
Школа англійської Дарії Дзюби            www.enrucafe.com 

 

 1 

Автор: Дарія Дзюба 

06.01.10. 

УУттввоорреенннняя  ііммееннннииккіівв  зз  ддіієєсслліівв  
  

Припустимо, у Вас є хобі. Це може бути читання, плавання, готування, малювання й т.д. 
Якщо у Вас є хобі, то Вам точно у ньому більше подобається процес, а не результат. 
Тобто, Вам дуже подобається ним займатися. Щоб розповісти про своє хобі, англійці 
використовують, так зване, слово-процес (лінгвісти називають його прислівником 
теперішнього часу, але щоб Ви вловили його суть, будемо називати його словом-
процесом). Слово-процес – це дієслово із закінченням «-ing». Закінчення «-ing» завжди 
вказує на тривалість дії, а якщо таке дієслово використовується у вигляді об'єкта, то 
слово-процес позначає хобі, а може й будь-яку діяльність, що, як правило, означає 
процес і вимагає тривалого часу. Перекладаються ці слова на українську як іменники: 
reading - читання, writing - написання, лист, swimming - плавання. 
 
Якщо Ви вважаєте, що додавання закінчення «-ing» приводить до змін у дієсловах, то 
Ви, без сумніву, праві. Додавання закінчення «-ing» призводить до наступних змін: 

 Якщо дієслово закінчується на німу «е», то вона випадає зі слова. Наприклад, 
take – taking; make – making. 

 Якщо дієслово закінчується на буквосполучення «ie», то воно змінюється на «y» 
перед закінченням «-ing». Наприклад, tie – tying, die – dying. 

 Якщо в дієслові всього лише один короткий склад, що закінчується на одну 
приголосну, і голосна у ньому читається коротко (по другому типу читання), то 
остання приголосна подвоюється. Це необхідно для збереження читання 
голосної. Наприклад, run – running; swim – swimming. 

 
Наприклад: 
Running  Sleeping  Doing 
Walking  Studying  Washing 
Working  Lying   Wearing 
Drinking  Crying   Waiting 
Eating   Going   Learning 
 

Об'єкти, утворені з дієслів за допомогою закінчення «-ing» нічим не відрізняються 
від інших об'єктів. Вони так само використовуються у реченні. Наприклад, 
«Reading is good. - Читання - це добре.» або «I like reading. - Я люблю читання». 

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