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Структура there is/ there are
Конструкція there is/there are: Позитивні речення
Якщо Ви хочете описати якесь місце, то використовуйте структуру «there is/there are».
Визначте по прикладах, в яких випадках використовується there is, а в яких - there are:
There are children in the street. There are armchairs in my office. There is a book collection in
my house. There is a chair in my room.
Як Ви побачили, «there is» використовується з одниною (визначається по першому
слову), а «there are» з множиною. Наприклад:
 There is a printer, tables, sofas and armchairs in the office. - В офісі - принтер, столи,
дивани й крісла.
 There are printers, tables, sofas and armchairs in the office. - В офісі - принтери,
столи, дивани й крісла.
Ці речення відповідають на запитання: Що знаходиться в цьому місці? Іншими
словами, нам відоме місце, але не відомо, що саме там є.
Зверніть увагу на деякі особливості цих речень.
1. Фразу there is/there are ми ніколи на українську мову не перекладаємо. Ставтеся до
неї, як до вставної фрази, не більше.
2. Всі ці речення на українську та англійську перекладаються починаючи з місця, яке ми
описуємо, а потім вже перекладається інша частина речення.
3. Якщо в нас після конструкції there is обчислювальний об'єкт один, то перед ним ми
завжди ставимо неозначений артикль – There is a chair in the room. Якщо ж у нас
необчислювальний об'єкт або їх декілька, то ми не ставимо артиклів перед ними взагалі
– There are desks in the private office.
4. Місцезнаходження предмета завжди використовується з означеним артиклем the –
There are beds in the bedroom.
5. Місцезнаходження предмета завжди вказується наприкінці або спочатку. Наприклад:
There are sofas in the room. - In the room there are sofas.
Негативні речення з конструкцією there is/there are
Подивіться на прикладах, як будуються негативні речення з there is/there are:
 There isn't a quiet area in the office. - В офісі немає зон для відпочинку.
 There aren't restaurants in my street. - На моїй вулиці немає ресторанів.
Щоб розповісти про те, чого немає в приміщенні (зробити негативні речення) ставте
часточку «not» після слова «is» або «are» (у конструкції there is/are). Як завжди, можна
скорочувати сполучення is not (isn’t) і are not (aren’t): is not = isn't, are not = aren't.
Наприклад:
 There aren't shops opposite the market. - Напроти ринку немає магазинів.
 There isn't a computer in front of the picture. - Перед картиною немає комп'ютера.
Питання з there is/there are
Щоб дізнатися, чи є певний предмет у кімнаті або на вулиці, слід задавати питання, які
вимагають відповіді «так» або «ні». Ось їхні приклади:
 Is there a car park near your house? - Біля твого будинку є парковка?
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 Are there quiet areas in your building? - У твоєму будинку є зони відпочинку?
 Are there plants in your room? - У твоїй кімнаті є рослини?
Як Ви бачите, такі питання створюються дуже просто: слово «is» або «are» ставиться
перед «there», решта речення йде у звичному порядку. Ось схема утворення таких
питань: Is/Are – there – головний об'єкт – місце об'єкта. Is there a flipchart in his private
office? - У його приватному офісі є фліпчарт? Are there whiteboards in the meeting rooms?
- В кімнатах для зустрічей є дошки?
Відповіді на питання з there is/there are
Відповідати на питання зі структурою there is/there are, які вимагають відповідей «так»
або «ні», дуже просто. Давайте розглянемо це на прикладах:
 Is there a flipchart in your room? - Yes, there is. No, there isn't.
 Are there cars in his car park? - Yes, there are. No, there aren't.
Як видно з прикладів, відповіді на «так-ні» питання зі структурою there is/there are
будуються по наступних схемах:
Відповіді «Так». Такі відповіді завжди починаються зі слова «Yes», після якого
ставиться кома, далі - слово «there» і дієслово «is» (якщо мається на увазі однина) або
«are» (якщо мається на увазі множина). Наприклад:
 Is there a printer on the desk? - Yes, there is (Так).
 Are there computers in your private office? - Yes, there are (Так).
Відповіді «Ні». Відповіді «ні» починаються зі слова «No», що відділяється комою. Потім
ставиться «there», дієслово «is» (якщо мається на увазі однина) або «are» (якщо
мається на увазі множина), а далі - часточка «not». Наприклад:
 Are there car parks next to the building? - No, there aren't (there are not; Ні).
 Is there chalk in the classroom? - No, there isn't (there is not; Ні).
Інші граматичні теми Ви можете знайти у розділі «Безкоштовні уроки» на сайті
www.enrucafe.com
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