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Present Perfect Passive
В англійській мові, як і в російській дієслово «нагороджений» граматичною
категорією «заставу» (voice). Їх у нього два – активний (Active) і пасивний
(Passive). Про те, як «веде себе» останній – Passive Voice -пасивний заставу –
у часі Present Perfect (Справжнє Вчинене), і говоримо сьогодні.
Загальні відомості
Дія, яким би воно не було, не може обійтися без об’єкта або суб’єкта. Об’єкт
необхідний, щоб виконувати те саме діяння, і тоді в силу вступає Active voice
(активний стан):
A famous journalist always writes many interesting articles – Відомий журналіст
завжди пише цікаві статті.
В даному випадку журналіст є об’єктом дії і підметом, так як він сам і ніхто
інший пише свої статті. Але бувають випадки, коли на перше місце виходить
суб’єкт дії, і тоді починає діяти Passive voice (пасивний заставу):
Many interesting articles are written by a famous journalist – Багато цікавих
статей написані відомим журналістом.
Тут суб’єкт дії – статті. Незважаючи на своє «бездіяльність», вони
витісняють «журналіста» і виходять на перший план. Тепер вони є підметом
у реченні і присудок, виражене дієсловом «написані» (are written), повністю
залежить від нього (він стоїть у множині, як і підлеглі).
Освіта
Пасивний або пасивний заставу (Passive voice) в англійській мові
утворюється за допомогою двох дієслів: допоміжного to be і основного
дієслова у 3-й формі. Допоміжний дієслово є змінною частиною цієї
складної конструкції. Він змінюється за особами, числами і часами. Що
стосується основного дієслова, то, якщо він належить до групи правильних,
то до його основі приєднується закінчення –ed. У разі, коли смисловий
дієслово належить до групи неправильних, він береться з третьої колонки
таблиці неправильних дієслів.

Підлягають + to be + основний дієслово + -ed (3-я форма
правильного дієслова)
Єдине число
Множина
I am invited – я запрошений
You are invited – ти запрошений

He (she, it) invited – він (вона, воно) запрошений
We are invited – ми запрошені
You are invited – ви запрошені
They are invited – ми запрошені

Підлягають + to be + 3-я форма неправильного дієслова
Єдине число
Множина
I am forgiven – я прощений
You are forgiven – ти прощений
He (she, it) is forgiven – він (вона, воно) прощений
We are forgiven – ми прощені
You are forgiven – ви прощені
They are forgiven – вони прощені
Якщо дія проводиться за допомогою неживого предмета (матеріал,
інструмент), то застосовується прийменник with (The roofs are covered with
white snow – Дахи вкриті білим снігом). Коли «ініціатор» дії – чоловік, то
використовується прийменник by The picture is drawn by a famous artist –
Картина намальована відомим художником).
Заперечення і питання
Для того, щоб побудувати негативне пропозицію, необхідна негативна
частка not (не). У страдательном заставі вона ставиться між допоміжним
дієсловом to be і смисловим дієсловом у 3-й формі:
The toy is not broken – Іграшка не зламана.
The desk is not cleaned – Письмовий стіл не вимито.
У питальному реченні порушується властивий англійській мові прямий
порядок слів. На перше місце виходить допоміжний дієслово to be. Далі слід
підлягають і основний дієслово:
Is the rule learned by students? – Правило вивчено студентами?
Правила і приклади речень Present Perfect Passive voice
Як говорилося вище, допоміжний дієслово в конструкції Passive voice
змінюється по особам числами і часами. В залежності від того, яке перед
нами час, таку форму і набуває допоміжний дієслово to be, в той час як
основний дієслово залишається незмінною 3-й формі.
Конструкція часу Present Perfect (Цього Вчинене) – have/has + 3-я форма
дієслова. Тепер в дану формулу підставляємо дані Passive voice і отримуємо
нову конструкцію Present Perfect Passive voice: have/has + been (допоміжний
дієслово to be у 3-й формі) + основний дієслово в 3-й формі. А тепер
розглянемо, як це «працює» на практиці:
The house has already been built. It is wonderful – Будинок був вже
побудований. Він прекрасний (Дія відбулася в недалекому минулому, але
результат його видно в сьогоденні)
This book has not discussed yet. He worries about it. – Книгу ще не
обговорювали. Він турбується про це. (Дія відбулася в минулому, але все ще
актуально в сьогоденні)

Have you never been deceived? – Тебе ніколи не обманювали?
Так як в Present Perfect Passive voice допоміжних дієслів два, то при
запереченні частка not (не) ставиться після першого допоміжного дієслова
(have/has not been written – не був написаний). Те ж правило діє і щодо
питання: на перше місце виходить перший допоміжний дієслово (Has is
already been written? – Воно було написано?)
1 Виконати в підручнику сторінка 86-87 вправа 8(a,b) і 9.

2 Сторінка 121 вправа 5 виконати в підручнику і 6 виконати в зошиті.

