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В англійській мові існує два способи для того, щоб передати чиєсь висловлювання: пряма
мова та непряма мова.
Direct speech (пряма мова) – це дослівна передача чийогось висловлювання (а також своїх
власних слів), передача чиєїсь мови слово в слово. Пряма мова з обох сторін
завжди виділяється лапками та відокремлюється від вставних слів комою (рідше
двокрапкою).
“Leave me alone!” Jenny screamed. – “Дай мені спокій!” - крикнула Дженні.
“Are you hungry, guys?” my mum asked us. – “Хлопці, ви зголодніли?” - моя мама спитала нас.
She said, “I am afraid I won’t be able to come, I’m sorry.” – Вона сказала: “Боюся, я не зможу
прийти, вибачте”.
Indirect or Reported speech (непряма мова) – це певний переказ чиєїсь мови або ж своїх
власних слів. Непряма мова передається підрядним реченням за допомогою сполучників
або ж без них. В такому випадку кома перед підрядним реченням не вживається. Також не
використовуються лапки.
Jenny implored to leave her alone. – Дженні благала дати їй спокій.
My mum asked whether we were hungry. – Моя мама спитала, чи ми не голодні.
I said I was afraid I wouldn’t be able to come. – Я сказав, що боюся, що не зможу прийти.

Загальні правила
Якщо мовець передає чиїсь чужі слова, то особові займенники I, we (1-а особа) змінюються
на займенники he, she, they (3-я особа).
She said, “Oh dear, I’m so tired!” – Вона сказала: “Матінко, я так втомилася!” (пряма мова)
She said she was very tired. – Вона сказала, що вона сильно втомилася. (непряма мова)






















Займенник you (2-а особа) в залежності від контексту може змінюватися на I, we (1-а особа)
або ж he, she, they (3-я особа).
Mark said, “You’ve done a great job, guys!” – Марк сказав: “Ви виконали чудову роботу, хлопці!”
Mark said that we had done a great job. – Марк сказав, що ми виконали чудову роботу.
Mark said that they had done a great job. – Марк сказав, що вони виконали чудову роботу.
Якщо мовець передає свої власні слова, то займенники I, we не змінюються.
I said, “I am full.” – Я сказав: “Я наївся”.
I said I was full. – Я сказав, що (я) наївся.
I say, “We are not going to help them.” – Я кажу: “Ми не збираємося їм допомагати”.
I say we are not going to help them. – Я кажу, що ми не збираємося їм допомагати.
В непрямій мові, якщо дієслово головного речення стоїть в формі минулого часу,
обов'язково вступають у дію правила узгодження часів. При перекладі українською мовою
узгодження часів може не передаватися.
Kate said, “I often go jogging.” – Кейт сказала: “Я часто тут бігаю”.
Kate said she often went jogging. – Кейт сказала, що вона часто тут бігає.
Children said, “We have just finished our hometask.” – Діти сказали: “Ми вже виконали наше
домашнє завдання”.
Children said they had finished their hometask. – Діти сказали, що вони вже виконали
своє домашнє завдання.
John said “I will be working at 5 tomorrow”. – Джон сказав: “Я буду працювати о 5-й годині
завтра”.
John said he would be working at 5 the next day. – Джон сказав, щ він буде працювати о 5-й годині
наступного дня.
В непрямій мові при узгодженні часів також змінюються й вказівні
займенники, прислівники та інші слова, що вказують на час дії.

Here (тут) → there (там)
This (цей) → that (той)
These (ці) → those (ті)
Now (зараз) → then (тоді)
At the moment (в цей момент) → at that moment (в
той момент)







Today (сьогодні) → that day (в той день)
Yesterday (вчора) → the day before, the previous d
(минулого, попереднього дня)
Tomorrow (завтра) → the next day (наступного
Ago (до) → before (перед)
Last (минулий) → previous (попередній)

