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ТТееппеерріішшнніійй  ззааввеерршшеенниийй  ччаасс::  PPrreesseenntt  PPeerrffeecctt  SSiimmppllee  
  

В англійській мові є один з найцікавіших часів, який я для себе називаю "місточок" між 
минулим та сучасним. Що з це за місточок такий та навіщо цей час? Давайте 
розглянемо це на прикладі кількох речень. 
А. Я працюю у цій компанії вже два роки. В українській мові я сказала це речення у 
теперішньому часі, але що я мала на увазі насправді? 1) Я почала працювати у цій 
компанії два роки тому назад (інакше як би я могла би там вже працювати два роки?) - 
це наш минулий час, та 2) я все ще там працюю (це теперішній час). 
Б. Я була в Нью Йорку. Це зараз звучить вже у минулому часі, але в англійській мові ми 
мали б використати Present Perfect Simple. Чому? Тому що я 1) їздила у Нью Йорк у 
минулому та 2) все ще можу туди поїхати (у мене ще можливість це зробити). 
В. Я дивлюся телевізор з 10 ранку. Це речення я сказала начебто у теперішньому часі, 
але знову ж я об'єднала минулий з теперішнім, тому що 1) я почала дивитися телевізор 
о 10 ранку та 2) я зараз його все ще дивлюся. 
 
Якщо коротко підсумувати випадки використання Present Perfect Simple, то ми його 
використовуємо тоді, коли говоримо про: 
1) Результат минулих дій, який ми маємо сьогодні: Вона зробила нову зачіску (Ви це 
бачите). Я загубила ключі (в мене їх немає, і я не знаю, де вони є). Ми відправили 3 
листівки (конкретні цифри як раз і говорять про результат). 
2) Наш життєвий досвід, дії які ми виконували хоча б раз у житті: Вони були у Парижі 
(за все своє життя вони побували у цьому місті). Він їздив верхи (хоч раз у житті він це 
спробував). 
3) Наші досягнення, успіхи: Я перемогла в Олімпіаді (у мене є медаль). Він виграв у 
лотерею (тепер він має гроші). 
 

Позитивні речення в Present Perfect Simple 
Іншими словами, ми використовуємо Present Perfect Simple тоді, коли говоримо про те, 
що ми сьогодні маємо результат наших минулий дій. Як англійською сказати, що ми 
маємо результат? Для цього Вам знадобиться два елементи, які створять одне складне 
дієслово: 
1) дієслово мати "have" у теперішньому часі (адже ми маємо результат, так?). 
Пам'ятайте, що ми кажемо: I/you/we/they/my friends have, та he/she/it has. 
2) дієслово, яким ми вкажемо на досягнутий результат. Що це за дієслово та де 
його знайти? Відповідь проста: це, так звана третя форма дієслова. Якщо дієслово 
правильне, то слід усього-на-всього додати до дієслова закінчення -ed. Якщо воно 
неправильне, тоді необхідно подивитися у третю колонку таблиці неправильних дієслів 
(Past Participle). 
 
Тобто, ще раз, формула дієслова у Present Perfect Simple така: 

have/has + дієслово у третій формі (-ed/ або дієслово з третьої колонки) 
Склавши разом ці два елементи ми отримуємо дієслово-результат: 

 have/has been - був 

 have/has done - зробив 

 have/has written - написав 

 have/has worked - працював 

 have/has lived - жив 
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А ось приклади цілих речень в Present Perfect: 

 I have written a novel. - Я написала роман. 

 She has paid for her shopping. - Вона сплатила за покупки. 

 They have come to see us. - Вони прийшли, щоб побачитись з нами. 

 He has bought a new car. - Він купив нову машину. 

 They have made a new movie. - Вони зробили новий фільм. 

 She has been to New York. - Вона була у Нью Йорку. 
 

Порівняйте Past Simple і Present Perfect Simple. Past Simple використовується тоді, коли 
дія залишилася у минулому, і Ви її вже не виконуєте на сьогоднішній день. Порівняйте ці 
два речення: 1) Вона працювала у банку 3 роки (зараз вона викладає англійську). She 
worked for a bank for 3 years. 2) Вона працювала у банку 3 роки (зараз вона теж там 

працює). She has worked for a bank for 3 years. Також неможна використовувати 
Present Perfect Simple, якщо ми вказуємо, коли саме відбувалася дія, наприклад, Я 
купила цей годинник у 2015 році. Це речення ми перекладемо як: I bought this 

watch in 2015. Чому ми використали Past Simple? Тому що Present Perfect - це 
минулий+теперішній час :) Якщо ж Ви скажете "Я ношу цей годинник з 2015 року", тоді 
Ви поєднуєте минуле з теперішнім (тому що з 2015 вказує, що сьогодні Ви теж його 
носите), і тоді Ви можете сказати: I have worn this watch since 2015. 
 

Фрази-підказки 
Якщо Ви бачите одну з цих фраз, то, скоріш за все, тут має бути Present Perfect Simple: 
just (щойно), already (вже, тільки у позитивних реченнях), yet (ще, ще ні - тільки у 
негативних та питальних реченнях), so far (поки що), ever (колись, як правило, у 
питальних реченнях), never (ніколи, у значенні ніколи у житті). Наприклад: 

 He has just got home. - Він щойно зайшов додому. 

 She has already seen that movie. - Вона вже бачила цей фільм. 

 We have enjoyed the party so far. - Поки що нам подобається ця вечірка.  

 Have you ever been to London? - Ти колись був у Лондоні? 

 I have never skated before. - Я ніколи не каталася на ковзанах. 
 

Негативні речення в Present Perfect Simple 
Щоб повідомити про те, що Ви щось не зробили, тобто у Вас немає результату, Ви 
ніколи це ще не робили у своєму житті або у Вас на сьогодні немає ще певних 
досягнень від Ваших минулий дій, використовуйте негативні речення. Наприклад: 

 They have not returned yet. - Вони ще не повернулися. 

 We have never studied it. - Ми це ніколи не вивчали. 

 He has not watched that movie. - Він не дивився цей фільм. 
Як Ви помітили, заперечення утворюється так: головний об'єкт – have/has – часточка 
«not» - слово-результат – інші частини речення. 
І пам’ятайте про те, що have not і has not можна скорочувати: have not = haven't; has not 
= hasn't. Також Ви могли помітити, що ми можемо робити речення негативними за 
допомогою слова "never". Тоді часточка "not" не використовується. 
 

Питання в Present Perfect Simple 
1) Загальні питання (питання на «так»/«ні»). Давайте почнемо, як ми часто це робимо 
із прикладів: 

 Have you seen your friend? - Ти зустрічався з другом? 

 Has she had her lunch? - Вона вже пообідала? 

 Have they bought everything? - Вони все купили? 

 Has he stayed here before? - Він зупинявся тут раніше? 
Як видно із прикладів, не потрібно ніяких додаткових дієслів, щоб поставити запитання в 
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Present Perfect Simple. Вони будуються за такою схемою: Have/has – головний об'єкт – 
слово-результат– інші частини речення? 
 

2) Спеціальні питання (на які потрібно давати докладні відповіді).  
Вони завжди починаються з питальних слів: «What», «Where», «Why», «How long». Ці 
питання будуються за такою схемою: Питальне слово – have/has – головний об'єкт – 
слово-результат – інші частини речення? 
Давайте розглянемо побудову спеціальних питань на прикладах: 

 What have you had for breakfast this morning? - Що ви їли сьогодні вранці на 
сніданок? 

 Where has she found $1,000? - Де вона знайшла $1000? 

 Why have you called just now? - Чому ти зателефонував тільки зараз? 
Цікаво, що Ви ніколи не побачите питання у Present Perfect Simple, які би 
починалися із питального слова "when". Чому? Тому що ми використовуємо 
"when", щоб визначити точний час подій у минулому. А, як Ви можете пам'ятати, 
Present Perfect використовується для об'єднання минулого з теперішнім, а не тільки 
щоб розповісти про минулу подію. Що використовується із "when" замість Present 
Perfect Simple? Думаю, Ви вже здогадалися - Past Simple. 
 

Відповіді на питання в Present Perfect Simple 
Відповідати на загальні питання «так/ні» в Present Perfect Simple дуже просто. Давайте 
розглянемо це на прикладах: 

 Has he ever eaten sushi? - Yes, he has. No, he hasn't. (Він колись їв суші? – Так. Ні.) 

 Has she found a new job? - Yes, she has. No, she hasn't. (Вона знайшла нову 
роботу? – Так. Ні.) 

 Have you cooked dinner yet? - Yes, we have. No, we haven't. (Ви вже приготували 
вечерю? – Так. Ні.) 

Як видно з прикладів, відповіді на такі питання будуються наступним чином: 
Відповіді «Так». Спочатку ставимо «Yes», потім – займенник (як правило, з питання), а 
далі слово «has» або «have». Тільки зверніть увагу, що займенник «you» при відповіді 
змінюється на «I» і навпаки. Наприклад: 

 Have you drunk all the juice? - Yes, we have. (Ви випили весь сік? Так.) 

 Has she bought the tickets? - Yes, she has. (Вона придбала квитки? Так.) 

 Has he finished the report? - Yes, he has. (Він закінчив звіт? Так.) 
 

Відповіді «Ні». Спочатку ставимо «No», потім займенник (як правило, з питання), а 
далі «haven’t» (have not) або «hasn't» (has not). Наприклад: 

 Has she found your socks? - No, she hasn't. (Вона знайшла твої носки? Ні.) 

 Have they bought the car? - No, they haven't. (Вони купили машину? Ні.) 

 Have you done your homework? - No, I haven't. (Ти зробив домашнє завдання? Ні.) 
 

На спеціальні питання відповідають повними реченнями. Наприклад:  
What have you done today? - I haven't done anything important yet. (Що ти сьогодні зробив: 
Я ще не зробив нічого важливого.) 
Where have you found the keys? - I have found them under the sofa. (Де ти знайшов ключі? 
Я знайшов їх під диваном.) 
 

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

 

http://www.enrucafe.com/

