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INTRODUCTION
Phrasal verbs are a very basic part of English, and similar elements are found in 

other Germanic languages. However, they are quite foreign to native speakers of Slavic 
languages, like Ukrainian, especially so when the units of a phrasal verb are separated 
by other words in the sentence structure. Because they are so widely used in English and 
present significant difficulties for Ukrainian students, it is expedient that special attention 
be devoted to mastering English phrasal verbs.

This book can be used for individual study or, even better, in a classroom setting with 
the teacher’s help. The authors have done an excellent job of providing a book that will 
be a great help to any Ukrainian student who is serious about mastering English. It is 
impossible to master English without mastering the proper use of phrasal verbs. In other 
words, this book is a necessary tool for students who want to communicate and write in 
proper English.

The authors of this book make an ideal “team.” Karen J. Eicher  is a native English speaker 
with years of experience in teaching  English to Ukrainian students. Oksana Kostiuk 
is a Ukrainian teacher of English, the head of the Department of English Language and 
Literature at the National University of Ostroh Academy in Ostroh, Ukraine. Both provide 
unique insights into the problems that this book seeks to solve. Perhaps the greatest proof 
that the material presented in this book is of great value is the success that Ms. Eicher has 
had in using this material in her English clas ses at Ostroh Academy.

The book is divided into 18 units, which could provide the basis for an 18-week (one 
semester) course on phrasal verbs. The most important English phrasal verbs are covered 
in detail, with the meaning or meanings of each one described and illustrated with clear 
examples. In addition, a 40-page dictionary in the back of the book not only lists the 
meanings of each phrasal verb, but gives corresponding examples in English, translated 
into Ukrainian.

Perhaps the most impressive thing about the book are the exercises that are included. 
There are a variety of different types of exercises, that are both ingenious and interesting. 
There are even color photo illustrations that depict the situations where certain phrasal 
verbs need to be used. Students will love this book and are in very much need of it.

I hope this book can be used in higher educational institutions all over Ukraine. All the 
effort put into writing it is not in vain, and anyone who uses the book is almost guaranteed 
to be delighted.

Dr. Albert Daniel Sherick
Honorary Professor
Lesya Ukrayinka Eastern European
National University
Lutsk, Ukraine 
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ВСТУП
Фразові дієслова – одна з базових частин англійської мови, подібні мовні еле-

менти трапляються і в інших германських мовах. Однак вони досить чужорідні для 
носіїв слов’янських мов наприклад, українців, особливо коли одиниці фразового 
дієслова відділені іншими словами у структурі речення. Оскільки вони так широ-
ко використовуються в англійській мові та створюють значні труднощі для україн-
ських студентів, доцільно особливу увагу приділити освоєнню англійських фразо-
вих дієслів.

Навчальний посібник може бути використаний як у процесі самостійного нав-
чання студента, так і в навчальному процесі в аудиторні з допомогою викладача. 
Автори провели титанічну роботу із створення посібника, який буде корисним 
українським студентам, які вивчають англійську мову як іноземну. Неможливо ви-
вчити англійську мову без освоєння правильного використання фразових дієслів. 
Цей навчальний посібник є необхідним інструментом для студентів, які хочуть 
спілкуватися й писати грамотною англійською мовою.

Автори посібника є Карен Дж. Айхер – носій англійської мови з багаторічним 
досвідом викладання англійської мови українським студентам та Оксана Костюк 
– викладач англійської мови, завідувач кафедри англійської мови та літератури На-
ціонального університету «Острозька академія» в Острозі, Україна. Обоє укладачів 
розуміються на проблемах, які цей навчальний посібник може допомогти виріши-
ти. Найбільшим доказом того, що матеріал, представлений у навчальному посібни-
ку, має велике значення, є те, що посібник апробовано Пані Айхер на практичних 
заняттях з англійської мови для студентів першого курсу факультету романо-гер-
манських мов Національного університету «Острозька академія».

Посібник складається з 18 розділів, що можуть стати основою для 18-тижнево-
го курсу (одного семестру) вивчення фразових дієслів. У посібнику детально роз-
глянуто найважливіші англійські фразові дієслова, значення або відтінки значень 
кожного з них проаналізовано та проілюстровано яскравими прикладами. Крім 
того, 40-сторінковий словник наприкінці посібника не тільки пояснює значення 
кожного фразового дієслова, але й дає відповідні приклади англійською мовою, пе-
рекладені українською мовою.

Велике практичне значення має розділ посібника із вправами, який є додатком 
до нього. Він містить багато різновидів вправ, які є одночасно оригінальними та 
цікавими. Кольорові ілюстрації, що зображують ситуації, коли необхідно вико-
ристовувати певні фразові дієслова, допомагають краще зрозуміти їх значення. Пе-
реконаний, що пропонований посібник буде корисним студентам у професійному 
становленні. 

Навчальний посібник рекомендовано студентам, які вивчають англійську мову 
у закладах вищої освіти України. Усі зусилля, докладені у процесі написання – не 
марні, і кожен, хто скористається посібником, знайде корисну інформацію.

Доктор Альберт Даніель Шерік
Почесний професор 
Східноєвропейського Національного університету 
імені Лесі Українки, Луцьк, Україна
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GETTING ACQUAINTED  
WITH PHRASAL VERBS

What is a phrasal verb?

A phrasal verb is a verb combined with 1 or 2 small words. These small words 
are particles. A particle can be a preposition or an adverb. The phrasal verb has a different 
meaning from the verb alone because the particle changes the meaning of the verb.

Natives speakers use phrasal verbs all the time. It’s as natural to them as breathing; 
they haven’t learned them, memorized them, or tried to collect as many as possible to 
show how well they know English. Many native speakers don’t realize that phrasal verbs 
can be difficult for a foreigner to understand, and it might not occur to them to explain 
what they mean by replacing them with something simpler for the learner of English. 
That’s why it’s so important for anyone who ever hopes to converse in English to learn the 
most common phrasal verbs.

There are a few things to know about phrasal verbs, things to watch for as you learn 
them. The main thing to remember is that there are at least four types of phrasal verbs.

The four main types of phrasal verbs in English are:
1. Intransitive. Intransitive means it doesn’t need an object. 

Intransitive (with no object):
You’re driving too fast – you should slow down.

2. Optionally separable transitive. Transitive means it needs an object to finish the 
sentence. Separable means that the object may be placed between the verb and the particle. 
Optionally means that you have a choice; you can separate them if you want to; you don’t 
have to separate them if you don’t want to.

Optionally separable: Transitive verbs whose object can come in two positions – 
either after the verb or after the particle:

I think I’ll put my jacket on OR I think I’ll put on my jacket.
If the object is a pronoun, however, it must come between the verb and the particle:

I think I’ll put it on (NOT I think I’ll put on it).
3. Obligatorily separable transitive: Transitive verbs whose object must come 

between the verb and the particle:
Its high-quality designs set the company apart from its rivals. 

4. Non-separable transitive.
Non-separable transitive: Transitive verbs whose object must come after the 

particle:
The baby takes after his mother.
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