
Spezifische ukrainische Konsonanten und Lautfolgen 
 
Der Laryngal (г) [ɦ] und die Velare (к) [k], (х) [x], (ґ) [g] vor (и) [ɨ] oder (e) [ɛ]  
[ɦ]: гин́ути, ги́рло, ги́ря, ги́чка; [k]: ки́дати, кизи́л, кисíль, ки́слий; [x]: хи́бний, хи́жий, хист, хи́трий; 
[g]: ґи́ґнути, ґирли́ґи;  
дороги́й, важки́й, глухи́й; береги́, думки́, пастухи́, дзи́ґи; ге́ній, ге́пати, герб, ге́тьман; кедр, ке́лех, 
ке́льма, ке́ндюх; хе́кати; ґе́ґати, ґе́лґати, ґедз; дороге́, важке́, таке́, глухе́; … 
 
Das (ц) bzw. das weiche [ʦʲ] und das harte [ʦ] 
[ʦʲ]: краве́ць, співе́ць, терпе́ць, украї́нець, фахіве́ць; молоди́ць, сини́ць, ове́ць, поли́ць, ву́лиць – 
[ʦ]: абза́ц, кварц, матра́ц, пала́ц, плац, Суе́ц, шліц; бац, буц, клац –  [ʦʲ]: коза́цький, бурла́цький, 
гайдама́цький, доне́цький, твори́ницький, хва́цький, цькува́ти, Грицько́, ки́цька, лицьо́ваний, 
лопу́цьок, опрацьо́вувати; деклама́ція, деклара́ція, експеди́ція, проду́кція, федера́ція, ка́льцій, 
стаціона́р, ціка́вий, ці́лий, ціпо́к, горобці́, гравці́, кінці́, млинці,́ молодці́, обра́нці́, па́льці, стільці,́ 
хло́пці, ву́лиці, молоди́ці, ві́вці, полуни́ці, сини́ці; го́рлиця, до́ця, ки́ця, крини́ця, сини́ця, 
два́дцять, ця́мрина, ця́ця, го́рлицю, до́цю, ки́цю, крини́цю, сини́цю, пацю́к, танцюва́ти; … 
 
Die stimmhaften Affrikaten (дж) bzw. [ʤ]  
джаз, Джакáрта, джгут, джем, дже́мпер, дже́нджик, джентльме́н, джерело́, джерґота́ти, джигі́т, 
джиґун, джиґну́ти, джміль, джо́уль, джу́нглі, джу́ра, бджола́, дрі́жджік, кинджа́ль, коле́дж, 
коте́дж, паранджа́, таджи́ки, уро́дженець; 
блуди́ти, буджу́, воджу́, глáджу, годжу́, городжу́, ї́жджу, наряджу, нуджу́ся, попере́джу, посаджу́, 
пригла́джу, прова́джу, прово́джу, проси́джу, ра́джу, розво́джу, стиджу́ся, сиджу́, труджу́ся, 
узго́джу, ціджу́, щаджу́; наряджа́ти, наряджа́ю, наряджа́єш, наряджа́є, наряджа́ємо, наряджа́єте, 
наряджа́ють, пого́джувати, пого́джую, пого́джуєш, пого́джує, пого́джуємо, пого́джуєте, 
пого́джують, наїжджáти, наса́джувати, натру́джувати, огорóджувати, опоряджа́ти, осу́джувати, 
охоло́джувати, переїжджáти, переса́джувати, перешкоджа́ти, підтве́рджувати … 
 
Die harten Zischlaute (ч) [ʧ] und (щ) [ʃː] (Beispiele ab Zeitmarke 3.00) 
[ʧ]: бáчити, бичóк, вече́ря, вивчáти, вівчáр, гачóк, гíлочка, глядáч, гречáники, дáча, деркáч, 
дівчáта, дія́ч, дoчка́, завíдувач, зáйчик, залучáти, зру́чний, зу́стріч, кáчка, клубóчок, ключ, кру́ча, 
крючо́к, курча́та, кусо́чок, меч, мовча́ти, нікче́мний, ніч, обру́ч, о́воч, пече́ра, по́руч, почáток, 
почу́ти, пучóк, ре́чення, річ, річка, рóдич, ру́чка, слуха́ч, сучо́к, ти́сяча, ткач, уча́сник, харч, чаба́н, 
чай, ча́лий, чарівни́к, час, часни́к, ча́сто, ча́шка, че́мний, череви́ки, число́, чита́ти, чо́боти, чолові́к, 
чо́рний, чуб, чу́ти, чу́чело, шва́чка, шкварча́ти; 
[ʃː]: блища́ти, борщ, гори́ще, горщóк, гу́ща, де́що, дощ, дóщечка, ліщи́на, лещáти, нащáдки, 
піщáний, прищ, прощáтися, пу́ща, ту́ща, уро́чище, хрущ, щаве́ль, щáстя, ще́дрий, щи́рий, що, щоб, 
щу́ка, щур, ящик; 
 
Das unsilbische [ʊ̯] als Realisation Sonors /v/ (в) (ab Zeitmarke 1:25) 
a) im An- und Inlaut: вплив, вступ, впрáва, втори́нний; бóвтати, вáвка, вівтóрок, вівчáр, вовк, 
гáвкання, дівчáта, довко́ла, деревце́, жóвтий, завчáсно, зóвсім, Кавкáз, кавчáти, Ки́їв, ковтáти, 
лáвка, мáвпа, мовчáти, навкруги́, нáвпіль, навпросте́ць, навчáння, ни́вка, півку́ля, півтора́, 
повста́ння, повто́рення, співчува́ти, ставки́, товкти́, шевці́, шовко́виця; 
 
b) im Auslaut: бурякі́в, вогні́в, голубі́в, дубі́в, жолобі́в, землякі́в, ка́дрів, ма́йстерів, ножі́в, о́вочів, 
парубкі́в, робітникі́в, секретарі́в, товариші́в, хлебі́в, яворі́в;  
був, брав, ви́йшов, говори́в, дові́в, зав’яза́в, знав, керува́в, лежа́в, лови́в, ора́в, раді́в, розіссла́в, 
сиді́в, товаришува́в, умо́вив, ходи́в, шанува́в; 
Шевче́нків, Довже́нків, Симоне́нків, ба́тьків, бра́тів, си́нів, Петрі́в, Гре́ців, Василі́в, Ива́нів, 
Андрі́їв, Богда́нів; 
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