
FULL LIST OF IRREGULAR VERBS 
ПОВНИЙ СПИСОК НЕПРАВИЛЬНИХ ДІЄСЛІВ 
 

Підбірка заснована на списку дієслів із словника «Longman Exam Activator». У список увійшли лише 
основні дієслова (на приклад, do), a однокорінні слова (outdo, redo, undo) були виключені. Застарілі і 
рідкісні слова також не увійшли до списку.  
 

# INFINITIVE (V0) 
ПОЧАТКОВА ФОРМА 

PAST SIMPLE (V2) 
МИНУЛИЙ ЧАС 

PAST PARTICIPLE (V3) 
ДІЄПРИКМЕТНИК МИНУЛОГО ЧАСУ 

TRANSLATION 
ПЕРЕКЛАД 

1.  abide abode/abided abidden/abided залишатися вірним; слідувати 

2.  be was/were [wɜː]* been бути 
3.  bear [beə] bore born (ви)носити, народжувати 
4.  beat beat beaten (по)бити; перемагати 
5.  become became  become  ставати 
6.  begin began begun  починати 
7.  bend bent bent згинати(ся) 
8.  bet bet bet битися об заклад, робити ставку 

9.  bid bid/bade bid/bidden пропонувати ціну  
10.  bind bound [baund] bound [baund] зв’язувати 
11.  bite bit  bitten кусати 
12.  bleed bled bled кровоточити 
13.  blow blew [bluː] blown дути, дмухати 
14.  break broke  broken ламати 
15.  breed bred bred плодити(ся), розмножуватися 

16.  bring brought  brought  приносити 
17.  broadcast broadcast broadcast транслювати, передавати 
18.  build  built  built  будувати 
19.  burn burnt burnt горіти, палити 
20.  burst burst burst вибухати; лопатися 

21.  buy bought bought купувати 
22.  catch caught caught ловити 
23.  choose chose  chosen  обирати 
24.  cleave cleaved/clove cleaved/cloven розколювати(ся) 
25.  cling clung clung чіплятися, прилипати 
26.  come  came  come  приходити, приїжджати 
27.  cost cost cost коштувати 
28.  creep crept crept лазити; підкрадатися 
29.  cut cut cut  різати, розрізати 
30.  deal [diːl] dealt [delt] dealt [delt] мати справу з; займатися, вирішувати 

31.  dig dug dug копати 
32.  do did done  робити, виконувати 
33.  draw [drɔː] drew [druː] drawn [drɔːn] малювати (олівцем), креслити 

34.  dream dreamt [dremt]/dreamed dreamt [dremt]/dreamed мріяти, наснитися 
35.  drink drank  drunk пити 
36.  drive drove  driven ['drɪv(ə)n] водити (машину) 
37.  dwell dwelt/dwelled dwelt/dwelled мешкати 
38.  eat ate [e(ɪ)t] eaten їсти 
39.  fall fell  fallen падати 
40.  feed fed fed годувати 
41.  feel felt felt відчувати 
42.  fight fought  fought  боротися, битися 
43.  find found [faund] found [faund] знаходити 
44.  flee fled fled тікати 

45.  fling flung flung кидати, шпурляти 
46.  fly flew [fluː] flown [fləun] літати 
47.  forbid forbade forbidden забороняти 
48.  forget forgot forgotten забувати 



49.  forgive forgave forgiven пробачати 
50.  forsake forsook forsaken залишати; покидати; відмовлятися  

51.  freeze froze frozen замерзати, заморожувати 
52.  get got got отримувати; діставатися; ставати 

53.  give gave given давати 
54.  go went gone  йти, їхати 
55.  grind [graɪnd] ground ground молоти, розтирати 

56.  grow grew grown рости, вирощувати 
57.  hang** hung hung вішати, висіти 
58.  have had had мати 
59.  hear heard [hɜːd] heard [hɜːd] чути 
60.  hide hid hidden ховати(ся) 
61.  hit hit hit вдарити 
62.  hold held held тримати 
63.  hurt [hɜːt] hurt [hɜːt] hurt [hɜːt] боліти, завдати болю 
64.  keep kept  kept  зберегти, тримати 
65.  kneel knelt knelt ставати на коліна 
66.  know  knew known знати 
67.  knit knitted/knit knitted/knit в’язати 
68.  lay laid laid класти 

69.  lead led led вести; керувати, очолювати 
70.  lean leaned/leant [lent] leaned/leant [lent] спиратися, притулятися 

71.  leap leapt [lept]/leaped leapt [lept]/leaped стрибати 
72.  learn learnt/learned learnt/learned навчати 
73.  leave left left піти, залишати, кидати 
74.  lend lent lent позичати (комусь) 
75.  let let let дозволяти 
76.  lie*** lay lain лежати 
77.  light lit lit освітлювати, світити 
78.  lose lost lost загубити 
79.  make made made робити, виготовляти 
80.  mean meant [ment] meant [ment] значити; мати на увазі  
81.  meet met met зустрічати(ся), знайомитися 
82.  mistake mistook mistaken помилятися 
83.  pay paid paid платити 
84.  put  put  put  покласти 
85.  read read [red] read [red] читати 
86.  rid rid rid звільняти, прибирати 
87.  quit quit quit залишати, звільнятися 
88.  ride rode ridden Їхати верхи, їхати (у транспорті) 

89.  ring rang rung телефонувати 
90.  rise rose risen вставати; зростати 
91.  run ran run бігати 
92.  saw sawed sawn/sawed пилити 

93.  say said [sed] said [sed] сказати, говорити 
94.  see  saw  seen  бачити 
95.  seek sought sought шукати 

96.  sell sold sold продавати 
97.  send sent sent відправляти, відсилати 
98.  set set set встановлювати 
99.  sew [səu] sewed [səud] sewed [səud]/sewn [səun] шити 
100.  shake shook shaken трясти; тиснути (руку) 
101.  shed shed shed проливати (сльози); линяти 

102.  shine shone shone блищати, сяяти 
103.  shoot shot shot стріляти 
104.  show showed shown показувати, демонструвати 
105.  shrink shrank/shrunk shrunk/shrunken зменшуватися; зсідатися 

106.  shut shut shut закривати, зачиняти 



107.  sing  sang  sung  співати 
108.  sink sank sunk тонути, топити (судно) 
109.  sit sat sat сидіти  
110.  slay slew slain вбивати, винищувати  
111.  sleep slept slept спати 
112.  slide slid slid ковзати, прослизнути 
113.  sling slung slung кидати, метати з пращі  
114.  smell smelt smelt пахнути, нюхати 
115.  smite smote smitten вбити, вдарити 

116.  sow sowed sown/sowed сіяти 
117.  speak spoke spoken говорити 
118.  speed sped sped перевищувати швидкість, пронестися 

119.  spend spent spent витрачати, проводити (час) 
120.  spell spelt/spelled spelt/spelled називати/писати по літерах 

121.  spill spilt/spilled spilt/spilled розлити, розсипати 
122.  spin spun spun крутити, кружляти 

123.  spit spat/ Am spit spat/ Am spit плювати 
124.  split split split розколювати, розбивати 
125.  spoil spoilt/spoiled spoilt/spoiled псувати; балувати 
126.  spread [spred]  spread [spred]  spread [spred]  поширювати; розмазувати 

127.  spring sprang sprung стрибати; брати початок 
128.  stand stood stood стояти 
129.  steal stole stolen вкрасти 
130.  stick stuck stuck приклеїти; застрягти 

131.  sting stung stung жалити, кусати 

132.  stink stank stunk смердіти 
133.  strike struck struck/stricken вдарити, наносити удар 

134.  swear swore sworn заприсягатися; лаятися 
135.  sweep swept swept підмітати 

136.  swell swelled swollen набрякати 

137.  swim swam swum плавати 
138.  swing swung swung гойдати; розмахувати 
139.  take took taken брати, забирати 
140.  teach taught taught навчати, викладати 
141.  tear [teə] tore torn розірвати 
142.  tell told told розказувати, сказати 
143.  think thought  thought  думати 
144.  throw threw [θruː] thrown [θrəun] кидати 
145.  thrust thrust thrust нав’язувати, совати 
146.  tread [tred] trod trodden розтоптати; ступати 
147.  understand understood understood розуміти 
148.  wake woke woken будити, прокидатися 
149.  wear wore worn носити (одяг) 
150.  weave wove woven ткати; заплітати 
151.  wed wed/wedded wed/wedded одружуватися 

152.  weep wept wept плакати, ридати, рюмсати 
153.  win won [wʌn] won [wʌn] вигравати, перемагати 
154.  wind [waɪnd] wound [waund] wound [waund] витися, вертіти 
155.  wring wrung wrung віджимати, крутити 

156.  write  wrote  written  писати 
 

* Форма дієслова «be» в минулому часі залежить від особи. З I, he, she, it вживаємо was. З you, we, they – were. E.g. My friend 

was at home yesterday. We were in Spain last week. 

** Дієслово «hang» є правильним (hanged), якщо мова іде про смертну кару через повішання. E.g. The prisoner was hanged. 

*** Дієслово «lie» відмінюється як правильне дієслово (lied), якщо воно означає «брехати». E.g. She lied about her work 

experience in her CV.  


