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Майбутній час: Future Simple/Future Indefinite
Позитивні речення
Кожен раз, коли ви розповідаєте про свої плани на майбутнє, ви використовуєте
майбутній час. Давайте подивимося, як саме будується майбутній час в англійській
мові на цих прикладах:
 I will meet my friends. - Я зустрінуся із друзями.
 She will buy a new vest. - Вона купить нову жилетку.
 They will wear stripped skirts. - Вони вдягнуть смугасті спідниці.
Як видно із прикладів, майбутній час утворюється за допомогою дієслова will і
змістового дієслова (will meet, will buy, will wear). І називається цей час Future Simple
– простий майбутній час. Зверніть увагу, що це одна з улюблених тем студентів. Адже
до дієслова «will» не треба додавати абсолютно ніяких закінчень! Схема побудов
речень з Future Simple наступна: хто – will – дія (meet, buy, wear) – інші члени
речення. Зверніть увагу, що слово will може скорочуватися: will = 'll (I'll, she'll, they'll...).
Дуже часто, щоб вказати на те, що дія відбувається саме в майбутньому,
використовують такі слова: soon – незабаром, next week – на наступному тижні,
next month – у наступному місяці, next year – у наступному році, next Monday – у
наступний понеділок, tomorrow - завтра, in 2 hours – через 2 години і т.д.
Це важливо! І ще один маленький нюанс: Future Simple часто використовується для
рішень, які ви прийняли спонтанно. Наприклад, ви приходите додому і бачите, що у вас
закінчився хліб - тоді ви говорите: «I will buy some bread» (я куплю хліб). Або до вас
дзвонить подруга та каже, пішли сьогодні в кіно, у мене є квитки. Тоді ви говорите:
«I will go to the cinema» (я піду в кіно). Іншими словами, якщо ви не планували й не
збиралися зробити цю дію в майбутньому, вона не була прописана у вас у щоденнику,
тобто - це спонтанна майбутня дія або ваші міркування про можливе майбутнє,
використовуйте Future Simple.
Негативні речення у Future Simple
Якщо ви хочете повідомити про те, що ви не будете щось робити в майбутньому,
використовуйте негативну форму дієслова will. Давайте на прикладах подивимося, як
складаються заперечення у Future Simple:
 She will not go to the concert today. - Вона не піде сьогодні на концерт.
 They will not fly to Boston. - Вони не полетять у Бостон.
 I will not come to your party. - Я не прийду на твою вечірку.
Як видно із прикладів, створити заперечення в Future Simple – простіше простого! Для
цього потрібно після слова «will» поставити часточку «not». І все! Отже, схема побудови
заперечень в Future Simple наступна: Хто - will not - дія - інші члени речення.
Зверніть увагу: will not може скорочуватися – will not = won’t / wɔunt /.
Питання в Future Simple
Якщо ви хочете дізнатися про чиїсь плани на майбутнє, то вам, звичайно ж, потрібно
навчитися задавати питання. Який би тип питань ми не задавали, у них усіх є одна
загальна риса: слово «will» стоїть перед головною діючою особою речення, після
якого йде дія: will you come, will they go, will she work. Давайте розглянемо їх по черзі.
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Загальні питання. Щоб одержати відповідь «так» або «ні», ми задаємо загальні
питання. Ось їх приклади:
 Will you visit your grandmother today? - Ти відвідаєш свою бабусю сьогодні?
 Will they come to my office? - Вони прийдуть у мій офіс?
 Will he buy this coat? - Він купить це пальто?
Як видно із прикладів, щоб побудувати загальні питання (з відповідями «так/ні»),
потрібно дотримуватися такої схеми:
Will - хто - дія - інші члени речення?
Відповіді на загальні питання.
Відповідь «Так». Спочатку ставимо «Yes», потім - діючу особу (як правило, займенник,
який беремо з питання) і «will». Наприклад:
 Will you visit your grandmother today? - Yes, I will. (Так.)
 Will they come to my office? - Yes, they will. (Так.)
 Will he buy this coat? - Yes, he will. (Так.)
Відповідь «Ні». Спочатку ставимо «No», потім - діючу особу (як правило, займенник,
який беремо з питання) і «won't» (=will not). Наприклад:
 Will you visit your grandmother today? - No, I won't. (Ні.)
 Will they come to my office? - No, they won't. (Ні.)
 Will he buy this coat? - No, he won't. (Ні.)
Просто перевірка розуміння: Поставте питання до речень, дайте на кожне з них і
негативну, і позитивну відповідь, а потім перевірте правильність виконання завдання на
наступній сторінці.
1. She will help me today.
2. They will go to the cinema.
3. I will pay for the dinner myself.
4. He will buy a red car tomorrow.
5. We will have a new computer soon.
6. I will find a new job.
7. She will buy some bread.
8. They will drink tea now.
9. We will travel to India next month.
10. My friends will telephone me soon.
Правильні відповіді на перевірку розуміння (загальні питання):

Спеціальні питання. Якщо Ви хочете щось уточнити, то використовуйте спеціальні
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питання, які починаються зі слів: «What» (Що?), «When» (Коли?), «Where» (Де?), «Why»
(Чому?), «How often» (Як часто?).
Наприклад:
 What will you do today in the evening? - Що ти будеш робити сьогодні ввечері?
 When will he come to visit us? - Коли він прийде відвідати нас?
 Where will they marry? - Де вони одружаться?
 Why will he work here? - Чому він буде тут працювати?
 How often will you visit me at the hospital? - Як часто ти будеш відвідувати мене у
лікарні?
 Як видно із прикладів, ці питання будуються за такою схемою:
Питальне слово - will - хто -дія - інші члени речення?
Відповіді на спеціальні питання. Відповідають на ці питання звичайними реченнями.
Наприклад:
 What will you do today in the evening? - I will play chess. (Я буду грати в шахи.)
 When will he come to visit us? - He will come tomorrow. (Він прийде завтра.)
 Where will they marry? - They will marry in London. (Вони одружаться в Лондоні.)
 Why will he work here? - He will work here because he is a good professional. (Він
буде тут працювати, тому що він гарний фахівець.)
 How often will you visit me at the hospital? - I will visit you every day. (Я буду
відвідувати тебе щодня.)
Просто перевірка розуміння: Поставте питання до підкреслених слів. Потім перевірте
правильність виконання завдання на наступній сторінці.
1. They will visit my friends today.
2. She will come to me in the evening.
3. We will go to France.
4. He will buy a new vest.
5. I will have dinner at a restaurant.
6. They will go to London tomorrow.
7. I will buy a new car.
8. She will have a new computer in her flat.
9. They will help me.
10. I will play tennis in the afternoon.
Правильні відповіді на перевірку розуміння (спеціальні питання):

Альтернативні питання. Іноді ви сумніваєтеся у виборі або коливаєтеся між двоматрьома варіантами відповіді. Тоді нема сенсу задавати спеціальні питання. Але є сенс
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задати альтернативні питання. Слово «альтернативний» показує, що ви пропонуєте
людині вибрати певний варіант відповіді з вашого питання. Наприклад:
 Will you have tea or coffee? - Ви будете чай або каву?
 Will she buy a checked or a stripped skirt? - Вона купить спідницю в клітинку або у
смужку?
 Will they have a party today or tomorrow? - У них буде вечірка сьогодні або завтра?
 When will he come in the morning or in the afternoon? - Він прийде зранку або
вдень?
Побудова цих питань дуже проста:
Схема 1.
Will - хто - дія - вибір 1 - or - вибір 2?
Will you
come
today
or tomorrow?
Схема 2.
Питальне слово - will - хто - дія - вибір 1 - or - вибір 2?
What
will you
drink
tea
or
coffee?
Відповіді на альтернативні питання. Відповідати на такі питання дуже просто: 1)
дати повну відповідь: відповісти повним реченням, зробивши свій вибір (I will have tea.)
або 2) дати скорочену відповідь: ви можете просто назвати обраний варіант (Tea.).
Наприклад:
 Will you have tea or coffee? – 1) I will have tea. 2) Tea, please.
 Will she buy a checked or a stripped skirt? – 1) She will buy a stripped skirt. 2) A
stripped skirt.
 Will they have a party today or tomorrow? – 1) They will have a party today. 2) Today.
 When will he come in the morning or in the afternoon? – 1) He will come in the
morning. 2) In the morning.
Просто перевірка розуміння: Складіть із наведених слів альтернативні питання та
дайте на них 2 варіанти відповідей – повні та скорочені. Поставте питання до
підкреслених слів. Потім перевірте правильність виконання завдання на наступній
сторінці.
Example: He/buy/dog/cat. (a cat) - Will he buy a dog or a cat? 1) He will buy a cat. 2) A cat.
1. she/live/London/New York. (New York)
2. you/stay/at a hotel/at home. (at home)
3. they/take/cash/credit cards. (credit cards)
4. he/buy/a printer/a new computer. (a printer)
5. she/wear/a dress/a skirt and blouse. (a dress)
6. they/eat/a cake/a pie. (a pie)
7. she/go/by plane/by train. (by plane)
8. they/take/pills/in the evening/in the morning. (in the evening)
9. he/travel to/Madrid/Rome. (Rome)
10. you/drink/juice/mineral water. (mineral water)

Правильні відповіді на перевірку розуміння (альтернативні питання):
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Інші граматичні теми Ви можете знайти у розділі «Безкоштовні уроки» на сайті
www.enrucafe.com
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