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PRONUNCIATION

e, a  æ bad [bæd], rack [ræk]
a, e, i, o  ә, Λ answer [’a:nsә], idea [ai'diә], done [dΛn]
th, the  θ thank [θæŋk]
th, the  ð this [ðis], that [ðæt]
ng  η gong [goŋ], meeting [’mi:tiŋ]
ph  f photo [’fәutәu]
ch  t ∫ child [t∫aild]
c (перед голосними) k car [ka:], culture [’kΛlt∫ә]
c (перед голосними e, i) s city [‚siti], cement [si’ment]
dg  dȝ budget [’bΛdȝit]
j  dȝ John [dȝ n]
qu  kw question [’kwest∫әn]
que  k queue [kju:]
kn  n knock [nok]
sh   ∫ shame [∫eim]
wr  r wrong [roŋ]
y  (перед голосними) j yes [jes]
tz  ts blitz [blits]
r  (читається перед голосними)

:  (знак довгого звука)    small [smo:l]
cc (перед e, i, y) ks accident [’æksidәnt]
g (перед e, i, y) dȝ age [eidȝ]
gn  η foreign [’foriŋ]
gue  g Prague [pra:g]
s, ss   s bus [bas], loss [los]
s, ss  (після голосних) z loose [lu:z]
u  ju:, ju, Λ graduation [grædju'ei∫n], but [bΛt],  
   cute [kju:t]
Увага: в деяких випадках британська вимова відрізняється  
від американської.
 Br. [a:] = Am. [æ:] chance, plant
 Br. [t]  = Am. [d] city, water

Пишеться             Читається Приклади



9 НАЙЧАСТІШІ ПИТАННЯ ТА ВИРАЗИ

Що це? What is that? 
Що трапилося? /  
Що відбувається?

What is happening? 

Що це значить? What does it mean? 
Що вас цікавить? What are you interested in? 
Що з Вами? What is the matter with 

you? 
Що Ви шукаєте? What are you looking for? 
Що вам подобається? What do you like? 
Що ви бажаєте? What do you want? 
Яка ваша думка? What’s your opinion? 
Що мені робити? What shall I do? 
Про що ви думаєте? What are you thinking 

about? 

[wot iz ðæt]
[wot iz hæpәniŋ]

[wot dΛz it mi:n]
[wot a: ju: 'intristid in]
[wot iz ðә mætә
wið ju:]
[wot a: ju: lukiŋ fo:]
[wot du: ju: laik]
[wot du: ju: wont]
[wots jo: ә'pinjәn]
[wot ∫æl ai du:]
[wot a: ju: 
θiŋkiŋ ә'baut]

НАЙЧАСТІШІ ПИТАННЯ ТА ВИРАЗИ
IMPORTANT QUESTIONS  

AND EXPRESSIONS 

? .

?
. . ?

Чому так? Why is this so? 
Чому ви туди йдете? Why are you going 

there? 

[wai iz ðis sәu]
[wai a: ju: 'gәuiŋ θeә]

ЗАПИТАННЯ 
QUESTIONS 

1
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Чому це трапилося? Why did it happen? 
Чому ви питаєте? Why are you asking? 
Хто це? Who is it? 
Хто ви? Who are you? 
Хто вас чекає? Who is waiting for you? 
З ким ви хочете пого-
ворити?

Who do you want to 
talk to? 

Від кого це? Who is it from? 
Кого ви чекаєте? Who are you waiting 

for? 
Де знаходиться... ? Where is/ are ...? 
Де ви живете? Where do you live? 
Де вокзал? Where is the station? 
Як я можу дістатися 
до...?

How can I get ...? 

Звідки ви? Where are you from? 
Звідки ви родом? Where do you come 

from? 
Звідки це у вас? Where did you get it? 
Коли тут відкрито? When is it open? 
Коли тут закрито? When is it closed? 
Де ви народилися? Where were you 

born? 
До якого числа ви 
хочете залишитися 
тут?

Till when do you want 
to stay here? 

Як довго ви перебу-
вали в Англії?

How long have you 
been in England? 

Скільки це коштує? How much is it? 
Котра година? What is the time? 
О котрій годині? What time? 
О котрій годині він 
відкривається?

From what time is it 
open? 

Скільки йому років? How old is he? 

[wai did it 'hæpәn]
[wai a: ju a:skiŋ]
[hu: iz it]
[hu: a: ju:]
[hu: iz ’ weitiŋ fo: ju:]
[hu: du: ju: 
wont tu to:k tu]
[hu: iz it from]
[hu: a: ju: 
’weitiŋ fo:]
[weә iz/ a:]
[weә du: ju: liv]
[weә iz ðә stei∫n] 
[hau kæn ai get]

[weә a: ju: from]
[weә du: ju: 
kΛm from]
[weә did ju: get it]
[wen iz it 'әupәn]
[wen iz it 'klәuzd]
[weә wә: ju: 
bo:n] 
[til wen du: ju: 
wont tu stei hiә]

[hau loŋ hæv ju: 
bi:n in ’iŋglәnd]
[hau mat∫ iz it]
[wot iz ðә taim]
[wot taim]
[from wot taim  
iz it ’ әupәn]
[hau әuld iz hi:]
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Яке сьогодні число? What is the date 
today? 

Як справи? How are you? 
Як далеко це? How far is it? 
Як вас звуть? What’s your name? 
Як довго ви збирає- 
теся тут залишатися?

How long are you 
going to stay here? 

Якими мовами ви 
володієте?

What languages do 
you speak? 

Ви живете на цій 
вулиці?

Is this the street you 
live in? 

Чия це книга? Whose book is it? 
Чий це собака? Whose dog is it? 

[wot iz ðә deit
tә'dei]
[hau a: ju:]
[hau fa: iz it]
[wots jo: neim]
[hau loŋ a: ju: 
gәuiŋ tu stei hiә]
[wot 'læŋgwidȝiz  
du: ju: spi:k]
[iz ðis ðә stri:t 
ju: liv in]
[hu:s buk iz it]
[hu:s dog iz it]

Я хотів би... I would like... 
Що ви бажаєте? What would you like? 
Можна мені, будь 
ласка...

Could I get, please... 

Передайте, будь 
ласка...

Could you give me...? 

Чи могли б ви  
сказати мені...?

Could you tell me...? 

Я можу вам  
допомогти?

Can I help you? 

Чи могли б ви мені 
допомогти?

Can you help me? 

Я шукаю... I’m looking for... 
Мені потрібен / 
потрібна / потрібно / 
потрібні...

I need... 

Я зголоднів. I am hungry. 
Я хочу пити. I am thirsty. 
Я втомився. I am tired. 
Я заблукав. I got lost./ I’ve got lost. 
Це важливо. This is important. 
Ходімо зі мною. Come with me. 
Ось. / Тут. Here it is. 

[ai wud laik]
[wot wud ju: laik]
[kud ai get  
pli:z]
[kud ju: giv
mi:]
[kud ju: tel mi:]

[kæn ai help ju:]

[kæn ju: help mi:]

[aim 'lukiŋ fo:]
[ai ni:d]

[ai æm 'hΛŋgri]
[ai æm 'θә:sti]
[ai æm 'taiәd]
[ai got lost/ aiv got lost]
[ðis iz im'po:tәnt]
[kΛm wið mi:]
[hiә it iz]
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але but 
тільки only 
досить / ще fairly/ yet 
можливо / або perhaps/ or 
нічого / ніколи nothing/ never 
потім / зараз afterwards/ now 
також also 
дуже very 
зовні / всередині outside/ inside 

[bΛt]
['әunli]
['feәli/ jet]
[pә'hæps/ o:]
['naθiŋ/ 'nevә]
['a:ftәwәdz/ nau]
['o:lsou]
['veri]
[aut'said/ in'said]

ЧАСИ
TENSE REVIEW 

  Активний стан Пасивний стан
 Present Continuous I am doing It is being done
 Теперішній продовжений
 Present Simple I do, he does It is done
 Теперішній простий
 Past Continuous I was doing It was being done
 Минулий продовжений
 Past Simple I did It was done
 Минулий простий
 Present Perfect I have done It has been done  
 Теперішній доконаний
 Present Perfect Continuous  I have been doing 
 Теперішній доконаний продовжений
 Past Perfect I had done It had been done
 Минулий доконаний
 Past Perfect Continuous  I had been doing
 Минулий доконаний продовжений
 Future Simple I will do It will be done
 Майбутній простий
 Конструкція be going to  I am going to do It is going to be done
 Future Continuous I will be doing
 Майбутній продовжений

ВАЖЛИВІ СЛОВА
IMPORTANT WORDS 

2




