
Теоретичний матеріал 

Передевитися відео пояснення граматичного матеріалу Past 

Perfect&Past Perfect Continuous: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZDOyukvsM28 

https://www.youtube.com/watch?v=vq6x9Am6lBI 

https://www.youtube.com/watch?v=gVkQrA1Mjuc 

Past PerfectМинулий доконаний час 
Ствердження Заперечення Питання 

I had already worked by six 
o'clock. 
Я вже попрацював до 6-ї години. 

I hadn't worked by six 
o'clock. 
Я не попрацював до 6-ї години. 

Had you worked by six p.m? 
Ви попрацювали до 6-ї години? 

  + had + 
Ved 

V3 
+ ... 

 

  + had + not + 
Ved 

V3 
+ ... 

 

Had +   + 
Ved 

V3 
+ ... ? 

 

          

 

had not = hadn't 

 

QW + had +   + 
Ved 

V3 
+ ... ? 

 

  

– підмет V3 – третя форма неправильного дієслова; 

Ved – дієслово з закінченням ed; QW – question word (питальне слово). 
 

Стверджувальне речення 

В Past Perfect стверджувальне речення формується за допомогою допоміжного дієслова had та 
форми Past Participle (третя форма дієслова). Had – це форма минулого часу допоміжного дієслова have. 
Past Participle для правильних дієслів утворюється шляхом додавання закінчення -ed до словникової 
форми дієслова. Неправильні дієслова мають свої окремі треті форми, які можна взяти з таблиці 
неправильних дієслів. 
Форми Past Perfect, на відміну від Past Simple, завжди утворюються допоміжним дієсловом had та 
формою Past Participle (третя форма дієслова) від смислового дієслова. 

• I had booked the table. – Я замовила (забронювала) столик. 
• She had washed her hair. – Вона вимила волосся. 
• They had seen the sunset. – Вони побачили захід сонця. 

Всі правила додавання закінчення -ed детально розглянуті в окремій статті. 

• to work → worked 

• to translate → translated 

• to agree → agreed 

• to study → studied 

• to play → played 

• to stop → stopped 

• to relax → relaxed 

Заперечне речення 

Для того, щоб утворити заперечення Past Perfect, слід додати заперечну частку not після допоміжного 
дієслова had. 

• I had not booked a table. – Я не забронювала столик. 
• She had not washed her hair. – Вона не вимила волосся. 
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• had not = hadn’t (скорочення) 
• They hadn’t seen the sunset. – Вони не побачили захід сонця. 

Питальне речення 

Загальне питання в Past Perfect формується шляхом винесення допоміжного дієслова had на початок 
речення перед підметом. 

• Had you booked a table? – Ти забронювала столик? 
• Had she washed her hair? – Вона вимила волосся? 
• Had they seen the sunset? – Вони побачили захід? 

Спеціальне питання в Past Perfect утворюється за допомогою питального слова або фрази, що стоїть на 
самому початку речення. Подальший порядок слів такий самий, як і в загальному питанні для Past 

Perfect (had + підмет + третя форма дієслова). 
• What had I done? – Що я зробила? 
• Where had she washed this cup? – Де вона мила цю чашку? 
• Who had seen the sunset? – Хто побачив захід сонця? 

Використання Past Perfect 

Дії, що передують іншим діям в минулому 

Past Perfect використовується для вираження дії, яка передує іншій дії у минулому або ж відбувалася до 
певного моменту в минулому. 

• She told you she had met your mother. – Вона сказала тобі, що зустріла твою мати. (Вона спочатку зустріла 

мати, а потім через деякий час розповіла про це) 
• They had finished their work by 6 p.m. – Вони закінчили роботу до 6-ї вечора. 
• Tom had drunk a cup of coffee before going to work. – Том випив чашку кафи перед тим, як піти на роботу. 

Видимий результат у минулому 

Past Perfect використовується для вираження дій, що завершилися в минулому й результат цих дій був 
також спостерігався у минулому. 

• She was upset. She had torn her favorite dress. – Вона була засмучена. Вона розірвала свою улюблену сукню. 
• And the silence became deeper. They had dug the grave. – Й тиша стала ще глибше. Вони викопали могилу. 
• All these people were happy, because Kennedy had won the elections. – Всі ці люди були щасливі, бо Кеннеді отримав 

перемогу на виборах. 

• Маркери часу 

В часі Past Perfect використовуються певні слова та фрази, що вказують, до якого моменту було 
завершено дію у минулому. 

• before – до того як 
• before the moment – до (певного) моменту 
• before the evening – до (певного) вечора 
• before the day – до (певного) дня 
• before the year – до (певного) року 
• never before – ніколи раніше 
• after - після, після того, як 
• no sooner… than – лише, щойно, тільки-но, не встиг 
• hardly… when – тільки-но, щойно, ледь, не встиг і 
• by two o’clock – до 2-ї години 
• by half past six – до половини 7-ї 
• by that time – до того часу 
• by that morning – до того ранку 
• by evening – до вечора, під кінець дня 
• by afternoon – пообідь 
• by the 2nd of july – до 2-го липня 
• by that day – до того дня 
• by that month – до (початку) того місяця 
• by that year – до того року 
• by that age – до того віку 
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Past Perfect ContinuousМинулий доконано-

тривалий час 
Ствердження Заперечення Питання 

I had been working for an 
hour when he came. 
Я пропрацював з годину до 

того, як вій прийшов. 

I hadn't been working for an 
hour when he came. 
Я не пропрацював з (цілу) 

годину, коли він прийшов. 

Had I been working for an hour 
when he came? 
Я вже пропрацював з (цілу) годину, 

коли він прийшов? 

  + had been + Ving + ... 

 

  + hadn't been + not + Ving + ... 

 

Had +   + been + Ving + ... ? 

 

          

 

had not = hadn't 

 

QW + had +   + been + Ving + ... ? 

 

  

– підмет 

Ving – смислове дієслово з закінченням -ing; 

QW – question word (питальне слово). 
 

Стверджувальне речення 

Стверджувальне речення в Past Perfect Continuous (Past Perfect Progressive) утворюється за допомогою 
комплексного допоміжного дієслова had been (форма Past Perfect від допоміжного дієслова be), що 
використовується для всіх осіб однини та множини, та форми Present Participle (першої форми 
смислового дієслова з закінченням -ing). 

• We had been searching for a room for two hours before we found a free one. – Ми шукали кімнату дві години, поки не 
знайшли вільну. 

• I had been waiting for them all morning, so I felt annoyed. – Я чекала їх весь ранок, тому я була роздратована. 
• She’d been driving a car for an hour before she came to the gas station. – Вона керувала машиною з цілу годину, поки 

не приїхала на автозаправну станцію 
Скорочення had been: 

• I had been = I’d been 

• He had been = He’d been 

• It had been = It’d been 

• They had been = They’d been 

• You had been = You’d been 

• She had been = She’d been 

• We had been = We’d been 

Всі правила додавання закінчення -ing детально розглянуті в окремій статті. 

• to enter → entering 

• to lie → lying 

• to take → taking 

• to agree → agreeing 

• to say → saying 

• to relax → relaxing 

• to run → running 

• to travel → travelling / traveling 

Заперечне речення 

В Past Perfect Continuous заперечення формується за допомогою заперечної частки not, що ставиться 
після допоміжного дієслова had. Загальний порядок слів в реченні при цьому не змінюється. 

• We had not been searching for a room for two hours before we found a free one. – Ми не шукали кімнату з дві години, 

поки не знайшли вільну. 
• I had not been waiting for them all morning, so I didn’t feel annoyed. – Я не чекала їх весь ранок, тому я не була 

роздратована. 
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• had not = hadn't (скорочення) 
• She hadn’t been driving a car for an hour before she came to the gas station. – Вона не була за кермом з годину до 

того, як приїхала на автозаправну станцію. 

Питальне речення 

Для того, щоб утворити загальне питання в Past Perfect Continuous, необхідно had (частину комплексного 
дієслова) винести на початок речення перед підметом (так званий непрямий порядок слів). 

• Had you been searching for a room for two hours before we found a free one? – Ви шукали кімнату дві години, поки не 

знайшли вільну? 
• Had she been waiting for them all morning, so she felt annoyed? – Вона прочекала їх весь ранок, тому вона була 

роздратована? 
• Had she been driving a car for an hour before she came to the gas station. – Вона була за кермом з годину, поки не 

приїхала на автозаправну станцію? 
Спеціальне питання в Past Perfect Continuous утворюється за допомогою питального слова або фрази, 
що ставиться на початок речення. Подальший порядок слів такий самий, як й в загальному питанні Past 

Perfect Continuous (had + підмет + been +дієслово з -ing). 
• What had we been doing for two hours before we found a free room? – Що ми робили протягом двох годин, поки не 

знайшли вільну кімнату? 
• Whom had I been waiting all morning then? – Кого я тоді чекала весь ранок? 
• How long had she been driving a car before she came? – Як довго вона була за кермом машини до того, як приїхала? 

Використання Past Perfect Continuous 

Тривалі дії, що завершилися до певного моменту в 
минулому 

Past Perfect Continuous використовується для того, щоб підкреслити саме тривалість певної дії, що 
почалася, тривала та завершилась до певного моменту або ж іншої дії у минулому. Результат такої 
тривалої дії також був відчутний в минулому. 

• She had been running for two hours before she saw a village. – Вона бігла протягом двох годин, поки не побачила 

якесь село. 
• John had been speaking all morning, so he lost his voice. – Джон розмовляв весь ранок, так що втратив голос. 

(Тривала дія відбувалась в минулому. Її результат також з'явився в минулому: Джон втратив голос)  
• They had been sitting here since last evening before they bought the tickets. – Вони сиділи тут з попереднього вечора, 

поки не купили квитки. 

Маркери часу 

З часом Past Perfect Continuous використовуються певні слова та вирази, що вказують на те, що дія 
почалася, тривала певний проміжок часу та завершилася у минулому або до іншої дії у минулому часі. 

• before – до 
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• till – до (здебільшого в заперечних реченнях) 
• untill – до (здебільшого в заперечних реченнях) 
• for an hour – протягом години 
• for 5 hours – протягом п'яти годин 
• for a day – протягом дня 
• for a week – протягом тижня 
• for a month – протягом місяця 
• all morning / the whole morning – весь ранок 
• all day (long) / the whole day – весь день 
• all week / the whole week – весь тиждень 
• all month / the whole month – весь місяць 
• all year (round) – весь рік 
• since 5 o’clock – з 5-ї години 
• since last week – з минулого тижня 
• since last month – з минулого місяця 
• since 1991 – з 1991 року 

• since last century – з минулого сторіччя 

 


