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Temat: Modal verbs for obligation, prohibition and advice/ Модальні дієслова для позначення 
зобов’язань, заборони та поради 

We use modal verbs when we want to express permisison, responsibilities, obligation 
or prohibition / Ми використовуємо модальні дієслова, коли хочемо виразити дозвіл, 
відповідальність, зобов’язання або заборона. 
HAVE TO AND MUST - used to express obligation/використовується для вираження 
зобов'язання. 
 

DON’T HAVE TO -used to express that something is not required./ використовується для 
вираження того, що щось не потрібно 

MUSTN’T - used to express prohibition/ використовується для вираження заборони 

MUST and MUSTN’T are the same for all persons/ MUST і MUSTN’T однакові для всіх людей 

 MUST – used when we think it is important to do an action or we give people 
orders./ використовується, коли ми вважаємо, що важливо зробити дію або ми надаємо людям 
наказів. 
′ You MUST be home by ten’/ и ПОВИНЕН бути вдома о десятій 
′ She MUST make her bed every day/ Вона ПОВИННА застилати ліжко щодня" 

MUST- used  when the obligation comes from the speaker/ використовується, коли 
зобов’язання походить від мовця 
′ I must go to the dentist, I have a toothache’/ Я мушу піти до стоматолога, у мене болить зуб». 
′ I must have my homework ready tomorrow’/ Я маю підготувати домашнє завдання завтра» 
′ I must stop eating sweets’/ Я повинен перестати їсти солодощі 

HAVE TO -used  when the obligation comes from someone else, not the speaker; for an 
action that is necessary because of rules/ використовується, коли зобов’язання походить від 
когось іншого, а не від мовця; для дії, які необхідні через правила. 
′ We HAVE TO be at the airport two  hours before the plane leaves’/Ми ПОВИННІ бути в 
аеропорту за дві години до вильоту літака». 
′ At my school  I HAVE TO wear a uniform’/ У моїй школі я МАЮ носити форму». 
′ My mum HAS TO pay the rent every month’/ Моя мама ПОВИННА сплачувати орендну плату 
щомісяця». 

MUSTN’T - used to say that something is against the rules or against the law/ зазвичай казав, 
що щось суперечить правилам або закону 
′ You MUSTN’T smoke in public places’/ Ви НЕ ПОВИННІ палити в громадських місцях». 
′ You MUSTN’T use your mobile on a plane/ Ви НЕ ПОВИННІ використовувати свій мобільний 



телефон в літаку 
′DON’T HAVE TO - used to show that there is no obligation/ використовується для того, щоб 
показати, що немає зобов’язань. 
′ In this restaurant you DON’T HAVE TO wear formal clothes’/ У цьому ресторані вам НЕ 
ОБОВ’ЯЗКОВО носити офіційний одяг» 
′ My sister DOESN’T HAVE TO wear uniform at his school’/ Моя сестра НЕ МАЄ носити 
форму в його школі» 
′ We DON’T HAVE TO get up early on wekeneds/ Нам НЕ ТРЕБА рано вставати на вихідних 
 
SHOULD-  used when we think that something is a good idea/ Використовується, коли ми 
думаємо, що щось є хорошою ідеєю 

‘ You should drink 2 litres of water every day/ Ви повинні випивати 2 літри води щодня» 

OUGHT TO-used to say what you expect or would like to happen/ звикли говорити те, що ви 
очікуєте або хотіли б, щоб сталося 

Children ought to be able to read by the age of 6/ Діти повинні вміти читати до 6 років 

Teachers ought to earn more/ Вчителі повинні заробляти більше. 

Task 1/Завдання 1 

https://www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1372410896/cont
ido/unidade11/arquivos/apoio.pdf 

REWRITE THESE SENTENCES USING A MODAL (obligation / absence 
of obligation / prohibition ) ПЕРЕПИШІТЬ ЦІ РЕЧЕННЯ, ВИКОРИСТАННЯ МОДАЛЬНОГО 
(зобов’язання/відсутність зобов'язання / заборони ) 
a) It's not necessary to go to school on Saturdays 
You ..................................................................................... 
b) It's obligatory for all drivers to have a driving licence 
All drivers.............................................................................. 
c) It's compulsary for Peter to learn Spanish 
Peter .................................................................................... 
d) It's not obligatory for customers to go on the trips organized by the hotel 
Customers .......................................................................................... 
e) Passengers aren't allowed to smoke in this compartment 
Passengers ................................................................. 
f) It 's necessary to book in advance 
You ............................................................................. 
g) It's essential to have a visa to travel to India 
You ............................................................................. 
h) It's not necessary for you to shout. I can hear you perfectly well 
You ................ 


