчасно.  Мені не потрібно буде переносити зустріч.  Мені потрібно буде 

перенести зустріч?  Мені не потрібно буде переносити зустріч? 

4. Мені потрібно буде перенести зустріч, до того як ти приїдеш.  Мені не 

потрібно буде переносити зустрічі, до того як ти приїдеш.  Мені потрібно 

буде перенести зустріч, до того як ти приїдеш?  Мені не потрібно буде 

переносити зустрічі, до того як ти приїдеш? 

5. Мені потрібно було перенести зустріч, до того як ти приїхав.  Мені не 

потрібно було переносити зустрічі, до того як ти приїхав.  Мені потрібно 

було перенести зустріч, до того як ти приїхав?  Мені не потрібно було 

переносити зустрічі, до того як ти приїхав? 
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6. Ці документи потрібно завірити у нотаріуса.  Ці документи потрібно 

завірити у нотаріуса?  Ці документи потрібно було завірити в нотаріуса.  Ці 

документи потрібно було завірити в нотаріуса?  Ці документи потрібно буде 

завірити в нотаріуса.  Ці документи потрібно буде завірити в нотаріуса? 

7. Їм потрібно йти з роботи до кінця робочого дня.  Їм не потрібно буде 

йти з роботи до кінця робочого дня?  Їм потрібно було йти з роботи до кінця 

робочого дня.  Їм потрібно було йти з роботи до кінця робочого дня?  Їм не 

потрібно буде йти з роботи до кінця робочого дня. 

8. Їй потрібно подати документи пізніше.  Їй потрібно подати документи 

пізніше?  Їй потрібно було подати документи пізніше.  Їй потрібно було 

подати документи пізніше?  Їй потрібно буде подати документи пізніше.  Їй 

не потрібно буде подати документи пізніше? 

9. Їм необхідно надати право на виплату вихідної допомоги.  Їм 

необхідно надати право на виплату вихідної допомоги?  Їм необхідно було 

надати право на виплату вихідної допомоги.  Їм необхідно було надати право 

на виплату вихідної допомоги?  Їм необхідно буде надати право на виплату 

вихідної допомоги.  Їм необхідно буде надати право на виплату вихідної 

допомоги? 

10. Їм немає потреби надати право на виплату вихідної допомоги.  Їм не 

було необхідно надати право на виплату вихідної допомоги?  Їм не було 

потреби надати право на виплату вихідної допомоги.  Їм не було потреби 

надати право на виплату вихідної допомоги?  Їм не буде потреби надати 

право на виплату вихідної допомоги.  Їм не буде потреби надати право на 

виплату вихідної допомоги? Їм необхідно заплатити відсотки за кредитом 

пізніше.  Їм потрібно заплатити відсотки за кредитом пізніше?  Їм потрібно 

було заплатити відсотки за кредитом пізніше.  Їм потрібно було заплатити 

відсотки за кредитом пізніше?  Їм потрібно буде заплатити відсотки за 

кредитом пізніше.  Їм потрібно буде заплатити відсотки за кредитом пізніше? 

11. Їм немає потреби платити відсотки по кредиту пізніше.  Їм немає 

потреби платити відсотки по кредиту пізніше?  Їм не було потреби платити 

відсотки по кредиту пізніше.  Їм не було потреби платити відсотки по 

кредиту пізніше?  Їм потрібно буде заплатити відсотки за кредитом пізніше.  

Їм не потрібно буде платити відсотки по кредиту пізніше? 

12. Менеджеру по персоналу потрібно самостійно приймати рішення 

про прийняття на роботу.  Менеджеру по персоналу потрібно самостійно 

приймати рішення про прийняття на роботу?  Менеджеру по персоналу 

потрібно було самостійно приймати рішення про прийняття на роботу.  

Менеджеру по персоналу потрібно було самостійно приймати рішення про 

прийняття на роботу?  Менеджеру по персоналу потрібно буде самостійно 

приймати рішення про прийняття на роботу.  Менеджеру по персоналу 

потрібно буде самостійно приймати рішення про прийняття на роботу? 

13. Менеджеру по персоналу не потрібно самостійно приймати рішення 

про прийняття на роботу.  Менеджеру по персоналу не потрібно самостійно 
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приймати рішення про прийняття на роботу?  Менеджеру по персоналу 

потрібно було самостійно приймати рішення про прийняття на роботу.  

Менеджеру по персоналу не було потрібно самостійно приймати рішення про 

прийняття на роботу?  Менеджеру по персоналу не буде потреби самостійно 

приймати рішення про прийняття на роботу.  Менеджеру по персоналу не 

буде потреби самостійно приймати рішення про прийняття на роботу? 

14. тестувальникам потрібно самостійно вибирати методи тестування.  

Тестувальникам потрібно самостійно вибирати методи тестування?  

Тестувальникам потрібно було самостійно вибирати методи тестування.  

Тестувальникам потрібно було самостійно вибирати методи тестування?  

Тестувальникам потрібно буде самостійно вибирати методи тестування.  

Тестувальникам потрібно буде самостійно вибирати методи тестування? 

15. тестувальникам не потрібно самостійно вибирати методи 

тестування.  Тестувальникам не потрібно самостійно вибирати методи 

тестування?  Тестувальникам не потрібно було самостійно вибирати методи 

тестування.  Тестувальникам не потрібно було самостійно вибирати методи 

тестування?  Тестувальникам не потрібно буде самостійно вибирати методи 

тестування.  Тестувальникам не потрібно буде самостійно вибирати методи 

тестування? 

16. Розробникові можна відкласти реліз програми.  Розробнику можна 

відкласти реліз програми?  Розробнику можна було відкласти реліз 

програми.  Розробнику можна було відкласти реліз програми?  Розробнику 

можна буде відкласти реліз програми.  Розробнику можна буде відкласти 

реліз програми? 

17. Розробнику не потрібно відкладати реліз програми.  Розробнику не 

потрібно відкладати реліз програми?  Розробнику не потрібно було 

відкладати реліз програми.  Розробнику не потрібно було відкладати реліз 

програми?  Розробнику не потрібно буде відкладати реліз програми.  

Розробнику не потрібно буде відкладати реліз програми? 

  

 

Exercise 2. / Need / to be necessary to / to be in need of + gerund or a noun/ 

to be in need to / 

 

1. Мені потрібно перенести зустріч, я можу не встигнути приїхати 

вчасно.  Мені не потрібно переносити зустріч.  Мені потрібно перенести 

зустріч?  Мені не потрібно переносити зустріч? 

2. Тобі потрібно було перенести зустріч.  Тобі не потрібно було 

переносити зустріч.  Тобі потрібно було перенести зустріч?  Тобі не потрібно 

було переносити зустріч? 

3. Мені потрібно буде перенести зустріч, я можу не встигнути приїхати 

вчасно.  Мені не потрібно буде переносити зустріч.  Мені потрібно буде 

перенести зустріч?  Мені не потрібно буде переносити зустріч? 
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4. Мені потрібно буде перенести зустріч, до того як ти приїдеш.  Мені не 

потрібно буде переносити зустрічі, до того як ти приїдеш.  Мені потрібно 

буде перенести зустріч, до того як ти приїдеш?  Мені не потрібно буде 

переносити зустрічі, до того як ти приїдеш? 

5. Мені потрібно було перенести зустріч, до того як ти приїхав.  Мені не 

потрібно було переносити зустрічі, до того як ти приїхав.  Мені потрібно 

було перенести зустріч, до того як ти приїхав?  Мені не потрібно було 

переносити зустрічі, до того як ти приїхав? 

6. Ці документи потрібно завірити у нотаріуса.  Ці документи потрібно 

завірити у нотаріуса?  Ці документи потрібно було завірити в нотаріуса.  Ці 

документи потрібно було завірити в нотаріуса?  Ці документи потрібно буде 

завірити в нотаріуса.  Ці документи потрібно буде завірити в нотаріуса? 

7. Їм потрібно йти з роботи до кінця робочого дня.  Їм не потрібно буде 

йти з роботи до кінця робочого дня?  Їм потрібно було йти з роботи до кінця 

робочого дня.  Їм потрібно було йти з роботи до кінця робочого дня?  Їм не 

потрібно буде йти з роботи до кінця робочого дня. 

8. Їй потрібно подати документи пізніше.  Їй потрібно подати документи 

пізніше?  Їй потрібно було подати документи пізніше.  Їй потрібно було 

подати документи пізніше?  Їй потрібно буде подати документи пізніше.  Їй 

не потрібно буде подати документи пізніше? 

9. Їм необхідно надати право на виплату вихідної допомоги.  Їм 

необхідно надати право на виплату вихідної допомоги?  Їм необхідно було 

надати право на виплату вихідної допомоги.  Їм необхідно було надати право 

на виплату вихідної допомоги?  Їм необхідно буде надати право на виплату 

вихідної допомоги.  Їм необхідно буде надати право на виплату вихідної 

допомоги? 

10. Їм немає потреби надати право на виплату вихідної допомоги.  Їм не 

було необхідно надати право на виплату вихідної допомоги?  Їм не було 

потреби надати право на виплату вихідної допомоги.  Їм не було потреби 

надати право на виплату вихідної допомоги?  Їм не буде потреби надати 

право на виплату вихідної допомоги.  Їм не буде потреби надати право на 

виплату вихідної допомоги? 

11. Їм необхідно заплатити відсотки за кредитом пізніше.  Їм потрібно 

заплатити відсотки за кредитом пізніше?  Їм потрібно було заплатити 

відсотки за кредитом пізніше.  Їм потрібно було заплатити відсотки за 

кредитом пізніше?  Їм потрібно буде заплатити відсотки за кредитом пізніше.  

Їм потрібно буде заплатити відсотки за кредитом пізніше? 

12. Їм немає потреби платити відсотки по кредиту пізніше.  Їм немає 

потреби платити відсотки по кредиту пізніше?  Їм не було необхідності 

платити відсотки по кредиту пізніше.  Їм не було необхідності платити 

відсотки по кредиту пізніше?  Їм потрібно буде заплатити відсотки за 

кредитом пізніше.  Їм не потрібно буде платити відсотки по кредиту пізніше? 

13. Менеджеру по персоналу потрібно самостійно приймати рішення 
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про прийняття на роботу.  Менеджеру по персоналу потрібно самостійно 

приймати рішення про прийняття на роботу?  Менеджеру по персоналу 

потрібно було самостійно приймати рішення про прийняття на роботу.  

Менеджеру по персоналу потрібно було самостійно приймати рішення про 

прийняття на роботу?  Менеджеру по персоналу потрібно буде самостійно 

приймати рішення про прийняття на роботу.  Менеджеру по персоналу 

потрібно буде самостійно приймати рішення про прийняття на роботу? 

14. Менеджеру з персоналу не потрібно самостійно приймати рішення 

про прийняття на роботу.  Менеджеру по персоналу не потрібно самостійно 

приймати рішення про прийняття на роботу?  Менеджеру по персоналу 

потрібно було самостійно приймати рішення про прийняття на роботу.  

Менеджеру по персоналу не було потрібно самостійно приймати рішення про 

прийняття на роботу?  Менеджеру по персоналу не буде потреби самостійно 

приймати рішення про прийняття на роботу.  Менеджеру по персоналу не 

буде потреби самостійно приймати рішення про прийняття на роботу? 

15. Тестувальникам потрібно самостійно вибирати методи тестування.  

Тестувальникам потрібно самостійно вибирати методи тестування?  

Тестувальникам потрібно було самостійно вибирати методи тестування.  

Тестувальникам потрібно було самостійно вибирати методи тестування?  

Тестувальникам потрібно буде самостійно вибирати методи тестування.  

Тестувальникам потрібно буде самостійно вибирати методи тестування? 

16. Тестувальникам не потрібно самостійно вибирати методи 

тестування.  Тестувальникам не потрібно самостійно вибирати методи 

тестування?  Тестувальникам не потрібно було самостійно вибирати методи 

тестування.  Тестувальникам не потрібно було самостійно вибирати методи 

тестування?  Тестувальникам не потрібно буде самостійно вибирати методи 

тестування.  Тестувальникам не потрібно буде самостійно вибирати методи 

тестування? 

17. Розробникові можна відкласти реліз програми.  Розробнику можна 

відкласти реліз програми?  Розробнику можна було відкласти реліз програми.  

Розробнику можна було відкласти реліз програми?  Розробнику можна буде 

відкласти реліз програми.  Розробнику можна буде відкласти реліз програми? 

18. Розробнику не потрібно відкладати реліз програми.  Розробнику не 

потрібно відкладати реліз програми?  Розробнику не потрібно було 

відкладати реліз програми.  Розробнику не потрібно було відкладати реліз 

програми?  Розробнику не потрібно буде відкладати реліз програми.  

Розробнику не потрібно буде відкладати реліз програми? 
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Practice 26. Special features of usage and translation of a modal verb need 

 

NEED 

NEED NOT – ABSENCE OF NECESSITRY  

NEED …? – Is it necessary to…?  

You need not write this letter. – Можете не писать это письмою 

Need I write this letter? – Мне надо писать это письмо? 

COMPARE, 

Вы не можете написать это письмо. – You cannot write this letter. 

Вы можете не писать это письмо. – You need not write this letter. 

PLEASE NOTE!  

You need not have written this letter. – Вы могли бы и не писать это 

письмо. (а написали) 

 

 

Exercise 1 

 

1. Мені потрібно представити цей проект до п’ятниці?  - Ні, вже можеш 

не робити його, тобі потрібно було представити проект ще вчора на зборах.  – 

Ти не можеш звинувачувати мене в тому, що я не підготував проект, адже 

ніхто не попередив мене про те, що терміни змістилися. 

2. Тепер нам потрібно шукати заміну?  Треба було мені вчора запросити 

цього кандидата на співбесіду.  – Немає потреби хвилюватися.  Ти ж не 

можеш все передбачити. 

3. Треба було забронювати квитки на цей рейс.  Тепер ми можемо не 

встигнути купити квитки.  – Не обов’язково летіти цим рейсом, через 2 

години після цього буде ще один.  Він теж підійде.  Ми можемо полетіти 

більш пізнім рейсом. 

4. Потрібно було заплатити за стоянку!  Тепер моя машина на 

штрафмайданчику.  І мені треба заплатити штраф, щоб я міг забрати машину. 

5. Не потрібно було тобі скаржитися на нього.  Йому тепер потрібно 

шукати нову роботу, а тобі відновлювати довіру колег.  Але ти, звісно, 

можеш продовжувати працювати і день за днем відчувати на собі 

засуджувальні погляди твоїх колег.  Вирішуй сам. 

6. Не потрібно було поспішати з вибором цієї компанії.  Тепер тобі 

пропонують інші цікавіші посаду, а ти не можеш кинути цю, адже ти тільки 

влаштувався. 

7. Я не можу перекласти цю складну статтю.  – А тобі й не треба її 

перекладати.  У нас є перекладач у відділі, доручи йому це завдання, йому за 

це платять, нехай він і робить. 

8. Мені потрібно було написати йому листа, але тепер я не можу цього 

зробити.  Тепер я можу тільки зателефонувати йому.  Але зв’язатися з ним 



Oleynik O.S. (Khlyntseva) GRAMMAR TRAINER 

176 

треба в будь-якому випадку, і чим раніше, тим краще! 

9. Нам потрібно було вчора підготувати цей договір.  Зараз вже не треба, 

вже пізно.  Партнери вже тут. 

10. Я ж казала тобі, мені потрібно було, щоб ти зробив це вчора!  

Сьогодні вже пізно!  Тепер уже можеш не робити.  Я не можу нічого змінити. 

11. Треба було піти на ту тусовку з колегами.  Тепер всі думають, що я 

вілюдькуватий.  Наступного разу треба обов’язково піти. 

12. Ти не міг зробити всю цю роботу.  Тобі не потрібно було робити всю 

цю роботу. 

13. Ти не міг піти в бібліотеку.  Тобі не потрібно було ходити в 

бібліотеку. 

14. Ти не міг написати цю програму.  Тобі не потрібно було писати цю 

програму. 

15. Вона не могла запам’ятати його номер.  Їй не треба було 

запам’ятовувати його номер. 

16. Ти не міг подивитися цей фільм.  Тобі не треба було дивитися цей 

фільм. 

 

 

Practice 27. Modal verbs when expressing probability 

MUST – MAY – MIGHT – CAN`T 

MUST – має бути 

MAY – може бути 

MIGHT – мало ймовірно 

CAN`T – не може бути 

 

 

Exercise 1 

 

1. Він, мабуть, знає про це.  Може бути, він знає про це.  Малоймовірно, 

що він знає про це.  Не може бути, що він знає про це. 

2. Вона, мабуть, пише статті.  Вона, може бути, пише статті.  

Малоймовірно, що вона пише статті.  Чи не може бути, що вона пише статті. 

3. Ви, мабуть, дуже розумна людина.  Може бути, Ви дуже розумна 

людина.  Малоймовірно, що Ви розумна людина.  Не може бути, що Ви дуже 

розумна людина. 

4. Ця компанія, мабуть, виробляє товари широкого вжитку.  Ця 

компанія, може бути, виробляє товари широкого вжитку.  Малоймовірно, що 

ця компанія, виробляє товари широкого вжитку.  Не може бути, що ця 

компанія виробляє товари широкого вжитку.  (Consumer goods) 

5. Повинно бути, вона працює медсестрою.  Може бути, вона працює 

медсестрою.  Малоймовірно, що вона працює медсестрою.  Не може бути, що 

вона працює медсестрою. 
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6. Повинно бути, вона медсестра.  Може бути, вона медсестра.  

Малоймовірно, що вона медсестра.  Не може бути, що вона медсестра. 

7. Повинно бути, він роздратований.  Може бути, він роздратований.  

Малоймовірно, що він роздратований.  Не може бути, що він роздратований. 

8. Повинно бути, він хворий.  Може бути, він хворий.  Малоймовірно, 

що він хворий.  Не може бути, що він хворий. 

 

 

Exercise 2 

 

1. Він, мабуть, знає про це?  Може бути, він знає про це?  Малоймовірно, 

що він знає про це?  Не може бути, що він знає про це? 

2. Вона, мабуть, пише статті?  Вона, може бути, пише статті?  

Малоймовірно, що вона пише статті?  Чи не може бути, що вона пише статті? 

3. Ви, мабуть, дуже розумна людина?  Може бути, Ви дуже розумна 

людина?  Малоймовірно, що Ви розумна людина?  Не може бути, що Ви 

дуже розумна людина. 

4. Ця компанія, мабуть, виробляє товари широкого вжитку.  Ця 

компанія, може бути, виробляє товари широкого вжитку.  Малоймовірно, що 

ця компанія, виробляє товари широкого вжитку.  Не може бути, що ця 

компанія виробляє товари широкого вжитку.  (Consumer goods) 

5. Повинно бути, вона працює медсестрою.  Може бути, вона працює 

медсестрою.  Малоймовірно, що вона працює медсестрою.  Не може бути, що 

вона працює медсестрою. 

6. Повинно бути, вона медсестра.  Може бути, вона медсестра.  

Малоймовірно, що вона медсестра.  Не може бути, що вона медсестра. 

7. Повинно бути, він роздратований.  Може бути, він роздратований.  

Малоймовірно, що він роздратований.  Не може бути, що він роздратований. 

8. Повинно бути, він хворий.  Може бути, він хворий.  Малоймовірно, 

що він хворий.  Не може бути, що він хворий. 

  

Must  

do/ be doing/have done/ have been 

doing 
May 

Might 

Can`t  

 

 

Exercise 3 

 

1. Вона, мабуть, робить все з випендрьожем.  (With panache);  Вона, 

мабуть, робить це прямо зараз, і, звичайно ж, з випендрьожем;  Вона, мабуть, 

зробила все це з випендрьожем, як завжди. 

2. Вона, можливо, робить все з випендрьожем.  Можливо, вона робить це 
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прямо зараз, і як завжди з випендрьожем, це так на неї схоже.  Можливо, 

вона вже зробила це, і як завжди з випендрьожем, це так на неї схоже.  

Можливо, вона чинить так з дитинства, і як завжди з випендрьожем, це так на 

неї схоже. 

3. Може бути, вона і робить все з випендрьожем.  Може бути, вона і 

робить це прямо зараз, і як завжди з випендрьожем, це так на неї схоже.  

Може бути, вона і зробила це, і, мабуть, як завжди з випендрьожем, це так на 

неї схоже.  Може бути, вона і поводить себе так з дитинства, і як завжди з 

випендрьожем, це так на неї схоже.  (And yet, nevertheless) І все-таки, це не 

заважає їй бути прекрасною людиною, яка заслуговує поваги. 

4. Не може бути, щоб вона робила все з випендрьожем.  Не може бути, 

що вона робить все з випендрьожем, вона не така людина.  Не може бути, що 

вона поводить себе подібним чином, та ще й з дитинства, Ви обмовляйте, 

шановний!  Що стосується випендрьожа, це взагалі не про неї.  Не може 

бути, щоб вона опустилась так, тільки не вона, не з випендрьожем, вона дуже 

щира людина. 

5. Вони, мабуть, надрукували паршивий некролог.  (Obituary) Вони, 

мабуть, друкують паршивий некролог.  Вони, мабуть, друкують паршиві 

некрологи.  Вони, мабуть, друкують паршиві некрологи з моменту їх 

установи. 

6. Напевне, його намагаються шантажувати іноді.  Напевне, його 

шантажують, має бути його шантажували, має бути його шантажують вже 

кілька років. 

7. Чи може бути, що його намагаються шантажувати іноді?  Може бути, 

що його шантажують?  Може бути, що його шантажували? Може бути, що 

його шантажують вже кілька років? 

8. Чи може бути, що його і намагаються шантажувати іноді?  Може 

бути, його і шантажують.  Може бути, його і шантажували. Може бути, його і 

шантажують вже кілька років. 

9. Не може бути його намагаються шантажувати іноді.  Не може бути 

його шантажують.  Не може бути його шантажували.  Не може бути його 

шантажують вже кілька років.  (Blackmail) 

10. Напевне, це приголомшливий успіх!  Напевне, це був 

приголомшливий успіх.  (Stunning) 

11. Ця новина, мабуть, приголомшить кого завгодно.  Ця новина, мабуть, 

приголомшила Вас.  (Ви, мабуть, були приголомшені цією новиною! Ви, 

мабуть, приголомшені, цією новиною! (To stun – приголомшити) 

12. У Вас, мабуть, вимагали гроші.  У Вас, мабуть, вимагають гроші, чи 

не так?  (To extort) У Вас, може бути, вимагали гроші.  У Вас, можливо, 

вимагають гроші, чи не так?  У Вас, може бути, і вимагали гроші.  У Вас, 

можливо, вимагають гроші, чи не так?  Не може бути, що у Вас вимагають 

гроші.  Не може бути, щоб у Вас вимагали гроші.  Не може бути, що у вас 

вже рік як вимагають гроші. 
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13. (at hoc) Напевно,  вони вирішили розібратися вже на місці.  

Напевно, вони розібралися на місці. 

14. Вона, мабуть, з усіх сил прагне виправдати надії тих, хто в неї 

вірить.  Вона, мабуть, з усіх сил, прагнула виправдати надії тих, хто вірить в 

неї.  (To long) Вона, може бути, з усіх сил прагне виправдати надії тих, хто в 

неї вірить.  Вона, може бути, з усіх сил, прагнула виправдати надії тих, хто 

вірить в неї.  Вона, може бути, і прагне виправдати надії тих, хто в неї вірить.  

Вона, може бути, і прагнула виправдати надії тих, хто вірить в неї.  Не може 

бути, щоб вона з усіх сил прагнула виправдати надії тих, кого вона любить, і 

хто повірив в неї. 

15. Мабуть, це велике звершення (accomplishment).  Напевно,  вона 

змогла досягти успіху в цьому.  Може бути, це велике звершення.  Не може 

бути, що це велике звершення. 

16. Мабуть, ти кожен раз отримуєш відмову.  Напевно,  ти отримав 

відмову.  Напевно,  ти отримуєш відмови з моменту як почалася економічна 

криза.  Напевно,  Ви отримуєте одні відмови зараз.  Можливо, Вам зараз 

відмовляють, але Ви, мабуть, дуже сильна людина, якщо не дивлячись ні на 

що, продовжуєте рухатися до своєї мети.  Саме такі люди і домагаються своїх 

цілей.  Напевно, саме у таких людей як Ви і збуваються мрії.  І саме у таких 

людей, навіть самий, здавалося б, безнадійний проект, стає успішним і 

прибутковим.  (refuse, rejection) 

17. Мабуть, у нього стався якийсь розрив свідомості, якщо він так 

радикально змінився.  Можливо, у нього стався якийсь розрив свідомості, 

якщо він так радикально змінився.  Може бути, у нього і стався якийсь 

розрив свідомості, якщо він так радикально змінився.  Не може бути, щоб у 

нього стався якийсь розрив свідомості, якщо він так радикально змінився.  

(rupture, breaking) 

 

To be to 

Modal verb is translated into Russian as «должен» but is used when the 

obligation was discussed agreed and dealt. Usually is used in contracts 

1. За умовами договору ми повинні надати відпустку кожному 

співробітнику на вимогу через 2 тижні до дати вимоги в письмовій формі, але 

якщо всі захочуть відпустку одночасно, і ми будемо змушені її надати, 

оскільки підпишемо цей контракт, нам доведеться понести страшні фінансові 

втрати, і  тому компанія цілком може розоритися і нам доведеться подавати 

документи на банкрутство, а найгірше, що нам доведеться визнати всі свої 

зобов’язання перед замовниками недійсними, а компанію закрити. 

2. У них була таємна змова, згідно з якою, вони повинні були здійснити 

рейдерське захоплення цього підприємства.  У них не було ніякої таємної 

змови, згідно з якою, вони повинні були здійснити рейдерське захоплення 

цього підприємства.  У них була таємна змова, згідно з якою, вони повинні 

були здійснити рейдерське захоплення цього підприємства?  У них не було 
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ніякої таємної змови, згідно з якою, вони повинні були здійснити рейдерське 

захоплення цього підприємства? 

3. Ми ж домовилися, що ви повинні бути завбачливі у своїх діях.  (To 

be proactive) 
4. Я повинна зустрітися з ними о 5.00.  Якщо нічого не змінилося, і не 

виникло якихось накладок.  (Hasp) 

5. Ви повинні закінчити проект до кінця місяця, як було узгоджено під 

час нашого минулого засідання. 

6. Ми домовлялися, ми маємо підписати цей контракт прямо зараз! А ви 

не тримаєте свого слова! 

7. Згідно з контрактом, Ви маєте постачати нам електроенергію за цією 

ціною. Згідно з цим контрактом, пункт 3.1 «ви не маєте права міняти ціну до 

моменту закінчення дії контракту». 

9. Дія цього контракту закінчується лише через рік, тому ви маєте 

дотримуватися своїх обіцянок і своїх обов’язків відповідно до нього. 

10. Ми домовлялися зустрітися  о 5 годині. Де ти? Ти маєш бути тут! 

11. Чому ви не підготували документи до засідання? Ви маєте зробити 

це просто зараз! 

12. Відповідно до службової інструкції ви маєте робити все, що 

зазначено у переліку Ваших обов’язків. 

13. Згідно з цим контрактом я маю право на обслуговування у 

медичному центрі! Ви маєте надати мені медичні послуги! 

14. Ви –  офіцер поліції! Ви маєте захищати права людей! 

15. Ми домовилися зустрітися о 10. Ми всі маємо бути присутні. І маємо 

бути присутні там не пізніше 10.00. 

 

 

Exercise 2. Translate  

 

1. Ми домовилися допитати свідка о 5. Я маю бути зараз там. 

2.  Ми домовилися провести це розслідування протягом місяця. Ми 

маємо це зробити. 

3. Ми домовилися, що сьогодні я заступаю на службу. Сьогодні я маю 

почати працювати. 

4. Ми домовилися, що завтра йдемо на місце злочину. Завтра о 9 я 

маю бути на місці. 

5. Ми домовилися, що розробляємо програму щодо боротьби зі 

злочинністю з нашими колегами сьогодні. Тобто, сьогодні о 5 ми маємо бути 

всі присутні. 

6. На засіданні, ми домовилися разом готуватися до іспиту. Ти маєш 

бути вчасно.  

7. Ми домовилися зустрітися через годину, ти маєш бути через годину 

на місці. 
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8. Він підписав контракт, тепер він має виконувати всі обов'язки 

згідно з контрактом. 

9. Згідно з нашим контрактом, ви розпочинаєте свою службу завтра о 

9 годині. 

10.  Згідно з цим контрактом, ми вже розробили програму і маємо 

реалізувати її. 

11.  Згідно з нашими домовленостями, Ви маєте відповідати за все що 

коїться на вулицях міста. 

12.  Згідно з цим контрактом, Ви маєте виконувати ці обов'язки 

протягом двох років. 

13.  Відповідно до контракту, який ви вклали з нами, Ви не маєте право 

розірвати його, до кінця його дії, а саме до 2020 року. 

14.  Відповідно до пункту 3.4, ви є відповідальним за матеріальний стан  

цих приміщень.   

15.  Відповідно до контракту маєте надавати послуги. 

16. Коли ти про щось домовляються, ти маєш виконати це! 

17.  Вчора ми домовлялися, що ви зробите ці вправи. Ви маєте зробити 

ці вправи зараз, якщо ви не зробили їх вчора. 

 

 

 

LEXIS: “GRATITUDE IS THE HIGHEST QUALITY OF DECENCY.” 

BAKHTIYAR MELIK OGLU MAMEDOV [1] 

 

Exercise 1. Explain how you understand the saying. Use dictionary. Write a 

composition and retell it.  

  



Oleynik O.S. (Khlyntseva) GRAMMAR TRAINER 

182 

 

 

11. CONDITIONALS 
 

 

LEXIS: "A DECENT PERSON DOES NOT FORGET HIS MISDEEDS AND 

THEREFORE, OF COURSE, IS SUSPICIOUS." JULES VERNE.[1] 

 

 

1. Practice / Conditionals / 

 

CONDITIONALS 

1. Якщо вона приходить на роботу вчасно, її ніхто не просить писати 

пояснювальну записку. 

2. Якщо вона прийде на роботу вчасно, її ніхто не буде просити писати 

пояснювальну записку. 

3. Якби вона прийшла на роботу вчасно, її ніхто б не просив писати 

пояснювальну записку.  (Сьогодні) 

4. Якби вона прийшла на роботу вчасно, її ніхто б не просив писати 

пояснювальну записку.  (Вчора) 

5. Якби вона прийшла на роботу вчасно вчора, її ніхто б не просив 

писати пояснювальну записку сьогодні.   

6. Якби вона була пунктуальна, їй би не довелося написати стільки 

пояснювальних записок.   

7. Якщо у мене болить зуб, я йду до стоматолога. 

8. Якщо у мене заболить зуб, я піду до дантиста. 

9. Якби у мене заболів зуб, я б сходив до лікаря. 

10. Якби у мене болів зуб зараз, я б уже сходила до дантиста. 

11. Якби я сходив до стоматолога вчора, сьогодні у мене не болів би зуб. 

12. Якби я сходила до дантиста тоді, я б не мучилася так довго від 

зубного болю. 

13. Якщо програмістам вдасться позбавитися від образу мислення: "Не 

важливо наскільки ПЗ забажено (наскільки багато в ньому помилок), ми 

повинні зробити його першими», вдасться уникнути величезної тяганини 

пов'язаної з внутрішньою перевіркою і величезною кількістю тестувань,  

більшою мірою зайвих. 

14. Якби програмістам вдалося позбутися від способу мислення: "Не 

важливо наскільки ПЗ забажено (наскільки багато в ньому помилок), ми 

повинні зробити його першими», вдалося б уникнути величезної тяганини 

пов'язаної з внутрішньою перевіркою і величезною кількістю тестувань,  

більшою мірою зайвих. 

15. Якби програмістам вдалося позбутися від способу мислення: "Не 

важливо наскільки ПЗ забажено (наскільки багато в ньому помилок), ми 
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повинні зробити його першими» до початку роботи над цим проектом, 

вдалося б уникнути величезної тяганини пов'язаної з внутрішньою 

перевіркою і величезною кількістю тестувань,  більшою мірою зайвих. 

16. Якби програмісти не мали способу мислення: "Не важливо наскільки 

ПЗ забажено (наскільки багато в ньому помилок), ми повинні зробити його 

першими», нам вдалося б тоді уникнути тієї величезної тяганини пов'язаної з 

внутрішньою перевіркою і величезною кількістю тестувань,  більшою мірою 

зайвих. 

17. Якщо освіта - це істотна частина вирішення цієї проблеми, можливо 

індустрія потребує розробників, які мають освіту, яка поєднувала б принципи 

з науки та програмування з практичними навичками. 

18. Якщо розробники будуть отримувати освіту, яка поєднає принципи з 

науки та програмування з практичними навичками, освіта стане вирішенням 

проблеми пов'язаної з безграмотністю молодих фахівців при переході від 

освіти до індустрії. 

19. Якби розробники здобували освіту, яка поєднувала б принципи з 

науки та програмування з практичними навичками, освіта стала б 

вирішенням проблеми пов'язаної з безграмотністю молодих фахівців при 

переході від освіти до індустрії. 

20. Якби розробники нашої компанії отримали освіту, яка поєднувала б 

принципи з науки та програмування з практичними навичками, нам би не 

довелося витратити стільки часу і зусиль на ліквідацію їх професійної 

безграмотності, що виникає при переході від освіти до індустрії. 

21. Коли компанія хоче зберегти свою перевагу на ринку, вона підписує 

угоду про нерозголошення зі своїми співробітниками. 

22. Якщо компанія захоче зберегти свою перевагу на ринку, вона 

підпише угоду про нерозголошення зі своїми співробітниками. 

23. Якби компанія хотіла зберегти свою перевагу на ринку, вона б 

підписала угоду про нерозголошення зі своїми співробітниками. 

24. Якби компанія хотіла зберегти свою перевагу на ринку, вона б 

підписала угоду про нерозголошення зі своїми співробітниками та зараз не 

потрапила в таке скрутне становище. 

25. Якщо програмне забезпечення розробляється і вдосконалюється в 

такому швидкому темпі, ринок швидко перенасичується і ціна, на подібного 

роду діяльність, може падати. 

26. Якщо програмне забезпечення буде розроблятися і 

вдосконалюватися в такому швидкому темпі, ринок швидко перенасититься і 

ціна, на подібного роду діяльність, швидше за все впаде. 

27. Якби програмне забезпечення розроблялося і вдосконалювалося в 

такому швидкому темпі, ринок швидко перенаситився б і ціна, на подібного 

роду діяльність, швидше за все впала б. 

28. Якби програмне забезпечення розроблялося і вдосконалювалося в 

такому швидкому темпі в ті роки, ринок швидко перенаситився б і ціна, на 
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подібного роду діяльність, швидше за все впала б. 

29. Якби програмне забезпечення розроблялося і вдосконалювалося в 

такому швидкому темпі в ті роки, і ціна зараз, на подібного роду діяльність, 

швидше за все, впала б. 

30. Якщо моя думка актуальна в даному питанні, я із задоволенням даю 

рекомендації. 

31. Якщо моя думка актуальна в даному питанні, я із задоволенням дам 

рекомендації. 

32. Якби моя думка була актуальна в даному питанні, я б із 

задоволенням дав рекомендації. 

33. Якби моя думка була актуальна в даному питанні, я б із 

задоволенням дав рекомендації, але на той момент, я абсолютно не володів 

питанням. 

34. Якби моя думка була актуальна, я б із задоволенням роздавав 

рекомендації вже давним-давно. 

35. Якби я тоді дав правильну рекомендацію тоді, зараз моя думка була б 

такю, що користується попитом. 

36. Якщо люди приписують чужі заслуги якимось людям, це 

відбувається тільки через їх безграмотність. 

37. Якщо люди будуть приписувати чужі заслуги якимось людям, це 

призведе до величезної несправедливості та спровокує безліч суперечок і 

розбіжностей. 

38. Якби люди приписували чужі заслуги якимось людям, це призвело б 

до величезної несправедливості та спровокувало безліч суперечок і 

розбіжностей.  (Припущення) 

39. Якби люди приписували чужі заслуги якимось людям, це призвело б 

до величезної несправедливості та спровокувало безліч суперечок і 

розбіжностей.  (в минулому) 

40. Якби вони приписали собі чужі заслуги і про це дізналися, це 

призвело б зараз до величезної несправедливості та спровокувало безліч 

суперечок і розбіжностей. 

41. Якби Ви були грамотними та освіченими, ви б не приписали ці 

заслуги чужій людині та не втрапили б зараз в це ганебне становище. 

 

Exercise 2 

1. Курс долара так виріс!  Якби Ви бачили ці цифри своїми очима, Ви б 

їм не повірили.  - Якби я з тобою сходив в банк, я б дуже засмутився, 

побачивши його. 

2. Якби я обіймав посаду керівника відділу продажів, я б не грав в 

угадайку, а порадився з тими, хто вже стикався з подібного роду проблемою.  

А, Ви вчора зустрічалися з Вашим безпосереднім керівником, ось і запитали 

б його, як бути. 

3. Якби ви йшли за графіком з виконанням поставлених завдань, ми б не 
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провалили проєкт, і нам не довелося б заплатити штраф за недотримання 

умов. 

4. Якби вона знала, що подібна дрібниця може Вас засмутити, вона 

ніколи не сказала б цього. 

5. Я була б дуже вдячна, якби Ви допомогли мені з рішенням того 

завдання, але, на жаль. 

6. Шкода, що нам раніше в голову не прийшла думка, перевірити клієнта 

по цій базі даних, ми б і не зв'язувалися з ним взагалі.  Ми б одразу ж 

відмовили йому, і почали б роботу з новим. 

7. Шкода, що у нас було так мало тренінгів, в тому числі по тайм 

менеджменту, ми б краще управляли своїм часом, більш ефективно, я б 

сказала. 

8. Якби вони попередили нас завчасно про перенесення термінів, про те, 

що ми обмежені в часі, ми б працювали швидшими темпами і вже, можливо, 

виконали б замовлення і витрачали б наші, чесно зароблені, грошики. 

9. Я б уже була в Києві на цій конференції, якби ти сказала, що компанія 

оплачує всі витрати.  Шкода, що ти не сказала.  Шкода, що я не там. 

10. Якби вона була розумнішою, вона не спотворювала б факти, а 

розповіла б всю об'єктивну реальність. 

11. Як було б добре, якби ми вирвали це замовлення з чіпких рук наших 

конкурентів. 

12. Та що б ми робили зараз, якби нам не відкрили кредит на розвиток 

підприємства. 

13. Якби ти не відправив специфікації вчора, ми могли б втратити 

замовлення. 

14. Якби я не зробив помилку в розрахунках, зараз би не сиділи як 

придурки, та не перераховували б все заново. 

15. Шкода, що Ви не читали Карла Маркса, Ви б знали, що згідно з його 

теорією про безперервну боротьбу класів, середній клас буде витіснений і 

знищений в ході боротьби між багатим і бідним класами. 

16. Я впевнена, що якби корпоратив відбувся, всі були б раді. 

17. Шкода, що ми змушені починати все з початку. 

18. Я впевнений, що наша конференція буде успішною, якщо Ви 

погодитеся виступити з доповіддю на ній.  Якби Ви ще презентацію провели, 

ми б були Вам дуже вдячні.  Шкода, нам раніше не сказали, що Ви в країні.  

Ми б Вас запросили ще раніше. 

19. Якби я знав німецьку, я б теж полетів до Берліна, і зараз брав би 

участь у переговорах на вищому рівні. 

20. Якби в не відбулися ці події, все було б зараз інакше. Швидше за все 

вдалося б уникнути багатьох негативних наслідків, що доводиться пожинати. 

21. Якби я знала багато різних іноземних мов, я б читала літературу 

виключно мовою оригіналу. 

22. Шкода, що люди перестали читати, в більшості своїй, і навіть не 
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розуміють, як від читання можна отримувати задоволення.  Їх пріоритети 

змістилися в бік примітивних потреб як то: виживання і постійна потреба в 

розвагах.  Цього не сталося б, якби світовий уряд, існування якого, багато хто 

заперечує, і не визнає, не будемо заглиблюватися в причини цього, не 

поставило собі за мету створити саме таке суспільство, в якому індивід має 

перейматися лише добуванням їжі і постійним пошуком розваг.  На 

«подумати» часу не повинно бути! 

23. Шкода, що нам не вдається уникнути цієї тяганини. 

24. Шкода, що нам не вдалося уникнути цієї тяганини. 

25. Шкода, що нам доводиться робити внутрішні перевірки і величезну 

кількість тестувань, більшою мірою зайвих. 

26. Шкода, що нам довелося провести внутрішні перевірки і величезну 

кількість тестувань, більшою мірою зайвих. 

27. Шкода, що їй не вдалося уникнути тієї розмови. 

28. Хіба тобі не шкода, що наша освіта так зіпсувалася? 

29. Шкода, що наша компанія все ж не зможе зберегти свою 

конкурентну перевагу на ринку, в даних умовах економіки це абсолютно не 

представляється можливим. 

30. Шкода, що наша компанія все ж не змогла зберегти свою 

конкурентну перевагу на ринку. 

31. Шкода, що тобі пообіцяли золоті гори, а вийшло все зовсім навпаки. 

32. Шкода, що ми змушені наразити на небезпеку цю угоду, але інакше 

ми ризикуємо втратити не тільки одну угоду, а й всю компанію. 

33. Шкода, що нам так і не вдалося знайти відповідного кандидата на цю 

посаду. 

34. Шкода, що твоїх дорогоцінних володінь не достатньо, щоб покрити 

всі твої борги. 

35. Шкода, що ми змушені просити Вас взяти управління компанією 

саме в цей важкий момент.  (To assume the helm) 

36. Шкода, що нам довелося тоді просити Вас взяти управління 

компанією. 

37. Шкода, що тебе так і не призначили виконуючим обов'язки, мені 

здається ти, як ніхто інший заслуговуєш цю посаду.  (Interim chief executive 

officer) 
38. Шкода, що ця посада не та, якій варто заздрості, як та, що була в 

іншій компанії, але тут хоча б офіційне працевлаштування.  (Enviable) 

39. Шкода, що Ви піддавалися суворій критиці з боку Ваших колег по 

цеху, але в той самий час це ніяк не виправдовує, того, як Ви вчинили з цією 

людиною.  (To batter) 

40. Шкода, що тобі так і не вдасться розробити вартої уваги рекламної 

компанії.  (To devise) 

41. Шкода, що, незважаючи на те що виробництво було зупинено і всі 

неполадки були усунені, цей товар так і не з’явився на ринку.  (To holt 
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production) 
42. Шкода, що цей Ваш проміжний варіант абсолютно не спрацював в 

цьому випадку. 

43. Ах, як шкода, що акції компанії так швидко впали.  (To plummet) 

44. Як шкода, що твій підрозділ весь час намагається змагатися з моїм.  І 

ще, шкода, що ви програєте в цій битві. 

45. Шкода, що Вам довелося стати учасником цих подій з усіма 

наслідками, що випливають через ці обставини.  (Ensuing outcomes) 

46. Шкода, що саме ця ситуація стала причиною для «розкриття карт».  

(Ensuing showdown) 

47. Шкода, що у нас не виходить зрештою підписати з ними договір на 

постачання продуктів за смішними цінами, властивими їх внутрішньому 

ринку, їх товар дійсно перевершує будь-який інший не тільки на 

внутрішньому ринку, але і за його межами.  (At a fraction of the price / cost) 

48. Шкода, що у світі так мало прихильників аскетизму, хоча б відносного.  

Потреби необмежені, на відміну від ресурсів.  І обмежує їх лише обмеженість 

ресурсів, необхідних для задоволення вищезгаданих.  (Austerity) 

49. Шкода, що Ви не змогли передбачити підводних каменів, з якими 

Вам тепер доводиться мати справу, в роботі з цією системою.  (Pitfalls) 

52. Шкода, що компанія була змушена стійко переносити зазнаваняя 

збитків від провалів протягом більшої частини десятиліття, оскільки один 

директор за іншим нещадно лажав.  (To falter miserably) 

53. Шкода, що твоя чергова спроба, довести щось до кінця, виявилася 

нікчемною провалом.  (Embarracing miscue) 

54. Шкода, що тобі доведеться віддати кермо влади (to hand the 

leadership reins to smb) компанією і взяти самовідвід (to withdraw, to resign). 

55. Шкода, що тобі довелося пережити ці сумнозвісні події.  (Notorious) 

56. Шкода, що, не дивлячись на всі передумови (preconditions) до хоч і 

хиткого, але стійкого зростання економіки, останнього поки не 

спостерігаємо.  (Vibrant and consistent growth) 

57. На жаль, організаційна ієрархія нашої компанії зараз піддається 

реорганізації.  (To undergo) 

58. На жаль, це урізана версія програми.  (Pared-down version) 

59. На жаль, нам довелося викачати всі ресурси з нашого бюджету, 

щоб цей проєкт запрацював.  (To tap the resources) 

60. Шкода, що їм так і не вдалося схопитися за цю рятувальну 

можливість.  (Savior) 

61. Шкода, що нам всім довелося стати свідками цього зразка. 

 

LEXIS: "A DECENT PERSON DOES NOT FORGET HIS MISDEEDS AND 

THEREFORE, OF COURSE, IS SUSPICIOUS." JULES VERNE.[1] 

Exercise 1. Explain how you understand the saying. Use dictionary. Write a 

composition and retell it.  
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12. SUBJUNCTIVE MOOD  
(HTTPS://GRAMMARWAY.COM/RU/SUBJUNCTIVE-MOOD)  LEXIS: “THINGS 
CAN BE ACQUIRED. A SENSE OF HUMOR IS AN INNATE TRAIT. EITHER IT 

EXISTS OR NOT. SO IS DECENCY.  
" MARIA METLITSKAYA [1] 

 
The subjunctive mood in English 
The subjunctive mood is a mood that, with the help of forms of a semantic 

verb, expresses a possible, intended, desirable but unreal action or state, as well as 
the speaker's subjective attitude towards them. 

 
Ex: 
Long live the king! - Хай живе король! 
I wish I were with my family. - Як би мені хотілося бути зі своєю сім'єю. 
Whoever you may be, Madam, I am grateful to you. - Хто б ви не були, 

мадам, я вам вдячний. 
 
The subjunctive mood is formed in two ways: using Subjunctive I (special 

forms of a semantic verb) or using the Subjunctive II form (using auxiliary verbs). 
 
SUBJUNCTIVE I 
Subjunctive I or the synthetic form of the subjunctive mood is formed using 

special forms of the semantic verb (using endings or suffixes). In Old English, 
there were a large number of special verb forms used for the subjunctive mood. 
However, they were noticeably simplified or lost and only two forms of this mood 
remain in modern English: The Present Subjunctive and The Past Subjunctive. 

PRESENT SUBJUNCTIVE 
The subjunctive mood of the present tense (Present Subjunctive) by its 

formation coincides with the form of the naked infinitive of a semantic verb. The 
verb to be is used in the be form for all persons and numbers. This form of mood 
indicates a conditional action related to the present or future, but is rarely used in 
modern English, mainly in poetry, fiction, scientific works, and official documents. 
However, in American English, this form can often be used colloquially. 

 
Ex.: 
It is necessary that he go to the hospital. - Необхідно, щоб він пішов у 

лікарню. 
We suggest that the meeting be postponed. - Ми пропонуємо відкласти 

збори. 
The manager asked that I be present at the meeting. - Менеджер попросив, 

щоб я був присутній на зборах. 
Be he generous, wise or brave, he must only be a slave. - Як би 

великодушний, розумний і хоробрий він не був, він все одно буде рабом. 

https://grammarway.com/ru/subjunctive-mood
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(Саутлі) 
The Present Subjunctive can also be victorious in actiony virases. 
Ex.: 
Be it so! - Нехай буде так! 
God forbid! - Боже збав! 
Far be it from me to do so. - У мене і в думках не було вчинити так. 
 
PAST SUBJUNCTIVE 
The Past Subjunctive has only one form for the verb to be - the form were for 

all persons and numbers. The Past Subjunctive is used quite often in modern 
English and can refer not only to unreal action in the past, but also in the present 
and future tense. 

 
Ex.: 
I wish I were rich and famous. - Я хотіла б бути багатою і знаменитою. 
I would help her if she were in need. - Я б їй допоміг, якби вона була в 

нужді. 
Mom wished we were nicer to each other. - Мама хотіла (б), щоб ми були 

добрішими один до одного. 
SUBJUNCTIVE II (or the analytical form of the subjunctive mood) is 

formed using the auxiliary verbs should (rarely shall), would or may (might) and 
the bare infinitive of the semantic verb. Since these auxiliaries are derived from 
modal verbs, they sometimes also convey a connotation of modality. 

Ex.: 
I wish you would stop disturbing me. - Я хочу, щоб ти перестав турбувати 

мене. 
She moved to another town so that Jack might not find her there. - Вона 

переїхала в інше містечко, щоб Джек не знайшов її там (не зміг знайти її там). 
Mr. Harrison proposed that my car should be repaired in his garage. - Містер 

Харрісон запропонував полагодити мою машину в його гаражі. 
 

THE USE Of  SUBJUNCTIVE MOOD 
The subjunctive mood is used in simple sentences to express wishes, unreal 

desires, sometimes swearing and cursing, as well as in some stable expressions. In 
simple sentences, the Subjunctive I form is most often used, and such sentences are 
characteristic of literary speech. 

побажання 
Long live the Queen! - Хай живе королева! 
Success attend you! - Так супроводжує вам успіх! 
May all your wishes come true! - Нехай всі твої бажання збудуться! 
Нереальні бажання (тільки у випадку з дієсловом to be) 
If only you were here. - Якби ти тільки був тут. 
If only I were young again! - Якби тільки я був знову молодим! 
Прокльони, лайка 
Manners be hanged! - До біса ці манери (церемонії)! 
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Confound these mosquitoes! - Будь вони прокляті, ці комарі! 
 

Стійкі вирази 
God forbid! - Боже збав! 
Far be it from me to say such thing. - У мене і в думках не було сказати таке. 
Suffice it to say that he apologized after. - Досить сказати, що він 

вибачився після. 
 

The subjunctive mood is most often found in complex sentences. In such 
sentences, in most cases, the form is Subjunctive II (formed using auxiliary verbs) 
or Past Subjunctive (form were from the verb to be). 

 
Ex.: 
The subjunctive is often used in conditional clauses to express an unreal 

condition in a subordinate clause or an unreal consequence in a main clause. 
We would be healthier if every cigarette factory in the world were closed. - 

Ми б були здоровіші, якби кожна сигаретна фабрика в світі була б закрита. 
I should kill myself right now if I did not believe that war is a meaningless, 

cruel and disgusting thing. - Я б зараз же наклала на себе руки, якби не вірила в 
те, що війна - це безглузда, жорстока, огидна річ. 

To express an unreal condition in the present or future, the constructions were + 
to-infinitive or the auxiliary verb should for all persons and numbers are often used. 

Ex.: 
If he were to offer his hand to me, I would definitely accept his help. - Якби б 

так, що він простягнув би мені руку допомоги, я б точно прийняла його 
допомогу. 

If she should marry me one day, I would be the happiest man on earth. - Якби 
сталося так, що одного разу вона вийшла за мене, я б був найщасливішою 
людиною на землі. 

In conditional sentences referring to the past tense, Subjunctive II is often 
used in the main clause with the auxiliary verbs should (with the first person) or 
would (with the second or third person) and the perfect infinitive without to. 

Ex.: 
If you had warned me, I should never have done it. - Якби ти мене 

попередив, я б ніколи такого не зробив. 
They would not have come here if you had not invited them. - Вони б не 

прийшли сюди, якби ти їх не запросила. 
The subjunctive is used in the clauses of the target. When the clause of the 

goal is used with the conjunctions that, so that, in order that, the auxiliary may 
(might) is used if the action in the main sentence refers to the present or future, or 
only might if the action refers to the past. May and might can carry a tinge of 
modality: the ability to perform an action. Sometimes the auxiliary verb should is 
also used. 

Ex.: 
Kate will move to Canada so that she may (might) find a job there. - Кейт 

переїде до Канади, щоб знайти там якусь роботу. 
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He opens the front door that his cat may (might) walk outside. - Він 
відкриває вхідні двері, щоб його кіт погуляв (міг погуляти) на вулиці. 

We decided to open the window so that we might get some fresh air. - Ми 
вирішили відкрити вікно, щоб отримати трохи свіжого повітря. 

I explained her everything in order that there should be no misunderstanding 
between us. - Я пояснив їй все, щоб між нами не було ніякого непорозуміння. 

If the clause of the goal is used with the conjunction lest (so as not), then the 
auxiliary verb should is used in such a sentence. Since the lest conjunction has a 
negative meaning, after it the verb is not put in a negative form. 

Ex: 
We decided to open the window lest we should suffocate in a stuffy room. - 

Ми вирішили відкрити вікно, щоб не задихнутися в задушливій кімнаті. 
I explained her everything lest there should be any misunderstanding between 

us. - Я все їй пояснив, щоб між нами не було будь-якого непорозуміння 
The subjunctive is used in concessive (unreal) subordinate clauses with the 

conjunctions thought (even if), although (although), however (no matter), no matter 
(no matter), whatever (no matter what), whoever (whoever) and so on, as well as in 
subordinate tense and place with unions whenever (wherever ...) wherever (wherever 
...). In most cases, such sentences use the auxiliary may (might). 

Ex: 
Though you may (might) disagree, I will do it anyway. - Навіть якщо ти не 

згоден, я все одно зроблю це. 
Paul is a nice guy, whatever others might think about him. - Пол - хороший 

хлопець, хоч би що думали про нього інші. 
However tired the children may be they will go to school anyway. - Якими 

втомленими не були б діти, вони все одно підуть в школу. 
Whenever your friends might come, they are welcome. - Коли б твої друзі 

не прийшли, ми їм завжди раді. 
If the action in the subordinate clause occurs earlier than the action in the 

main clause, then in the subordinate clause the auxiliary may (might) is used with 
the perfect infinitive of the semantic verb. 

Ex: 
Whatever I might have said to you then, I have changed my mind. - Що б я 

тобі не говорив тоді, я поміняв свою думку. 
Though he might have behaved badly in the past he is a good guy now. - 

Навіть якщо він і вів себе погано раніше, зараз він хороший хлопець. 
The subjunctive mood is also used in complex sentences expressing 

desirability, the need for action, as well as orders, sentences, advice, and so on. In 
such sentences, the auxiliary should is used for all persons and numbers. 

Ex: 
it is (was) necessary - Треба, щоб ... 
it is important - Важливо, щоб ... 
it is right - Правильно, щоб ... 
it is requested - Потрібно, щоб ... 
it is better - Краще, щоб ... 
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it is obligatory - Необхідно, щоб ... 
it is desirable - Бажано, щоб ... 
he (she, they) orders (ordered) - Він наказує, щоб ... 
he suggests - Він радить, щоб ... 
he proposes - Він пропонує, щоб ... 
he demands - Він вимагає, щоб ... 
he desires - Він бажає, щоб ... 
he insists - Він наполягає на тому, щоб ... 
he is anxious - Йому дуже хочеться, щоб ... 
 

It was necessary that we should come here. - Треба було, щоб ми прийшли 
сюди. 

It is better for everyone that they should forgive Kate. - Для всіх краще, щоб 
вони пробачили Кейт. 

It was obligatory that all the passengers should fasten their seatbelts. - Було 
необхідно, щоб всі пасажири пристебнули свої ремені безпеки. 

My mom orders that we should go to bed. - Моя мама наказала нам йти 
спати. 

I insisted that we should continue working. - Я наполіг на тому, щоб ми 
продовжували працювати. 

Lily was anxious that we should go to the zoo. - Лілі дуже хотілося, щоб ми 
пішли в зоопарк. 

 

In American English, such sentences can use the Present Subjunctive 
form. 

She insisted that I go shopping. - Вона наполягла на тому, щоб я пішов в 
магазин. 

We propose that Mary come with us. - Ми пропонуємо, щоб Мері пішла з нами. 
 

The Past Subjunctive (form were from the verb to be) is used in subordinate 
clauses of (unreal) comparison, after conjunctions as if (if), as though (as if), as well 
as in sentences that begin with if only ... and I (he, she, they) wish…, and express an 
unreal desire or regret for something. All other verbs use the indicative mood. 

Ex: 
It feels as though I were young again. - Таке відчуття, ніби я знову 

молодий. 
It was as if Jessica were angry with her husband. - Схоже було, наче 

Джессіка сердилась на свого чоловіка. 
Kate spoke to her teacher as if he were her friend. - Кейт розмовляла зі 

своїм учителем, нібито він був її другом. 
If only I were you! - Якби я тільки був тобою! 
I wish I were you! - Як би я хотів бути тобою! 
 

The subjunctive mood is also sometimes used to convey the speaker's 
emotional attitude to certain facts of reality. In such sentences, the auxiliary verb 
should is used with a certain infinitive of the semantic verb, depending on the 
context, it can convey surprise, misunderstanding, pity, regret, joy, etc. 
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Ex: 
I am so sad you should leave now. - Мені так сумно, що ви йдете зараз. 
It's strange I should never have met him before. - Дивно, що до цього я 

навіть ніколи не зустрічав його. 
It's impossible that Jack should have done such thing. - Це просто 

неможливо, щоб Джек зробив щось подібне. 
I was pleased that he should have made a lot of compliments. - Мені було 

так приємно, що він зробив так багато компліментів. 
 

CONDITIONAL MOOD 
Sometimes in English grammar, the conditional mood (Conditional Mood) is 

separately distinguished from the subjunctive - the mood that conveys a certain, 
often unrealistic condition for performing an action. It is also used to express a 
polite request, question, or desire. 

The conditional mood is formed using the auxiliary verb should (only for the 
1st person singular and plural) or would (for all persons) and the infinitive form of 
the semantic verb without the particle to. 

Ex: 
For the conditional mood, depending on the type of the conditional sentence, 

a simple infinitive for Present Conditional or a perfect infinitive for Perfect 
Conditional can be used. 

Present Conditional 
Would you mind me sitting here? - Ви не проти, якщо я тут сяду? 
I would like a cup of coffee, please. - Я б хотів чашку кави, будь ласка. 
If I were you, I should never let her go. - На твоєму місці я б ніколи її не 

відпустив. 
If Charles had a lot of money, he would buy an island. - Якби у Чарльза 

було багато грошей, він би купив острів. 
Perfect Conditional 
If I had met Jack, I should have told you. - Якби я зустрів Джека, я б тобі 

сказав. 
He would have passed his exams if he had studied harder. - Він би здав 

іспити, якби вчився старанніше. 
If you had listened to me, we should not have made this mistake. - Якби ти 

мене слухав, ми б не допустили цю помилку. 
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ATTACHMENTS [4] 

 

№  (Infinitive)  (Past Simple)  (Past Participle) translation 

1 arise 
arose arisen виникати 

2 awake  
awoke awoke пробуджуватися 

3 be 
was/were been бути 

4 bear 
bore born Народиться, нести 

5 beat 
beat beaten бити 

6 become 
became become ставати 

7 befall 
befell befallen траплятися 

8 beget 
begot/begat begot/begotten 

викликати, 
породжувати 

9 begin 
began begun починати 

10 behold 
beheld beheld побачити 

11 bend 
bent bent гнути 

12 beseech 

beseech/ 
besought 

beseech / besought просити, молити 

13 beset 
beset beset оточувати 

14 bestride 
bestrode bestridden садитися, сидіти верхи 

15 bet 
bet bet Битися об заклад 

16 bid 
bid bid 

Пропонувати ціну 
(зазвичай на аукціоні) 

17 bind 
bound bound В’язати, зв’язувати 

18 bite 
bit bitten кусати 

19 bleed 
bled bled кровоточити 

20 bless 
blessed/blest blessed /blest благословляти 

21 blow 
blew blown дути 

22 break 
broke broken ломати 

23 breed 
bred bred 

размножувати, 
породжувати 

24 bring 
brought brought приносити 

25 broadcast 

broadcast/ 
broadcasted 

broadcast/ 
broadcasted 

транслювати 

http://bebris.ru/2012/02/04/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-arise/
http://bebris.ru/2012/02/04/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-awake/
http://bebris.ru/2012/02/04/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-be/
http://bebris.ru/2012/02/04/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-bear/
http://bebris.ru/2012/01/28/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-beat/
http://bebris.ru/2012/01/27/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-become/
http://bebris.ru/2012/02/04/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-befall/
http://bebris.ru/2012/02/04/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-beget/
http://bebris.ru/2012/01/28/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-begin/
http://bebris.ru/2012/02/04/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-behold/
http://bebris.ru/2012/02/04/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-bend/
http://bebris.ru/2012/02/04/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-beseech/
http://bebris.ru/2012/02/04/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-beset/
http://bebris.ru/2012/02/04/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-bestride/
http://bebris.ru/2012/02/04/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-bet/
http://bebris.ru/2012/02/04/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-bid/
http://bebris.ru/2012/02/04/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-bind/
http://bebris.ru/2012/01/28/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-bite/
http://bebris.ru/2012/02/04/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-bleed/
http://bebris.ru/2012/02/04/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-bless/
http://bebris.ru/2012/01/29/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-blow/
http://bebris.ru/2012/01/27/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-break/
http://bebris.ru/2012/02/04/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-breed/
http://bebris.ru/2012/02/04/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-bring/
http://bebris.ru/2012/02/04/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-broadcast/
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26 browbeat 
browbeat browbeaten залякувати 

27 build 
built built будувати 

28 burn 
burnt burnt горіти, палити 

29 burst 
burst burst вибухати 

30 bust 
bust/busted bust/busted 

Ламати, руйнувати, 
знищувати  

31 buy 
bought bought купувати 

32 cast 
cast cast бросать, кидать 

33 catch 
caught caught ловити 

34 choose 
chose chosen вибирати 

35 cleave 

cleave/clove/cl
eft 

cleaved/cloven розколювати 

36 cling 
clung clung чиплятися 

37 come 
came come приходити 

38 cost 
cost cost коштувати 

39 creep 
crept crept повзати, крастися 

40 cut 
cut cut рызати 

41 deal 
dealt dealt Мати справу 

42 dig 
dug dug копати 

43 do 
did done робити 

44 draw 
drew drawn Малювати, креслити 

45 dream 

dreamt/dreame
d 

dreamt/dreamed мрыяти 

46 drink 
drank drunk пити 

47 drive 
drove driven вести машину 

48 dwell 
dwelt dwelt 

детально зупинятися 
(на чомусь) 

49 eat 
ate eaten їсти 

50 fall 
fell fallen падати 

51 feed 
fed fed кормити 

52 feel 
felt felt відчувати 

53 fight 
fought fought дратися, боротися 

54 find 
found found знаходити 

55 fit 
fit fit бути  в пору, підходити 

http://bebris.ru/2012/02/04/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-browbeat/
http://bebris.ru/2012/02/05/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-build/
http://bebris.ru/2012/01/27/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-burn/
http://bebris.ru/2012/02/05/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-burst/
http://bebris.ru/2012/02/05/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-bust/
http://bebris.ru/2012/01/29/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-buy/
http://bebris.ru/2012/02/05/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-cast/
http://bebris.ru/2012/02/05/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-catch/
http://bebris.ru/2012/01/26/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-choose/
http://bebris.ru/2012/02/05/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-cleave/
http://bebris.ru/2012/02/05/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-cling/
http://bebris.ru/2012/01/29/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-come/
http://bebris.ru/2012/01/26/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-cost/
http://bebris.ru/2012/02/05/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-creep/
http://bebris.ru/2012/01/28/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-cut/
http://bebris.ru/2012/02/05/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-deal/
http://bebris.ru/2012/02/05/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-dig/
http://bebris.ru/2012/02/05/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-do/
http://bebris.ru/2012/02/05/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-draw/
http://bebris.ru/2012/02/05/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-dream/
http://bebris.ru/2012/01/28/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-drink/
http://bebris.ru/2012/01/27/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-drive/
http://bebris.ru/2012/02/05/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-dwell/
http://bebris.ru/2012/01/29/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-eat/
http://bebris.ru/2012/01/29/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-fall/
http://bebris.ru/2012/01/27/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-feed/
http://bebris.ru/2012/01/27/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-feel/
http://bebris.ru/2012/02/05/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-fight/
http://bebris.ru/2012/01/29/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-find/
http://bebris.ru/2012/02/05/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-fit/
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56 flee 
fled fled 

тікати, спасатися 
бігством 

57 fling 
flung flung бросати, кидати 

58 fly 
flew flown літати 

59 forbear 
forbore forborne утримувати 

60 forbid 
forbade/forbad forbidden забороняти 

61 forecast 

forecast/foreca
sted 

forecast/forecasted 
Передбачати, 
прогнозівати 

62 foresee 
foresaw foreseen передбачати 

63 foretell 
foretold foretold 

Передбачати. 
(майбутнє) 

64 forget 
forgot forgotten забувати 

65 forgive 
forgave forgiven прощати 

66 forsake  
forsook forsaken залишати 

67 forswear 
forswore foresworn відмовлятися, зрікатися 

68 freeze 
froze frozen замерзати 

69 gainsay 
gainsaid gainsaid заперечувати 

70 get 
got got отримувати 

71 gird 
girt/girded girt/girded 

оперізувати, 
підперізувалися 

72 give 
gave given давати 

73 go 
went gone йти 

74 grind 
ground ground молоти 

75 grow  
grew grown рости 

76 hang 
hung hung вішати 

77 have 
had had мати 

78 hew  
hewed hewed/hewn розрубувати розсікати 

79 hear 
heard heard чути 

80 hide 
hid hidden ховатися 

81 hit 
hit hit ударяти 

82 hold 
held held держати 

83 hurt 
hurt hurt пошкодити, забити 

84 input 
input/inputted input/inputted вводити (в комп’ютер) 

85 inset 
inset inset вставляти, вкладати 

http://bebris.ru/2012/02/05/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-flee/
http://bebris.ru/2012/02/05/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-fling/
http://bebris.ru/2012/02/05/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-fly/
http://bebris.ru/2012/02/05/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-forbear/
http://bebris.ru/2012/02/05/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-forbid/
http://bebris.ru/2012/02/05/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-forecast/
http://bebris.ru/2012/02/05/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-foresee/
http://bebris.ru/2012/02/05/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-foretell/
http://bebris.ru/2012/01/27/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-forget/
http://bebris.ru/2012/02/05/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-forgive/
http://bebris.ru/2012/02/05/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-forsake/
http://bebris.ru/2012/02/05/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-forswear/
http://bebris.ru/2012/02/05/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-freeze/
http://bebris.ru/2012/02/05/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-gainsay/
http://bebris.ru/2012/01/29/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-get/
http://bebris.ru/2012/02/05/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-gird/
http://bebris.ru/2012/02/05/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-give/
http://bebris.ru/2012/01/29/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-go/
http://bebris.ru/2012/02/05/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-grind/
http://bebris.ru/2012/01/26/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-grow/
http://bebris.ru/2012/02/05/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-hang/
http://bebris.ru/2012/02/05/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-have/
http://bebris.ru/2012/02/05/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-hew/
http://bebris.ru/2012/01/26/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-hear/
http://bebris.ru/2012/01/26/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-hide/
http://bebris.ru/2012/01/27/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-hit/
http://bebris.ru/2012/02/05/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-hold/
http://bebris.ru/2012/01/28/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-hurt/
http://bebris.ru/2012/02/05/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-input/
http://bebris.ru/2012/02/05/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-inset/
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86 interweave 
interwove interwoven переплітати, сплітати 

87 keep 
kept kept тримати 

88 kneel  
knelt knelt стояти на колінах 

89 knit 
knit/knitted knit/knitted вязатя 

90 know  
knew known знати 

91 lay 
laid laid класти 

92 lean 
leant/leaned leant/leaned 

нахилятися, 
прислонятися 

93 lead 
led led вести 

94 learn 
learnt/learned learnt/learned вчити 

95 leap 
leapt/leaped leapt/leaped стрибати 

96 leave 
left left залишати 

97 lend 
lent lent позичати 

98 let 
let let дозволяти 

99 lie 
lay lain лежати 

100 light 
lit lit 

висвітлювати, 
запалювати 

101 lose 
lost lost втрачати 

102 make  
made made робити 

103 mean 
meant meant 

мати на увазі, мати 
намір 

104 meet  
met met встречать 

105 miscast 
miscast miscast дати невідповідну роль 

106 mishear 
misheard misheard недочути 

107 mishit 
mishit mishit промахнутися 

108 mislay 
mislaid mislaid покласти нема на місце 

109 mislead 
misled misled вводити в оману 

110 misread 
misread misread прочитати неправильно 

111 misspell 

misspelt/ 
misspelled 

misspelt/misspelled 
писати з 
орфографічними 
помилками 

112 misspend 
misspent misspent 

нерозумно, даремно 
витрачати 

113 mistake  
mistook mistaken помилятися 

http://bebris.ru/2012/02/05/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-interweave/
http://bebris.ru/2012/01/27/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-keep-2/
http://bebris.ru/2012/02/06/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-kneel/
http://bebris.ru/2012/02/06/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-knit/
http://bebris.ru/2012/01/28/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-know/
http://bebris.ru/2012/02/06/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-lay/
http://bebris.ru/2012/02/06/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-lean/
http://bebris.ru/2012/01/27/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-lead/
http://bebris.ru/2012/01/27/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-learn/
http://bebris.ru/2012/02/06/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-leap/
http://bebris.ru/2012/01/29/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-leave/
http://bebris.ru/2012/02/06/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-lend/
http://bebris.ru/2012/02/06/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-let/
http://bebris.ru/2012/02/06/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-lie/
http://bebris.ru/2012/02/06/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-light/
http://bebris.ru/2012/01/27/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-loose/
http://bebris.ru/2012/01/29/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-make/
http://bebris.ru/2012/02/06/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-mean/
http://bebris.ru/2012/01/29/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-meet/
http://bebris.ru/2012/02/06/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-miscast/
http://bebris.ru/2012/02/06/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-mishear/
http://bebris.ru/2012/02/06/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-mishit/
http://bebris.ru/2012/02/06/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-mislay/
http://bebris.ru/2012/02/06/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-mislead/
http://bebris.ru/2012/02/06/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-misread/
http://bebris.ru/2012/02/06/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-misspell/
http://bebris.ru/2012/02/06/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-misspend/
http://bebris.ru/2012/02/06/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-mistake/
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114 
misunderst
and 

misunderstood misunderstood неправильно зрозуміти 

115 mow  
mowed mowed/mown косити 

116 outbid 
outbid outbid перебивати ціну 

117 outdo 
outdid outdone перевершити 

118 outgrow 
outgrew outgrown переростати, виростати 

119 output 
output output 

випускати, виводити 
(дані) 

120 outrun 
outran outrun 

переганяти, 
випереджати 

121 outsell 
outsold outsold продаватися краще 

122 outshine 
outshone outshone затьмарити 

123 overbid 
overbid overbid перебивати ціну 

124 overcome 
overcame overcome долати, побороти 

125 overdo 
overdid overdone перестаратися 

126 overeat 
overate overeaten об'їдатися, передати 

127 overfly 
overflew overflown перелітати 

128 overhang 
overhung overhung нависати 

129 overhear 
overheard overheard підслуховувати 

130 overlay 
overlaid overlaid покривати 

131 overpay 
overpaid overpaid переплачувати 

132 override 
overrode overridden 

скасовувати, 
переважувати 

133 overrun 
overran overrun 

переходити межі, 
кордону 

134 oversee 
oversaw overseen спостерігати, наглядати 

135 overshoot 
overshot overshot промахнутися 

136 oversleep 
overslept overslept проспати 

137 overtake  
overtook overtaken обігнати, опановувати 

138 overthrow 
overthrew overthrown перекидати, скидати 

139 partake  
partook partaken брати участь 

140 pay 
paid paid платити 

141 prepay 
prepaid prepaid платити наперед 

142 prove 
proved proved/proven доказувати 

http://bebris.ru/2012/02/06/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-misunderstand/
http://bebris.ru/2012/02/06/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-misunderstand/
http://bebris.ru/2012/02/06/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-mow/
http://bebris.ru/2012/02/06/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-outbid/
http://bebris.ru/2012/02/06/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-outdo/
http://bebris.ru/2012/02/06/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-outgrow/
http://bebris.ru/2012/02/06/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-output/
http://bebris.ru/2012/02/06/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-outrun/
http://bebris.ru/2012/02/06/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-outsell/
http://bebris.ru/2012/02/06/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-outshine/
http://bebris.ru/2012/02/06/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-overbid/
http://bebris.ru/2012/02/06/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-overcome/
http://bebris.ru/2012/02/07/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-overdo/
http://bebris.ru/2012/02/07/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-overeat/
http://bebris.ru/2012/02/07/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-overfly/
http://bebris.ru/2012/02/07/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-overhang/
http://bebris.ru/2012/02/07/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-overhear/
http://bebris.ru/2012/02/07/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-overlay/
http://bebris.ru/2012/02/07/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-overpay/
http://bebris.ru/2012/02/07/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-override/
http://bebris.ru/2012/02/07/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-overrun/
http://bebris.ru/2012/02/07/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-oversee/
http://bebris.ru/2012/02/07/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-overshoot/
http://bebris.ru/2012/02/07/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-oversleep/
http://bebris.ru/2012/02/07/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-overtake/
http://bebris.ru/2012/02/07/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-overthrow/
http://bebris.ru/2012/02/07/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-partake/
http://bebris.ru/2012/01/28/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-pay/
http://bebris.ru/2012/02/07/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-prepay/
http://bebris.ru/2012/02/07/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-prove/
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143 put 
put put Класти, ставити 

144 quit 
quit quit Залишати, покидати 

145 read 
read read читати 

146 rebuild 
rebuilt rebuilt 

відбудувати заново, 
реконструювати 

147 recast 
recast recast 

переробляти, 
змінювати 

148 redo 
redid redone 

робити знову, 
переробляти 

149 remake  
remade remade переробити 

150 rend 
rent rent роздирати на куски 

151 repay 
repaid repaid виплатити 

152 rerun 
reran rerun повторно показувати 

153 resell 
resold resold перепродавати 

154 reset 
reset reset 

знову встановлювати, 
скидати 

155 resit 
resat resat перездавати 

156 retake 
retook retaken перездавати іспит 

157 retell 
retold retold переказувати 

158 rewrite 
rewrote rewritten переписати 

159 ride 
rode ridden їздити верхи 

160 ring 
rung rung звонити 

161 rise 
rose risen підніматися 

162 run 
ran run бігти 

163 saw 
sawed sawn пиляти 

164 say 
said said говорити 

165 see 
saw seen бачити 

166 seek 
sought sought шукати 

167 sell 
sold sold продавати 

168 send 
sent sent відправляти 

169 set 
set set ставити, встановлювати 

170 sew 
sewed sewn шити 

171 shake  
shook shaken трясти 

172 shear 
sheared sheared/shorn стригти 

http://bebris.ru/2012/02/07/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-put/
http://bebris.ru/2012/02/07/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-quit/
http://bebris.ru/2012/01/29/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-read/
http://bebris.ru/2012/02/07/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-rebuild/
http://bebris.ru/2012/02/07/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-recast/
http://bebris.ru/2012/02/07/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-redo/
http://bebris.ru/2012/02/07/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-remake/
http://bebris.ru/2012/02/07/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-rend/
http://bebris.ru/2012/02/07/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-repay/
http://bebris.ru/2012/02/07/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-rerun/
http://bebris.ru/2012/02/07/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-resell/
http://bebris.ru/2012/02/07/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-reset/
http://bebris.ru/2012/02/07/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-resit/
http://bebris.ru/2012/02/07/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-retake/
http://bebris.ru/2012/02/07/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-retell/
http://bebris.ru/2012/02/08/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-rewrite/
http://bebris.ru/2012/01/26/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-ride/
http://bebris.ru/2012/01/29/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-ring/
http://bebris.ru/2012/01/26/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-rise/
http://bebris.ru/2012/01/28/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-run/
http://bebris.ru/2012/02/08/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-saw/
http://bebris.ru/2012/01/27/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-say/
http://bebris.ru/2012/02/08/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-see/
http://bebris.ru/2012/02/08/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-seek/
http://bebris.ru/2012/01/29/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-sell/
http://bebris.ru/2012/01/29/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-send/
http://bebris.ru/2012/01/27/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-set/
http://bebris.ru/2012/02/08/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-sew/
http://bebris.ru/2012/01/27/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-shake/
http://bebris.ru/2012/02/08/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-shear/


Oleynik O.S. (Khlyntseva) GRAMMAR TRAINER 

201 

173 shed 
shed shed проливати 

174 shine 
shone shone світити, сяяти 

175 shoe 
shod shod взувати, підкувати 

176 shoot 
shot shot стріляти 

177 show 
showed shown показувати 

178 shrink 
shrank/shrunk shrunk 

скорочуватися, 
стискатися 

179 shut 
shut shut закривати 

180 sing 
sang sung співати 

181 sink 
sank sunk тонути, погружатися 

182 sit 
sat sat сидіти 

183 slay 
slew slain вбивати, знищувати 

184 sleep 
slept slept спати 

185 slide 
slid slid ковзати 

186 sling 
slung slung кидати, жбурляти 

187 slink 
slunk slunk крастися 

188 slit 
slit slit рвати 

189 smell 
smelt smelt 

відчувати запах, 
нюхати 

190 smite 
smote smitten ударяти, бити 

191 sow 
sowed sown сіяти 

192 speak 
spoke spoken говорити 

193 speed 
sped/speeded sped/ speeded мчати, поспішати 

194 spend 
spent spent витрачати 

195 spell 
spelt/spelled spelt/spelled 

писати або вимовляти 
по буквах 

196 spill 
spilt/spilled spilt/spilled проливати 

197 spin 
spun spun прясти, обертатися 

198 spit 
spat spat плювати 

199 split 
split split расколоти, розбити 

200 spoil 
spoilt/spoiled spoilt/spoiled псувати 

201 spotlight 

spotlit/spotlight
ed 

spotlit/spotlighted висвітлити 

202 spread 
spread spread поширюватися 

http://bebris.ru/2012/02/08/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-shed/
http://bebris.ru/2012/01/27/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-shine/
http://bebris.ru/2012/02/08/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-shoe/
http://bebris.ru/2012/02/08/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-shoot/
http://bebris.ru/2012/01/29/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-show/
http://bebris.ru/2012/02/08/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-shrink/
http://bebris.ru/2012/02/08/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-shut/
http://bebris.ru/2012/02/08/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-sing/
http://bebris.ru/2012/02/08/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-sink/
http://bebris.ru/2012/01/28/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-sit/
http://bebris.ru/2012/02/08/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-slay/
http://bebris.ru/2012/01/28/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-sleep/
http://bebris.ru/2012/02/08/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-slide/
http://bebris.ru/2012/02/08/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-sling/
http://bebris.ru/2012/02/08/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-slink/
http://bebris.ru/2012/02/09/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-slit/
http://bebris.ru/2012/02/09/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-smell/
http://bebris.ru/2012/02/09/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-smite/
http://bebris.ru/2012/02/09/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-sow/
http://bebris.ru/2012/02/09/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-speak/
http://bebris.ru/2012/02/09/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-speed/
http://bebris.ru/2012/02/03/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-spend/
http://bebris.ru/2012/02/09/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-spell/
http://bebris.ru/2012/02/09/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-spill/
http://bebris.ru/2012/02/09/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-spin/
http://bebris.ru/2012/02/09/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-spit/
http://bebris.ru/2012/02/09/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-split/
http://bebris.ru/2012/02/09/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-spoil/
http://bebris.ru/2012/02/10/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-spotlight/
http://bebris.ru/2012/02/10/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-spread/
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203 spring 
sprang sprung кидатися, виникнути 

204 stand 
stood stood стояти 

205 stick 
stuck stuck 

приклеювати, 
стриматися 

206 sting 
stung stung жалити 

207 stink 
stank/stunk stunk смердіти 

208 steal 
stole stolen красти 

209 strew 
strewed strewn розкидати 

210 stride 
strode stridden крокувати 

211 strike  
struck struck ударяти, бити 

212 string 
strung strung натягувати, нанизувати 

213 strive 
strove striven старатися 

214 sublet 
sublet sublet здавати в суборенду 

215 swear 
swore sworn клястися, лаятися 

216 sweep 
swept swept підмітати, мчати 

217 swell 
swelled swollen розбухати 

218 swim 
swam swum плавати 

219 swing 
swung swung гойдатися, крутитися 

220 take  
took taken брати 

221 teach 
taught taught навчати 

222 tear 
tore torn рвати 

223 tell 
told told сказати 

224 think 
thought thought думати 

225 thrive 
throve/thrived thriven/thrived процвітати 

226 throw 
threw thrown бросати 

227 thrust 
thrust thrust штовхати, засовувати 

228 tread 
trod trodden ступати, наступати 

229 unbend 
unbent unbent 

випростатися, 
розгинатися 

230 undercut 
undercut undercut підрізати, збивати ціни 

231 undergo 
underwent undergone відчувати, піддаватися 

232 underlie 
underlay underlain лежати в основі 

233 underpay 
underpaid underpaid недоплачувати 

http://bebris.ru/2012/02/10/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-spring/
http://bebris.ru/2012/01/26/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-stand/
http://bebris.ru/2012/02/10/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-stick/
http://bebris.ru/2012/02/10/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-sting/
http://bebris.ru/2012/02/10/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-stink/
http://bebris.ru/2012/01/27/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-steal/
http://bebris.ru/2012/02/10/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-strew/
http://bebris.ru/2012/02/10/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-stride/
http://bebris.ru/2012/02/10/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-strike/
http://bebris.ru/2012/02/10/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-string/
http://bebris.ru/2012/02/10/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-strive/
http://bebris.ru/2012/02/10/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-sublet/
http://bebris.ru/2012/02/10/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-swear/
http://bebris.ru/2012/02/10/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-sweep/
http://bebris.ru/2012/02/10/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-swell/
http://bebris.ru/2012/01/28/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-swim/
http://bebris.ru/2012/02/10/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-swing/
http://bebris.ru/2012/02/03/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-take/
http://bebris.ru/2012/01/26/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-teach/
http://bebris.ru/2012/01/30/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-tear/
http://bebris.ru/2012/01/28/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-tell/
http://bebris.ru/2012/01/30/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-think/
http://bebris.ru/2012/02/10/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-thrive/
http://bebris.ru/2012/01/30/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-throw/
http://bebris.ru/2012/02/10/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-thrust/
http://bebris.ru/2012/02/10/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-tread/
http://bebris.ru/2012/02/10/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-unbend/
http://bebris.ru/2012/02/10/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-undercut/
http://bebris.ru/2012/02/10/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-undergo/
http://bebris.ru/2012/02/10/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-underlie/
http://bebris.ru/2012/02/10/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-underpay/
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234 undersell 
undersold undersold продавати дешевше 

235 understand 
understood understood розуміти 

236 underwrite 
underwrote underwritten 

підписувати, 
гарантувати 

237 undertake  
undertook undertaken робити, здійснювати 

238 undo 
undid undone розстібати, розв'язувати 

239 unwind 
unwound unwound розмотувати 

240 uphold 
upheld upheld 

підтримувати, 
схвалювати 

241 upset 
upset upset 

перекидати, 
засмучувати 

242 wake  
woke woken прокидатися, будити 

243 waylay 
waylaid waylaid підстерігати 

244 wear 
wore worn носити (одяг) 

245 weave 
wove woven ткати, плести 

246 wed 
wed/wedded wed/wedded 

одружуватися, 
виходити заміж 

247 weep 
wept wept плакати 

248 wet 
wet/wetted wet/wetted мочити, змочувати 

249 win 
won won вигравати 

250 wind 
wound wound 

обмотувати, заводити 
(годинник) 

251 withdraw  
withdrew withdrawn взяти назад 

252 withhold 
withheld withheld 

утримуватися, 
утримувати 

253 withstand 
withstood withstood 

витримати, 
протистояти 

254 wring 
wrung wrung крутити, натискати 

255 write 
wrote written писати 

 

  

http://bebris.ru/2012/02/10/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-undersell/
http://bebris.ru/2012/01/30/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-understand/
http://bebris.ru/2012/02/10/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-underwrite/
http://bebris.ru/2012/02/10/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-undertake/
http://bebris.ru/2012/02/10/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-undo/
http://bebris.ru/2012/02/10/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-unwind/
http://bebris.ru/2012/02/10/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-uphold/
http://bebris.ru/2012/02/10/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-upset/
http://bebris.ru/2012/01/28/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-wake/
http://bebris.ru/2012/02/10/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-waylay/
http://bebris.ru/2012/01/28/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-wear/
http://bebris.ru/2012/02/10/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-weave/
http://bebris.ru/2012/02/10/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-wed/
http://bebris.ru/2012/02/10/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-weep/
http://bebris.ru/2012/02/10/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-wet/
http://bebris.ru/2012/01/28/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-win/
http://bebris.ru/2012/02/10/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-wind/
http://bebris.ru/2012/02/10/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-withdraw/
http://bebris.ru/2012/02/10/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-withhold/
http://bebris.ru/2012/02/10/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-withstand/
http://bebris.ru/2012/02/10/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-wring/
http://bebris.ru/2012/01/30/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb-write/
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