
BASIC IRREGULAR VERBS 
БАЗОВІ НЕПРАВИЛЬНІ ДІЄСЛОВА 
Виявляється, лишень 16 (шістнадцять !!!) найголовніших неправильних дієслів 
використовуються у 50% всіх випадків. А на інші 50% припадають кількасот неправильних 
дієслів! Тому, якщо Ви тільки почали вивчати англійську, цей список з 24 дієслів (часто 
вживані 16 плюс кілька інших) – для Вас! Нічого зайвого! Цього буде достатньо, аби 

висловити 50% Ваших думок англійською.😊 
 

# INFINITIVE (V0*) 
БАЗОВА ФОРМА ДІЄСЛОВА 

PAST SIMPLE (V2*) 
МИНУЛИЙ ЧАС 

PAST PARTICIPLE (V3*) 
ДІЄПРИКМЕТНИК МИНУЛОГО 

ЧАСУ 

TRANSLATION 
ПЕРЕКЛАД 

1.  be was [wɔz]/were [wɜː]** been бути 

2.  be born [bɔːn]  was/were born  been born  бути народженим 

3.  become [bɪ'kʌm] became [bɪ'keɪm] become [bɪ'kʌm] ставати (багатим, лікарем тощо) 

4.  buy bought [bɔːt] bought [bɔːt] купувати 

5.  come [kʌm] came [keɪm] come [kʌm] приходити, приїзджати 

6.  do did done [dʌn] робити 

7.  drink drank [dræŋk] drunk [drʌŋk] пити 

8.  eat ate [e(ɪ)t]  eaten їсти 

9.  get got got отримувати, ставати, дістатися (до) 

10.  give gave given давати 

11.  go went gone [gɔn] іти, ходити, їхати 

12.  have had had мати 

13.  know [nəu] knew [njuː] known [nəun] знати 

14.  leave left left їхати (геть), залишати 

15.  make made made робити 

16.  meet met met зустрічати, знайомитись 

17.  read [riːd] read [red] read [red] читати 

18.  say [seɪ] said [sed] said [sed] казати 

19.  see [siː] saw [sɔː] seen [siːn] бачити 

20.  sell sold sold продавати 

21.  speak spoke spoken говорити 

22.  take took taken брати, забирати 

23.  teach [tiːʧ] taught [tɔːt] taught [tɔːt] викладати 

24.  write [raɪt] wrote [rəut] written ['rɪt(ə)n] писати 
 

* V0, V2, V3 – загальноприйняті визначення різних форм дієслів у граматиці. Лише форма V1 – Present Simple 
(e.g. play, plays) – не згадується в цій таблиці. 
 

** Форма дієслова «be» у минулому часі залежить від особи, з якою дієслово вживається. Разом з I, he, she, it ми 

використовуємо was. Разом з you, we, they – were. Наприклад: My friend was at home yesterday. We were in Spain 
last week. 


