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ПЕРЕДМОВА  
 
 

Методичні  вказівки  з  англійської  мови  за  розділом  граматики         
«Вживання  пасивного  стану  в  сучасній  англійській  мові»  (для  студентів  І           
курсу  денної  форми  навчання)  містять  стислий  теоретичний  опис         
утворення,  вживання  та  варіантів  перекладу  речень  у  пасивному  стані  (the           
Passive  Voice)  та  низку  лексико-граматичних  вправ  до  кожного  з          
граматичних   розділів   цієї   теми.  

Мета  методичних  вказівок  –  допомогти  студентам  І  курсу  узагальнити          
та  систематизувати  отримані  у  середній  школі  знання  за  цим  розділом           
граматики,  а  також  надати  уявлення  та  необхідні  знання  про  вживання           
пасивного  стану  студентам,  які  раніше  не  вивчали  англійську  мову,  навчити           
їх  розпізнавати  у  тексті  представлене  граматичне  явище  з  метою  його           
подальшого  грамотного  вживання  у  процесі  усного  мовлення,  читання  та          
перекладу.  

Граматичний  матеріал  та  вправи,  використані  у  методичних        
вказівках,  можуть  опрацьовуватися  студентами  самостійно  або  допомагати        
викладачеві  пояснювати  утворення  та  вживання  пасивного  стану  та         
вибирати   необхідні   тренувальні   вправи.  

Вправи  складено  на  основі  загальновживаних  елементів       
загально-наукової  лексики.  Для  полегшення  сприйняття  та  засвоєння        
вищезгаданої  граматичної  теми  використано,  зокрема,  тематичний  матеріал        
з   методичних   вказівок,   за   якими   навчаються   студенти   І   курсу.  
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ПАСИВНИЙ  СТАН  (THE  PASSIVE  VOICE)  ТА  ОСОБЛИВОСТІ        
ЙОГО   ВЖИВАННЯ   В   АНГЛІЙСЬКІЙ   МОВІ  

 
В  англійській  мові  дієслова  вживаються  в  активному  стані  (the  Active           

Voice)  та  пасивному  стані  (the  Passive  Voice).  The  Passive  Voice  вживається,            
коли  підмет  речення  є  об´єктом  дії,  тобто  на  нього  скерована  дія. The             
Passive  Voice утворюється  за  допомогою  допоміжного  дієслова to  be          
та   форми   дієприкметника   ІІ   змістовного   дієслова:    to   be+Participle   II.  
Показником   особи,   числа   та   часу   є   допоміжне   дієслово    to   be.  

 
Утворення   Participle   II  

The Participle  II є  третьою  формою  дієслова,  яка  у  правильних           
дієслів  утворюється  так,  як  і  форма  минулого  часу  групи  Indefinite           
(Simple),  тобто  шляхом  додавання  закінчення –ed з  відповідними         
орфографічними   змінами.   

Наприклад:   
      to   open   –   opened  
    to   answer   –   answered  
    to   translate   –   translated    (кінцеве   “e”   випадає)  

 to  study  –  studied (якщо  основа  закінчується  на  “y”  з  попередньою              
приголосною,    “y”   замінюється   на   ”i”).  

Але   якщо   перед    “y”   стоїть   голосна,   “y”   зберігається:  
     to   play   –   played  

 to  stop  –  stopped  (якщо  дієслово  закінчується  приголосною  з           
попереднім   коротким   звуком,   кінцева   приголосна   удвоюється).   

Форму    Participle   II    неправильних   дієслів   треба   запам´ятовувати.  
Наприклад:  
    to   write   –   written   
  to   build   –   built  
to   bring   -   brought   

 
Об´єктні   та   необ´єктні   дієслова   

В   англійській   мові   дієслова   поділяються   на   об´єктні   та   необ´єктні.  
Об´єктні  приймають  будь-який  додаток  (прямий,  непрямий  або        

прийменниковий).  
Необ’єктні –  це  дієслова,  після  яких  не  вживається  ні  прямий,  ні            

непрямий,   ані   прийменниковий   додаток.  
 
I   saw   him   yesterday  
I’ve   sent   a   letter   to   my   friend  
Have   you   talked   to   him   about  
  it   ?  

 об´єктні  
дієслова  

Я   бачив   його   вчора.  
Я   послав   листа   своїм   друзям.  
Ви   поговорили   з   ним   про   це   ?  
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Come   tomorrow.  
I’ll   go   to   the   library.  
Who’s   sitting   over   there   ?  

 необ´єктні  
дієслова  

Приходьте   завтра.  
Я   піду   до   бібліотеки.  
Хто   там   сидить   ?  

 
Це  можна  порівняти  з  розподілом  дієслів  в  українській  мові  на           

перехідні   (які   приймають   лише   прямий   додаток)   та   неперехідні.  
Але  в  англійській  мові  the  Passive  Voice  вживається  значно  ширше,           

ніж  в  українській,  оскільки  категорія  об´єктних  дієслів  значно  ширша,  ніж           
категорія   перехідних   дієслів.  

Так,  англійському  реченню  у  активному  стані  з  прямим  та  непрямим           
додатком  

    He   gave   me   a   book.  
можуть   відповідати   два   речення   у   пасивному   стані:  

The   book   was   given   (to)   me.   –   Книгу   було   дано   мені.  
I   was   given   a   book.   -   Мені   дали   книгу.  

 
Примітка . В  англійській  мові  існує  група  дієслів,  наприклад: to          

explain  smth.  to  smb.,  to  translate  snth.  to  smb.,  to  dictate  smth.  to  smb.,  to                
describe  smth.  to  smb., etc.,  з  якими  у  Passive  Voice  можлива  лише  одна              
конструкція,   а   саме:  

This   rule   was   explained   to   me   twice.   –   Це   правило   було   мені   пояснено  
                                                                двічі.  

      --   Мені   двічі   пояснили   це   правило.  
 
Взагалі,  the  Passive  Voice  вживається  тоді,  коли  особа,  що  говорить,           

або  не  знає,  хто  здійснює  дію,  або  не  надає  цьому  значення.  Але  коли              
виникає  необхідність  назвати  особу  або  річ,  яка  здійснює  дію,  тобто  з  боку             
якої  на  об´єкт,  означений  підметом,  скерована  дія  або  вплив,  вживається           
зворот   з   прийменником    “by” :  

This   play   was   written   by   B.   Shaw.   –   Ця   п´єса   була   написана   Б.Шоу.  
 
В  англійській  мові  у  Passive  Voice  вживаються  також  дієслова,  які           

потребують  після  себе  прийменник  (прийменниковий  додаток).  У  цьому         
випадку  прийменник  зберігається  після  дієслова  та  уточнює  лексичне         
значення   дієслова:  

They   were   much   talked   about.   –   Про   них   багато   говорили.  
Порівняйте:  

The   doctor   was   sent.   -   Лікаря   послали   (лікаря   було   послано).  
The   doctor   was   sent   for.   -   За   лікарем   послали.  

Запам´ятайте:  
The   house   wasn’t   lived   in   -   У   домі   ніхто   не   жив.   
The   bed   wasn’t   slept   in.   -   У   ліжку   ніхто   не   спав.  
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Інфінітив   (неозначена   форма)   пасивного   стану  
Утворюється  з  неозначеної  форми  дієслова to  be  та Participle  II           

змістовного   дієслова.   
Наприклад:   

to   be   shown   -      бути   показаним  
 

Passive  Infinitive  можна  утворювати  від  будь-якого  об´єктного        
дієслова: to   give    -   to   be   given  

to   send   for   –   to   be   sent   for  
to   talk   about   –   to   be   talked   about  

 
Найчастіше  Passive  Infinitive  вживається  після  дієслів to  want,  to  like,           

модальних   дієслів    can,   must,   to   have   to    у   функції   обставини   мети   та   ін.  
 
Nobody   likes   to   be   sent   for   at   night.   -   Нікому   не   подобається,   коли   за   ним   
                                                              посилають   вночі.  
This   must   be   done   at   once.   -   Це   мусить   бути   зроблено   негайно.  
He   can’t   be   given   a   holiday   now.   -   Зараз   йому   не   можна   надати   відпустку.  
He   will   have   to   be   asked   about   it   tomorrow.   -   Доведеться   спитати   його   
                                                                           про   це   завтра.  

 
 

ВЖИВАННЯ   ПАСИВНОГО   СТАНУ   
З   ДІЄСЛОВАМИ   У   ЧАСАХ   ГРУПИ   SIMPLE   (INDEFINITE)   

(на   прикладі   дієслова    to   take   –   брати,   відводити )  
 

                                          Present   Simple   Passive  
I   am   taken  
he   is   taken  
she   is   taken  
it   is   taken  

we   are   taken  
you   are   taken  
they   are   taken  

I   am   not   taken  
he   is   not   taken  
she   is   not   taken  
it   is   not   taken  

we   are   not   taken  
you   are   not   taken  
they   are   not   taken  

Am   I   taken   ?  
Is   he    taken   ?  
Is   she   taken   ?  
Is   it   taken   ?  

Are   we   taken   ?  
Are   you   taken   ?  
Are   they   taken   ?  

Past   Simple   Passive  
I   was   taken  

he   was   taken  
she   was   taken  
it   was   taken   

we   were   taken  
you   were   taken  
they   were   taken  

I   was   not   taken  
he   was   not   taken  
she   was   not   taken  
it   was   not   taken  

we   were   not   taken  
you   were   not   taken  
they   were   not   taken  

Was   I   taken   ?  
Was   he    taken   ?  
Was   she   taken   ?  
Was   it   taken   ?  

Were   we   taken   ?  
Were   you   taken   ?  
Were   they   taken   ?  
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Future   Simple   Passive  
I   shall   be   taken  
he   will   be   taken  
she   will   be   taken  
it   will   be   taken  

we   shall   be   taken  
you   will   be   taken  
they   will   be   taken  

I   shall   not   be   taken  
he   will   not   be   taken  
she   will   not   be   taken  
it   will   not   be   taken  

we   shall   not   be   taken  
you   will   not   be   taken  
they   will   not   be   taken  

Shall   I   be   taken   ?  
Will   I   be   taken   ?  

Will   she   be   taken   ?  
Will   it   be   taken   ?  

Shall   we   be   taken   ?  
Will   you   be   taken   ?  
Will   they   be   taken   ?  

 
Порівняйте:  

I   take   (я   відвожу)   –   I   am   taken   (мене   відводять)  
I   took   (я   відвів)   –   I   was   taken    (мене   відвели)  
I   shall   take   (я   відведу)   –   I   shall   be   taken   (мене   відведуть)  

 
Вправи  

 
Вправа   1.   Знайдіть   серед   наведених   дієслів   об´єктні   та   додайте   до   кожного   з   них   
                    додаток:  
 
to  go,  to  take,  to  find,  to  lie,  to  stop,  to  swim,  to  come,  to  speak,  to  show,  to  look                     
at,  to  live,  to  discuss,  to  stand,  to  spend,  to  miss,  to  listen  to,  to  ski,  to  use,  to                    
change,   to   hear,   to   leave,   to   examine  
 
Вправа   2.   Прочитайте   та   перекладіть   українською   мовою   речення:  
 
1. You’re   wanted   on   the   phone.  
2. When   was   this   house   built   ?  
3. He   was   shown   the   way   to   our   house.  
4. Who   was   the   book   written   by   ?  
5. A   new   library   will   soon   be   built   here.  
6. The   work   must   be   done   at   once.  
7. I   don’t   like   to   be   talked   about.  

 
Вправа   3.   Перекладіть   англійською,   вживаючи    Past   Simple   Active    або    Past   Simple   
                   Passive :  
 
Я   розповів.   –   Мені   розповіли.  
Я   показав.   –   Мені   показали.  
Ми   спитали.   –   Нас   спитали.  
Ми   відповіли.   –   Нам   відповіли.  
Вони   дали.   –   Їм   дали.  
Він   згадав.   –   Його   згадали.  
Ви   запросили.   –   Вас   запросили.  

10  
 



Вправа   4.   Розкрийте   дужки,   вживаючи    Present,   Past    або    Future   Simple   Passive :  
 

1. Bread   (to   eat)   every   day.  
2. The   letter   (to   receive)   yesterday.  
3. Nick   (to   send)   to   Kyiv   next   week.  
4. I   (to   ask)   at   the   lesson   yesterday.  
5. I   (to   give)   a   very   interesting   book   at   the   library   last   Friday.  
6. Not   many   houses   (to   build)   in   our   town   every   year.  
7. This   work   (to   do)   tomorrow.  
8. This   text   (to   translate)   at   the   last   lesson.  
9. These   trees   (to   plant)   last   autumn.  
10.A   lot   of   interesting   games   always   (to   play)   at   our   PT   lessons.  
11.This   bone   (to   give)   to   my   dog   tomorrow.  
12.We   (to   invite)   to   a   concert   last   Saturday.  
13.Lost   time   never   (to   find)   again.  
14.Rome   (not   to   build)   in   a   day.  
15.My   question   (to   answer)   two   days   ago.  
16.Hockey   (to   play)   in   winter.  
17.Mushrooms   (to   gather)   in   autumn.  
18.Thousands   of   houses   (to   destroy)   during   the   Great   Fire   of   London.  
19.His   new   book   (to   finish)   next   year.  
20.Flowers   (to   sell)   in   shops   and   in   the   streets.  
21.Our   country   richly   (to   endue)   by   nature.  

 
Вправа   5.   Розкрийте   дужки,   обираючи   потрібну   форму   дієслова:  
 

1. At   the   station   they   will   (meet,   be   met)   by   a   man   from   the   travel   bureau.  
2. She   will   (meet,   be   met)   them   in   the   hall   upstairs.  
3. The   porter   will   (bring,   be   brought)   your   luggage   to   your   room.  
4. Your   luggage   will   (bring,   be   brought)   up   in   the   lift.  
5. You   may   (leave,   be   left)   your   hat   and   coat   in   the   cloakroom   downstairs.  
6. They   can   (leave,   be   left)   the   key   with   the   clerk   downstairs.  
7. From   the   station   they   will   (take,   be   taken)   straight   to   the   hotel.  
8. Tomorrow   he   will   (take,   be   taken)   them   to   the   Art   Museum.  

 
Вправа   6.   Прочитайте   та   перекладіть   цю   жартівливу   міні-розповідь:  
 

He   was   talked   about.  
He   was   sent   for.  
He   was   waited   for.  
He   was   looked   at.  
He   was   listened   to.  
He   was   laughed   at.  
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Вправа   7.   Поставте   наступні   речення   у    Passive   Voice ,   звертаючи   увагу   на   місце   
                   прийменника:  

Eg.     We    speak   very   highly    of     her.    –    She    is   very   highly   spoken    of .  
 

1. The   senior   students   laughed   at   the   freshman.  
2. The   group   spoke   to   the   headmistress   yesterday.  
3. These   young   mothers   looked   after   their   babies   with   great   care.  
4. Nobody   lived   in   that   old   house.  
5. They   sent   for   Jim   and   told   him   to   prepare   a   report   on   that   subject.  
6. We   thought   about   our   friend   all   the   time.  
7. The   doctor   will   operate   on   him   in   a   week.  
8. The   teacher   sent   for   the   pupil’s   parents.  
9. They   looked   for   the   newspaper   everywhere.  
10.Nobody   slept   in   the   bed.  
11.The   neighbour   asked   for   the   telegram.  
12.Everybody   listened   to   the   lecturer   with   great   attention.  
13.They   often   talk   about   the   weather.  

 
Вправа   8.   Поставте   дієслово   наведених   речень   у   минулий   та   майбутній   часи,   
                   змінивши   відповідно   обставини   часу:  
 

1. Our   students   are   given   a   lot   of   homework   to   do   every   day.  
2. What   kind   of   books   are   discussed   in   class   ?  
3. How   many   houses   are   built   in   our   city   a   year   ?  
4. Why   aren’t   these   exercises   done   ?  

 
Вправа   9.   Поставте   речення   у   запитальну   та   заперечну   форми:  
 

1. This   work   will   be   finished   tomorrow.  
2. The   delegation   was   met   at   the   station.  
3. Houses   are   built   very   quickly   now.  
4. The   work   can   be   done   tomorrow   morning.  
5. The   rules   will   be   revised   at   the   next   lesson.  

 
Вправа   10.   Поставте   речення   у    Active   Voice :  
 
1. I’m   interested   in   economy,   politics,   history   and   computers.  
2. The  Declaration  of  Ukrainian  independence  was  proclaimed  on  August  24,           

1991   by   the   Supreme   Council.  
3. A   great   role   in   the   history   of   Kyiv   was   played   by   Prince   Volodymyr.  
4. The   western   coast   of   Great   Britain   is   washed   by   the   Atlantic   Ocean.  
5. Most   of   the   rivers   are   connected   with   one   another   by   means   of   canals.  
6. The   country   is   governed   by   the   Government.  
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Вправа   11.   Перекладіть   англійською   мовою:  
 

Мені   показали.   –   Мені   показують.   –   Мені   покажуть.  
Нам   дали.   –   Нам   дають.   –   Нам   дадуть.  
Його   забули.   –   Його   забувають.   –   Його   забудуть.  
Вас   запросили.   –   Вас   запрошують.   –   Вас   запросять.  
Їй   допомогли.   –   Їй   допомагають.   –   Їй   допоможуть.  
 

Вправа   12.   Розкрийте   дужки,   вживаючи   дієслова   в    Active   Voice    або    Passive   Voice :  
 
1. Nobody   (to   see)   him   yesterday.  
2. The   money   (to   receive)   tomorrow.  
3. He   (to   give)   me   this   book   next   week.  
4. The   answer   to   this   question   can   (to   find)   in   the   encyclopedia.  
5. We  (to  show)  the  historical  monuments  of  the  capital  to  the  delegation             

tomorrow.  
6. You  can  (to  find)  interesting  information  about  the  life  in  the  USA  in  this               

book.  
7. Budapest   (to   divide)   by   the   Danube   into   two   parts:   Buda   and   Pest.  
 
Вправа   13.   Поставте   речення   у    Passive   Voice :  
 

1. You   must   take   the   box   to   the   station.  
2. You   can   cross   the   river   on   a   raft.  
3. The   workers   can   finish   the   building   of   the   house   very   soon.  
4. You   must   pay   your   debts   the   day   after   tomorrow.  
5. You   must   do   three   of   these   exercises   tomorrow.  
6. You   can   find   the   book   you   need   in   the   library.  

 
 
Вправа   14.   Перекладіть   англійською   мовою:  
 
1. Їх   завжди   запрошують   на   день   народження   Марії.  
2. Влітку   хлопчика   відвезуть   на   дачу.  
3. Про   цей   нецікавий   фільм   багато   не   говорили.  
4. Цю   книгу   запитують   дуже   часто.  
5. Мою   думку   не   зрозуміли.  
6. Минулого   року   її   послали   до   Кембриджа.  
7. Їм   завжди   допомагають.  
8. Треба   покласти   книжки   до   шафи.  
9. Собаку   можна   годувати   м´ясом   та   овочами.  
10.Мені   щоранку   дають   сік.  
11.Мені   порадили   займатися   спортом.  
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12.Коли   відремонтували   автомобіль   ?  
13.Коли   перевірять   контрольну   роботу   ?   
 
 
 

ВЖИВАННЯ   ПАСИВНОГО   СТАНУ   
З   ДІЄСЛОВАМИ   У   ЧАСАХ   ГРУПИ     CONTINUOUS   (PROGRESSIVE)   

(на   прикладі   дієслова    to   take   –   брати,   відводити )  
 

                                          Present   Continuous   Passive  
I   am   being   taken  
he   is   being   taken  
she   is   being   taken  
it   is   being   taken  

we   are   being   taken  
you   are   being   taken  
they   are   being   taken  

I   am   not   being   taken  
he   is   not   being   taken  
she   is   not   being   taken  
it   is   not   being   taken  

we   are   not   being   taken  
you   are   not   being   taken  
they   are   not   being   taken  

Am   I   being   taken   ?  
Is   he   being   taken   ?  
Is   she   being   taken   ?  
Is   it   being   taken   ?  

Are   we   being   taken   ?  
Are   you   being   taken   ?  
Are   they   being   taken   ?  

Past   Continuous   Passive  
I   was   being   taken  

he   was   being   taken  
she   was   being   taken  
it   was   being   taken  

we   were   being   taken  
you   were   being   taken  
they   were   being   taken  

I   was   not   being   taken  
he   was   not   being   taken  
she   was   not   being   taken  
it   was   not   being   taken  

we   were   not   being   taken  
you   were   not   being   taken  
they   were   not   being   taken  

Was   I   being   taken   ?  
Was   he   being   taken   ?  
Was   she   being   taken   ?  
Was   it   being   taken   ?  

Were   we   being   taken   ?  
Were   you   being   taken   ?  
Were   they   being   taken   ?  

 
Примітка. Future  Continuous  Passive  не  існує.  Замість  цієї  форми          

вживається    Future   Indefinite    Passive.  
 
 

Вправи  
 
Вправа   1.   Перекладіть   англійською   мовою,   вживаючи   дієслова   у   часах   групи   
                    Continuous   Active    або    Passive :  
 
Ми   обговорювали.   –   Нашу   роботу   обговорювали.  
Він   підписує.   –   Листи   підписують.  
Вони   будували.   –   Місто   будувалось.  
Вона   допомагає.   –   Їй   допомагають.  
Ти   показував.   –   Тобі   показували.  
Я   лікував.   –   Мене   лікували.  
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Вправа   2.   Перекладіть   українською   мовою   речення:  
 
1. Our   city   was   being   built   according   to   the   preliminary   drafted   plan.  
2. New  dwelling  areas,  social  institutions  and  trading  centers  are  being           

constructed.  
3. Many   new   houses   are   being   built   now.  
4. Are   they   ready   with   the   parcel   ?   –   No,   it’s   still   being   packed.  
5. Listen   carefully,   a   new   grammar   rule   is   being   explained.  
6. M.   Reed   is   at   the   hospital   now.   His   son   is   being   operated   on.  
7. Which   rule   was   being   explained   when   you   went   into   the   classroom   ?  
 
Вправа   3.   Дайте   відповідь   на   запитання:  
 

1. Who’s   being   examined   now   ?  
2. What   was   being   discussed   at   the   time   ?  
3. Is   the   mail   still   being   looked   through   ?  

 
Вправа   4.   Складіть   як   можна   більше   речень,   користуючись   таблицею.   
                    Перекладіть   їх   українською   мовою:  
 
An   exercise  
His   story  
An   article  
The   letter  
The   telegram  

 
is  
was  

still   being  

discussed  
written  
translated  
read   aloud  
done  

The   sentences  
New   words  
The   articles  
Exercises  
The   stories  

 
 
are  
were  
 
 

 
Вправа   5.   Дайте   відповідь   на   запитання,   користуючись   наведеними   виразами:  

 
Model:    “What’s   going   on   in   the   room   ?”  

    “A   new   film   is   being   discussed”  
 

What’s   going   on   in   the   room   now   ?  
What   was   happening   in   the   room   when   you  
went   in   (at   three   o’clock   yesterday,   at   that  
time   ?)  

to   explain   a   new   rule  
to   pack   one’s   things  
to   speak   of   the   recent  
sporting   events  
to   discuss   the   demand   for  
this   kind   of   machines  
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Вправа   6.   Поставте   речення   у    Passive   Voice :  
 
1. They   are   repairing   the   clock   now.  
2. At   twelve   o’clock   the   workers   were   loading   the   trucks.  
3. He   is   teaching   computer   science   to   our   children   now.  
4. They   are   building   a   new   concert   hall   in   our   street.  
5. They   were   playing   tennis   from   four   till   five.  
6. We   were   looking   at   the   man   with   great   surprise.  
7. Has   the   secretary   typed   the   letters   yet   ?   –   No,   she   is   typing   them   now.  
  

Вправа   7.   Поставте   речення   у    Active   Voice,    вводячи   будь-які   підмети,   які   
                   підходять:  
 
1. All  the  passengers  in  the  bus  were  listening  to  the  story  of  the  boy  who  had                 

been   saved   from   drowning   by   the   quickness   of   the   driver.  
2. They   were   being   taught   drawing   at   the   lesson.  
3. The   room   was   being   cleaned   and   aired.  
4. The   bridge   over   the   river   is   being   built.  
5. When  I  went  to  this  city  ten  years  ago,  the  first  underground  line  was  being                

built.  
 

Вправа   8.   Поставте   дієслова   у   дужках   у   потрібний   час   у    Active    або    Passive   Voice :  
 
1. The  teacher  told  the  student  to  look  up  the  rule  himself  as  it  (to  explain)                

many   times.   “You   (to   be)   inattentive   while   it   (to   explain)”,   he   said.  
2.  When  I  went  into  the  cinema,  a  new  film  (to  show).  I  was  sorry  that  I  (not  to                    

tell)  about  the  show  before  and  was  late  for  the  beginning  as  the  end  (to                
impress)   me   greatly.  

3. A  new  stadium  (to  build)  opposite  our  house  lately,  and  my  brother  says  that               
the   number   of   people   taking   part   in   sporting   events   there   (to   increase).  

4. This  journal  (to  be)  in  great  demand.  If  you  wish  to  have  it,  go  to  the                 
book-shop   today,   it   (to   sell)   there   now.  

5. You  (to  look  for)  your  gloves  ?  Ask  the  attendant,  some  gloves  (to  pick  up)                
and   (to   give)   to   him   a   few   minutes   ago.  

6. As  it  was  rather  noisy  in  the  room  when  I  went  in,  I  could  not  make  out  what                   
(to  discuss).  From  the  words  which  I  caught  on  coming  close  to  them,  I               
understood   that   recent   sporting   events   (to   speak   about).  

7. The  boy  (to  tell)  that  he  (not  to  allow)  to  go  out  until  his  homework  (to  do)                  
carefully.  

 
Вправа   9.   Перекладіть   англійською   мовою:  
 

1. Я   прочитав   тільки   частину   статей,   решта   ще   друкується   зараз.  
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2. Коли  я  приїхав  у  відпустку  у  моє  рідне  місто,  там  будували  новий             
стадіон.  

3. Ваші   екзаменаційні   роботи   зараз   перевіряють.  
4. Якщо   він   не   прийде,   це   питання   не   обговорюватиметься.  
5. Зараз   його   зустрічають   на   вокзалі.  
6. Її   часто   згадували.  
7. Ці   книжки   використовуються   для   роботи.  

 
 

ВЖИВАННЯ   ПАСИВНОГО   СТАНУ   
З   ДІЄСЛОВАМИ   У   ЧАСАХ   ГРУПИ    PERFECT  

(відмінювання   дієслова    to   take   –   брати,   відводити    )  
 

                                          Present   Perfect   Passive  
I   have   been   taken  
he   has   been   taken  
she   has   been   taken  
it   has   been   taken  

we   have   been   taken  
you   have   been   taken  
they   have   been   taken  

I   have   not   been   taken  
he   has   not   been   taken  
she   has   not   been   taken  
it   has   not   been   taken  

we   have   not   been   taken  
you   have   not   been   taken  
they   have   not   been   taken  

Have   I   been   taken   ?  
Has   he   been   taken   ?  
Has   she   been   taken   ?  
Has   it   been   taken   ?  

Have   we   been   taken   ?  
Have   you   been   taken   ?  
Have   they   been   taken   ?  

Past   Perfect   Passive  
I   had   been   taken  

he   had   been   taken  
she   had   been   taken  
it   had   been   taken  

we   had   been   taken  
you   had   been   taken  
they   had   been   taken  

I   had   not   been   taken  
he   had   not   been   taken  
she   had   not   been   taken  
it   had   not   been   taken  

we   had   not   been   taken  
you   had   not   been   taken  
they   had   not   been   taken  

Had   I   been   taken   ?  
Had   he   been   taken   ?  
Had   she   been   taken   ?  
Had   it   been   taken   ?  

Had   we   been   taken   ?  
Had   you   been   taken   ?  
Had   they   been   taken   ?  

 
Future   Perfect   Passive  

I   shall   have   been   taken  
he   will   have   been   taken  
she   will   have   been   taken  
it   will   have   been   taken  

we   shall   have   been   taken  
you   will   have   been   taken  
they   will   have   been   taken  

I   shall   not   have   been   taken  
he   will   not   have   been   taken  
she   will   not   have   been   taken  
it   will   not   have   been   taken  

we   shall   not   have   been   taken  
you   will   not   have   been   taken  
they   will   not   have   been   taken  

Shall   I   have   been   taken   ?  
Will   he   have   been   taken   ?  
Will   she   have   been   taken   ?  
Will   it   have   been   taken   ?  

Shall   we   have   been   taken   ?  
Will   you   have   been   taken   ?  
Will   they   have   been   taken   ?  

 
Примітка. Минулий  та  майбутній  часи  групи Perfect у Passive  Voice           

вживаються  досить  рідко.  Теперішній  час  групи Perfect у Passive  Voice           
часто   вживається   з   дієсловами    to   ask,   to   send,   to   tell    та   ін.  

 
 

17  
 



I’ve   been   asked   to   play   in   next   week’s   football   match.   –   Мене   попросили   
прийняти   участь   у   футбольному   матчі   наступного   тижня.  

He’s   been   sent   to   help   them.   –   Його   послали   їм   на   допомогу.  

 
 

Вправи  
 
Вправа   1.   Складіть   речення   за   зразками,   використовуючи   наведені   
                   словосполучення:  

 
1.   Eg.   :     I’ve   been   told   to   come   at   three.  

 to  be  given  a  lot  of  work  to  do;  to  be  shown  the  way  to  …;  to  be  asked  to                     
bring   …;   to   be   advised   to   learn  

2.   Eg.   :     Has   the   question   been   discussed   yet   ?.  
 to   be   finished;   to   be   forgotten;   to   be   decided;   to   be   left;   to   be   revised  

3.   Eg.   :     The   doctor   has   been   sent   for.  
 to   be   talked   about;   to   be   spoken   to;   to   be   listened   to;   to   be   looked   at  
 
Вправа   2.   Поставте   речення   у   запитальну   та   заперечну   форми,   додаючи   необхідні   
                   за   змістом   слова:  
 
1. The   article   has   been   translated   into   English.  
2. The   question   has   been   discussed.  
3. This   work   will   have   been   done   by   the   end   of   the   month.  
4. The   book   had   been   read   by   five   o’clock   yesterday.  
 
Вправа   3.   Поставте   наступні   речення   у   Passive   Voice:  
 

1. I   have   translated   the   whole   text.  
2. By   six   o’clock   they   had   finished   the   work.  
3. When   I   came   home,   he   had   eaten   the   sweets.  
4. The  scientist  has  carried  out  a  number  of  important  experiments  in  this             

laboratory.  
5. By   the   middle   of   autumn   we   had   planted   all   the   trees.  
6. She   has   forgotten   the   story.  
7. Has   anybody   explained   the   rules   of   the   game   to   you   ?  
8. Fred   hasn’t   brought   back   my   skates.  
9. By   three   o’clock   the   workers   had   loaded   the   trucks.  
10.I   have   just   paid   all   my   bills.  
11.Neighbours   have   already   discussed   the   novel.  
12.Has   the   secretary   typed   the   letters   yet   ?   –   No,   she   is   typing   them   now.  
13.Students   haven’t   yet   translated   the   text.  
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Вправа   4.   Дайте   відповідь   на   запитання.   Відповідь   має   бути   у   Passive   Voice:  
 

1. Have   dogs   ever   attacked   you   ?  
2. Has   he   just   written   this   computer   program   ?  
3. Have   the   children   scattered   about   a   lot   of   things   ?  
4. Has   your   father   put   all   the   books   in   the   bookcase   ?  
5. Had   her   daughter   made   this   dress   by   yesterday   ?  
6. How   many   English   books   have   the   students   read   this   year   ?  
7. Have   you   seen   any   interesting   films   lately   ?  
8. Why   have   you   put   my   books   on   this   table   ?  
9. Have   your   parents   invited   some   friends   to   tea   this   evening   ?  
10.Have  recent  observations  revealed  a  number  of  ozone  losses  caused  by            

human   action   ?  
11.Why   have   weather   patterns   changed   recently   ?  
12.How   many   difficult   questions   has   the   teacher   asked   you   today   ?  
13.Will   the   scientists   have   complete   experiments   by   the   next   month   ?  
 

Вправа   5.   Поставте   речення   у    Active   Voice ,   вводячи   будь-які   підмети,   які   підходять   
                   за   змістом:  

 
1. Have   all   these   books   been   read   ?  
2. The   letter   has   just   been   typed.  
3. She   showed   me   the   picture   which   had   been   painted   by   her   husband.  
4. He   has   been   told   everything,   so   he   knows   what   to   do   now.  
5. The   door   has   been   left   open.  
6. She   said   that   the   new   timetable   had   not   yet   been   hung   on   the   notice   board.  
7. By   three   o’clock   everything   had   been   prepared.  
8. Has   the   letter   just   been   sent   ?  
9. Invitations  have  been  sent  to  all  the  old  pupils  to  be  present  at  the  school’s                

thirtieth   anniversary.  
10.This   man   has   never   been   talked   to.  
11.Has   his   essay   been   handed   in   ?  
12.What   has   been   said   is   true.  
13.The   papers   had   been   looked   through   and   corrected   by   the   next   lesson.  
14.This   mountain   has   never   been   climbed   before.  
15.Why   have   these   cups   been   put   here   in   this   cupboard   ?  
 

Вправа   6.   Розкрийте   дужки,   вживаючи   дієслова   у    Perfect     Passive   Voice :  
 
1. Two   new   engineers   just   (to   introduce)   to   the   head   of   the   department.  
2. The  children  (to  take)  to  the  theatre  by  the  teacher  and  they  (to  bring)  back                

to   school   by   six   o’clock.  
3. This   new   dictionary   (to   sell)   everywhere.  
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4. All   the   texts   (to   look)   through   by   yesterday.  
5. Two   reports   on   Hemingway’s   stories   (to   make)   in   our   group   this   week.  
6. For  nearly  1000  years  all  the  kings  and  queens  of  Great  Britain  (to  crown)  at                

Westminster   Abbey.  
 

Вправа   7.   Перекладіть   англійською   мовою:  
 

1. Вас   екзаменували   цього   ранку   ?  
2. Її   доправлено   до   лікарні   сьогодні   ввечері.  
3. Усі   ваші   твори   будуть   перевірені   до   наступної   п´ятниці.  
4. Нам   показали   дуже   дивну   картину.  
5. Їм   усім   дали   квитки   на   виставку.  
6. Йому   поставили   два   складні   запитання.  
7. Ця   робота   буде   закінчена   до   післязавтра   ?  
8. Ці   квіти   тільки-но   зірвали.  
9. Статтю   було   перекладено   до   п´ятої   години.  
10.Коли   я   повернулась   додому,   обід   був   вже   приготовлений.  
11.Невже   статтю   було   так   швидко   перекладено   трьома   мовами   ?  
12.Цей   стіл   зробили   з   дерева.  
13.Йому   сказали,   щоб   він   більше   працював.  
14.Книжку   вже   було   прочитано,   коли   мій   друг   мені   зателефонував.  
15.Тільки-но   обід   був   закінчений,   вони   пішли   на   прогулянку.  

 
 

ТАБЛИЦЯ   УСІХ   ЧАСІВ   У   PASSIVE   VOICE  
 

 Present  Past  Future  Future-in-the-Past  

Simple  
((Inde-finit 

e)  
Letters   

are   written  
    every   day  

The   letter  
was   written  

yesterday  

The   letter  
will   be   written  

tomorrow  

(He   said   that)   
the   letter  

  would   be   written  
the   next   day  

 
Continuou 

s  
(Progre-  

ssive)  
 

The   letter  
  is   being   written  

now  

The   letter   
was   being   written  

at   5   o’clock  
yesterday  

  

Perfect  
The   letter  

has     already     been  
written  

The   letter  
had     been   written  

by   5   o’clock  
yesterday  

The   letter  
will   have  

   been   written  
by   5   o’clock  
tomorrow  

 

(He   said   that)   
the   letter  

  would   have   
been   written   
by   5   o’clock   
the   next   day  
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Perfect   
Continuou 

s  
(Perfect  

 
Progressiv 

e)  

    

НЕОЗНАЧЕНА   ФОРМА   ДІЄСЛІВ   
У   ПАСИВНОМУ   СТАНІ   (PASSIVE   INDEFINITE)  

 
Утворюється  з  інфінітиву  дієслова to  be  та  дієприкметника  ІІ          

змістовного   дієслова.  
Наприклад:    to   be   shown    –    бути   показаним,   показуватися .  

 
Інфінітив  пасивного  стану  можна  утворити  від  будь-якого  об´єктного         

дієслова:  
to   give   –   to   be   given  
to   send   for   –   to   be   sent   for  
to   talk   about   –   to   be   talked   about.  

 
Інфінітив  дієслова  у  пасивному  стані  вживається  у  тих  самих          

випадках,  що  й  інфінітив  у  активному  стані,  наприклад,  після  дієслів to            
want,  to  like, після  модальних  дієслів can,  must  (to) у  функції  обставини             
мети   та   ін.  
Nobody   likes   to   be   sent   for   at   night.   –   Нікому   не   подобається,   коли   за   ним  
                                                               посилають   уночі.  
This   must   be   done   at   once.   –   Це   мусить   бути   зроблено   негайно.  
He   can’t   be   given   a   holiday   now.   –   Йому   не   можна   надати   відпустку   зараз.  
He   will   have   to   be   asked   about   it   tomorrow.   –   Доведеться   спитати   його   про   
                                                                           це   завтра.  

 
 

Вправи  
 
Вправа   1.   Складіть   речення   за   зразком,   використовуючи   наведені   
                   словосполучення:  

Eg.   :     The   question   must   be   discussed   at   once.  
Can   the   question   be   discussed   tomorrow   morning   ?  
The   question   can   (can’t)   be   discussed   tomorrow   morning   ?  

 
 to  be  met;  to  be  spoken  to;  to  be  found;  to  be  sent  (for);  to  be  done;  to  be                    
written;  to  be  shown;  to  be  translated  into;  to  be  finished;  to  be  given  back;  to  be                  
decided;   to   be   used;   to   be   built  
 
Вправа   2.   Перекладіть   англійською   мовою,   вживаючи   Passive   Indefinite   після   
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                   модальних   дієслів:  
 
1. Це   можна   зробити.  
2. Треба   мити   руки   перед   їжею.  
3. Кімнати   треба   регулярно   провітрювати.  
4. Собаку   можна   годувати   м´ясом   та   овочами.  
5. Дитині   треба   давати   фрукти.  
6. Треба   покласти   книжки   до   шафи.  
7. Як   можна   перекласти   це   слово   ?  
8. Його   треба   запросити   на   мій   день   народження   ?  
9. Їй   можна   запропонувати   нову   роботу.  
10.Шоу   має   тривати.  
11.Цю   картину   можна   повісити   на   стіну.  
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