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ТТррииввааллиийй  ммииннууллиийй  ччаасс::  PPaasstt  CCoonnttiinnuuoouuss//PPaasstt  PPrrooggrreessssiivvee  
  

Позитивні речення в Past Continuous 
Щоб повідомити про тривалу дію, що Ви виконували в минулому, використовуйте Past 
Continuous. Наприклад: Я читала книгу 2 години вчора. Він дивився телевізор о 7 
вечора. Ці дії є минулими і тривалими. Тому час, за допомогою якого ми будемо 
виражати ці дії, називається «Past Continuous» (Минулий тривалий час). Можливо, Ви 
знаєте його під іншою назвою: Past Progressive. 
 

Як сказати, що людина перебувала в процесі виконання дії? Для цього вам знадобиться 
два елементи, які створять одне складне дієслово: 
1) Дієслово «be» у минулому часі: was/were (знаходився, знаходилась, знаходились). 
2) Слово-процес (дієслово із закінченням «ing»), що вкаже на те, у процесі виконання 
якої саме дії перебуває людина. 
Склавши їх разом ми одержуємо дію, яка виражена у Past Progressive:  
«was/were» + «слово-процес». Наприклад: 

 was reading - читали; 

 were selling - продавали. 
А ось приклади цілих речень в Past Progressive: 

 She was peeling potatoes for 20 minutes. - Вона чистила картоплю 20 хвилин. 

 They were playing computer games. - Вони грали в комп'ютерні ігри. 

 He was eating the dinner. - Він їв обід. 

 I was setting the table. - Я накривала на стіл. 
 

Порівняйте Past Simple і Past Continuous. Past Simple використовується, коли дія 
відбувалася часто, постійно, завжди у минулому. Вона була характерною для людини в 

минулому. Past Progressive - це показник того, що дія була тимчасовою і 
відбувалося саме в певний момент або протягом якогось часу в минулому. Тобто, 

все що було постійним- це Past Simple, а все що відбувалося тимчасово й у певний 
момент у минулому - це Past Continuous. 
 

Негативні речення в Past Continuous 
Щоб повідомити про те, що Ви щось не робили в певний момент, використовуйте 
негативні речення. Наприклад: 

 She was not sleeping. - Вона не спала. 

 They were not studying. - Вони не вчилися. 

 I was not cooking. - Я не готував. 
Як Ви помітили, заперечення утворюється так: головний об'єкт – was/were – часточка 
«not» - слово-процес – інші частини речення. 
І пам’ятайте про те, що was not і were not можна скорочувати: was not = wasn't; were not 
= weren't. 
 

Питання в Past Continuous 
1) Загальні питання (питання на «так»/«ні»). Давайте почнемо, як ми часто це робимо 
із прикладів: 

 Were they sleeping? - Вони спали? 

 Was he talking to you? - Він розмовляв з тобою? 

 Was she thinking about the problem? - Вона думала про проблему? 
 

 Were we staying at this hotel last year? - Ми зупинялися в цьому отелі торік? 
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Як видно із прикладів, не потрібно ніяких додаткових дієслів, щоб поставити запитання в 
Past Continuous. Вони будуються за такою схемою: Was/were – головний об'єкт – 
слово-процес – інші частини речення? 
 

2) Спеціальні питання (на які потрібно давати докладні відповіді).  
Вони завжди починаються з питальних слів: «What», «When», «Where», «Why», «How 
long». Ці питання будуються за такою схемою: Питальне слово – was/were – 
головний об'єкт – слово-процес – інші частини речення? 
Давайте розглянемо побудову спеціальних питань на прикладах: 

 What were you baking yesterday? - Що ти пекла вчора? 

 Where was she eating? - Де вона їла? 

 Why were they sleeping for so long? - Чому вони спали так довго? 
 

Відповіді на питання в Past Continuous 
Відповідати на загальні питання «так/ні» в Past Continuous дуже просто. Давайте 
розглянемо це на прикладах: 

 Was he drinking water? - Yes, he was. No, he wasn't. (Він пив воду? – Так. Ні.) 

 Were they playing together? - Yes, they were. No, they weren't. (Вони грали разом? – 
Так. Ні.) 

 Was she sleeping? - Yes, she was. No, she wasn't. (Вона спала? – Так. Ні.) 

 Were we cooking last week? - Yes, we were. No, we weren't. (Ми готували минулого 
тижня? – Так. Ні.) 

Як видно з прикладів, відповіді на такі питання будуються наступним чином: 
Відповіді «Так». Спочатку ставимо «Yes», потім – займенник (як правило, з питання), а 
далі слово «was» або «were». Тільки зверніть увагу, що займенник «you» при відповіді 
змінюється на «I» і навпаки. Наприклад: 

 Were they working long hours? - Yes, they were. (Вони працювали допізна? Так.) 

 Was she smiling? - Yes, she was. (Вона посміхалася? Так.) 

 Were you baking a cake? - Yes, I was. (Тік випікав торт? Так.) 

 Was he boiling tea? - Yes, he was. (Він варив чай? Так.) 
 

Відповіді «Ні». Спочатку ставимо «No», потім займенник (як правило, з питання), а 
далі «wasn’t» (was not) або «weren’t» (were not). Наприклад: 

 Were they working long hours? - No, they weren't. (Вони працювали допізна? Ні.) 

 Was she smiling? - No, she wasn't. (Вона посміхалася? Ні.) 

 Were you baking a cake? - No, I wasn’t. (Ти випікав торт? Ні.) 

 Was he boiling tea? - No, he wasn't. (Він варив чай? Ні.) 
 

На спеціальні питання відповідають повними реченнями. Наприклад:  
What was she eating yesterday? - She was eating plums and apricots. (Що вона їла вчора? 
Вона їла сливи й абрикоси.) 
When were they celebrating their birthdays? - They were celebrating their birthdays on 
Monday. (Коли вони відзначали свої дні народження? Вони відзначали свої дні 
народження в понеділок.) 
 

Інші граматичні теми Ви можете знайти у розділі «Безкоштовні уроки» на сайті 
www.enrucafe.com 
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