
Spezielle ukrainische Konsonanten und Lautfolgen 
 
Der Laryngal  [h] (г) und die Velare  [k] (к), [x] (х), [] (ґ) vor [] (и) oder [] (e) 
 
гинути, гирло, гиря, гичка; кидати, Кизил, кисi ль, кислий; хибний, хижий, хист, хитрий; 
ґиґнути, ґирлиґи; дорогий, важкий, глухий; береги, думки, пастухи, дзиґи; 
гe ній, гeпати, герб, гe тьман; кедр, кe лех, кe льма, кe ндюх; хeкати; ґe ґати, ґe лґати, ґедз; 
дорогe , важкe , такe , глухe;  
 
Das weiche [ts] bzw. (ц) 
 
гa лицький, гірницький, дрогобицький, парубoцький, кременчуцький, Луцьк, німeцький, 
словa цький, турeцький, читa цький; гаманeць, гонe ць, грабe ць, жнець, кінe ць, корінeць, 
митe ць, мiсяць, млинeць, молодeць, … 
гi рчиця, гoрниця, інформaція, колe кція, компенсaція, конкурeнція, конституція, 
консультaція, лe кція, націонaльність, вулицю, столицю, коцюбa , ланцюг, ледацюга; 
 
Die stimmhaften Affrikaten  [d] bzw. (дж) sowie [dz] und  [dz] bzw. (дз)  
 
джаз, Джакa рта, джґут, джем, джeмпер, бджола, дріжджік, кинджаль, коледж, … 
воджу, глa джу, ходжу, городжу, їжджу, наряджу, попереджу, посаджу, пригладжу, 
провoджу, сиджу, наїжджa ти, насаджувати, натруджувати, огорoджувати; 
дзвенi ти, дзвін, дзвіниця, дзвінoк, дзвoник, дзвонити, дзвякати, дзеленчaти, дзe нькати, 
дзe ркало, ґедз, ґудз, ґудзик, гa ньдзя, кукурудза, родзинки; 
 
Die harten Zischlaute [t ] (ч) und [] (щ) bzw.  [t] (чш)  
 
бa чити, бичoк, вечe ря, вивчa ти, вівчa р, гачoк, гi лочка, глядa ч, гречaники, дa ча, деркaч, 
дівчaта, діяч, дoчка, завi дувач, зa йчик, залучaти, зручний, зустріч, кa чка, клубoчок, 
ключ, … почaток, почути, пучoк, рe чення, річ, річка, рoдич, ручка; 
горщoк, гуща, дe що, дощ, дoщечка, ліщина, лящa ти, нащa дки, піщa ний, прищ, 
прощa тися, пуща, туща, щавe ль, щa стя, щe дрий, щирий, що, щоб, щука, щур, ящик; 
 
Das unsilbische [ŭ] als Realisation Sonors /v/ (в)  
 
a) im An- und Inlaut: вплив, вступ, впрa ва, вторинний; бoвтати, вa вка, вівтoрок, вівчaр, 
вовк, гa вкання, дівчa та, деревцe , жoвтий, завчa сно, зoвсім, Кавкa з, кавчa ти, ковтa ти, 
лa вка, мaвпа, мовчaти, навкруги, нa впіль, навпростe ць, навчa ння, … 
 
b) im Auslaut: буряків, вогнів, голубів, дубів, жолобів, земляків, кадрів, майстерів, 
ножів, овочів, парубків, робітників, секретарів, товаришів, хлебів, яворів;  
був, брав, вийшов, говорив, довів, зав’язав, знав, керував, лежав, ловив, орав, радів, 
розісслав, сидів, товаришував, умовив, ходив, шанував; 
Шевченків, Довженків, Симоненків, батьків, братів, синів, Петрів, Греців, Василів, 
Иванів, Андріїв, Богданів; 
 
 


