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Група № 15 

Урок № 11-12 

Тема уроку: «Sport in our life. Future tenses» 

 

Мета уроку: продовжити вивчати лексику з теми «Спорт»; вивчити новий граматичний 

матеріал «Майбутні часи» 

Матеріал уроку: 

1. Перекласти наступні слова та вставити їх за змістом у речення.  

 

 



2. Написати назви виділених на рисунках частин. 

 

 

 

 

 



3. Законспектувати правила. 

Часові ситуації, описувані за допомогою сучасних мов, ділять час на три проміжки: 

минуле, сучасне, майбутнє. Для опису дій в кожній лексичної групи формуються 

відповідні мовні конструкції. В англійській мові особливе місце займає форма 

майбутнього часу. Її вживання обумовлено необхідністю оповідачеві повідомити про 

майбутні плани, можливі дії, які відбудуться через певний часовий проміжок в 

майбутньому. Майбутній час (Future Tenses) ділиться на кілька часових категорій. Кожна з 

них описує під час промови точно зазначений часовий проміжок, завершеність / 

незавершеність дії, її вплив на наступні акти дії. Розподіл часових категорій залежить від 

історії формування англійської мови. В майбутньому часі виділяють:  

• простий майбутній час - future simple;  

• тривалий майбутній час - future continuous / progressive;  

• майбутній завершене час - future perfect;  

• майбутній тривалий завершений час - future perfect continuous / progressive.  

Останні дві часові категорії часто використовуються як взаємозамінні. Найбільш 

часто вживаними є дві перших - простий і тривалий час.   

 

FUTURE SIMPLE. Простий майбутній час описує події, які відбудуться в 

майбутньому, але про їх тривалість, наслідок нічого не відомо. Це найбільш загальна 

часова категорія, що описує бажання, прагнення, плани.  

FUTURE CONTINIOUS. Майбутній тривалий час використовується для опису дії, 

яка відбудеться через певний час, буде тривати в майбутньому. Його використовують, 

якщо очікувана дія запланована, очікувана, але не є одномоментною. Детальніше:   

FUTURE PERFECT І FUTURE PERFECT CONTINUOUS. Дані часові категорії 

використовуються в англійській мові для опису дії, яка почнеться в майбутньому, 

закінчиться до якогось моменту, буде тривалою або короткою. Використовуються рідко 

через те, що речення в них масивні, їх можна замінити на більш просту мовну 

конструкцію Future Simple.   

 

 

 

 

 



 

Домашнє завдання: 

1. Зробити вправу на вживання правильної форми майбутнього часу.   

 

 

Шановні учні! Фото конспектів та виконаних домашніх завдань надсилати на 

електронну адресу викладача  

gr.ev@ukr.net 

У темі листа вказувати Ваше ПІБ, № групи, назву предмета, номер уроку.  
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