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ЯЯкк  ррооззппооввііддааттии  ппрроо  ттрриивваалліі  ддііїї  ––  PPrreesseenntt  PPrrooggrreessssiivvee  ((PPrreesseenntt  

CCoonnttiinnuuoouuss))  
  

Почнемо з самого початку!  
В англійській мові є, так зване, слово-процес, яке виражає певний процес, у виконанні 
якого ми знаходимося. Наприклад: хлопчик, який читає; дівчинка, яка дивиться фільм і 
т.д. Слово-процес утворюється таким чином: до дієслова додається закінчення “ing”: 

 read-reading; 

 cook-cooking; 

 shop-shopping. 
 
Якщо Ви хочете сказати, що Ви у даний момент знаходитесь у процесі написання книги, 
приготування їжі або розмові по телефону, використовуйте час Present Progressive 
(Present означає «теперішній», а Progressive – «прогресуючий, тривалий»). Щоб 
утворити цей час, Вам так і треба сказати, що Ви: 

 знаходитесь – використати дієслово be – бути, знаходитись у потрібній формі 
(am/is/are) 

 у процесі якоїсь дії (дієслово із закінчення -ing) 
Склавши їх разом ми одержуємо дію, виражену в Present Progressive: 
«Be»+« слово-процес». Наприклад: is reading - читає; am coming - приходжу; are selling - 
продають. 
 
Щоб розповісти про те, що головний об'єкт робить тимчасову дію в теперішньому часі, 
варто використовувати форми теперішнього часу дієслова «be» - am/is/are. Наприклад: 

 I am working on Saturday this week. - Я працюю в суботу на цьому тижні. 

 They are buying a lot of clothes this month. - Вони купують багато одягу в цьому 
місяці. 

 She is living with her family now. - Вона зараз живе зі своєю родиною. 
 
Негативні речення. Ну а якщо раптом Ви хочете повідомити про те, що не робите в цей 
момент? Тоді використовуйте негативні речення. Для цього Вам потрібно після дієслова 
«be» (am/is/are) поставити часточку «not». Інакше кажучи, заперечення утворюється так: 
підмет – дієслово «be» (am/is/are) – часточка «not» - слово-процес – інші частини 
речення. Про всяк випадок, будову негативних речень представлено в таблиці нижче. 
 

Підмет Дієслово 
«be» 

Негативна 
часточка 

«not» 

Слово-
процес 

Інші 
частини 
речення 

Переклад 

I am not drinking coffee today. Я не п'ю каву 
сьогодні. 

He is not writing letters this 
week. 

Він не пише 
листи на цьому 

тижні 

They are not buying boots. Вони не 
купують 

черевики. 
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Питальні речення у Present Progressive. Як же задавати питання в Present 
Progressive? Вони в цьому часі утворюються дуже просто: ставимо дієслово «be» (у 
потрібній формі: am/is/are) перед підметом і питання готове. Тобто, схема стандартна: 
дієслово «be» (am/is/are) – головний об'єкт – слово-процес – інші частини речення.  
 
Вивчіть схему формування питань в Present Progressive у таблиці нижче: 

Дієслово 
«be» 

Головний 
об'єкт 

Слово-процес Інші частини 
речення 

Переклад 

Am I dancing at the party? Я танцюю на 
вечірці? 

Is he trying on a new jacket? Він міряє новий 
піджак? 

Are Mary and 
John/they 

reading newspapers at 
home today? 

Мері та Джон/вони 
читають сьогодні 
вдома газети? 

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