
 
Die ukrainischen Vokale im phonetischen Wort  

 
1. Der Wortrhythmus: Haupt- und Nebenakzente 
 
Голосні звуки укрaїнської мови, на відміну від російськoї, є звуками повного творення. 

Вони вимовляються повнозвучно не тільки під наголосом, а й у ненаголошеній позиції. 

В українській мови відсутня повна редукція ненаголошених складів, тобто в ній нема 

сильного ослаблення, стягування, скорочення, зневиразнювання ненаголошених 

голосних. Пояснюється це явище відносною слабкістю укрaїнського наголосу. 

Порівняно з російським укрaїнський словесний наголос не різко виділяється з-поміж 

ненаголошених. Він мало зосереджує на собі видихової енергії, а тому її вистачає для 

повнозвучної вимови голсосних і в ненаголошених складах. При такому доволі 

рівномірному розподілі між складами видихової енергії в уповільненому темпі 

мовлення по обидва боки наголошеного складу – але не ближче ніж через склад – 

з’являються побічнонаголошені склади не тільки у складних словах, а й усіх простих. 

Припадають вони на початок і кінець слова. Так, у слові обговорюємо, крім основного 

наголосу на складі -во-, – обговорюємо – наявні два побічні – на початковому складі òб- 

і останньому -мò: òбговорюємò. Голосний звук, потрапляючи під побічний наголос, 

звучить чітко, виразно. Отже в укрaїнській мові ненаголошені початкові й кінцеві 

склади багатоскладового слова при вимові не тільки не ослаблюються, а, навпаки, 

увиразнюються, вимовляються майже так само повнозвучно, як і наголошені. 

Вимовляємо [pOdOrO'7UjEmO] – подорожуємо– , a не [p9dr9'7UjEm9].  

 
(Pohribnyj, M.: Ukrajins'ka literaturna vymova. Dnipropetrovs'k: Transform, 1992, S. 6) 
 
 
Beispiele: акробатика, задивлятися, застосовувати, застосовуємо, застосовуєте, 
організовувати, організовуємо, організовуєте. 
 
 
II. Die Vokale 
 
Die [a]-Laute 
 
Ашхабад, Аквалан, каббала, Казахстан, Астрахан; шапка, час, далеко, память, 
заглядати, явiр, рясно, сяйво; 
 
 



Die []-Laute 
 
ворон, голос, гроно, молодь, молот, порох, холод, борошно, голосно, донорство, дорого, 
моторошно, прозолоть, золото; город, горох, горщок, чоло; болото, зоолог, осколок, 
волокно, волосок, голосок, жолобок, молоко, оболонь, протокол, достроково; 
 
Der Laut [] 
 
болючий, голубка, зозуля, кожух, колун, котушка, лопух, могутній, мотузка, подушка, 
полуднувати, полудрабок, полумисок, посуха, розумний, союз; 
 
Die []-Laute 
 
кучугура, буханец, гукати, гуцул, душа, клумак, колупати, кукурудза, купувати, 
пустувати; людина, нюхати, сюди, цюкати, крючок, вимірювати, тючати; 
 
Der Laut [y] in grammatischen Endungen 
 
академією, історією, географією, геометрією, інфляцією, коалiцією, мілiцією, 
організацією, презi дією; 
 
Der Laut [] 
 
вежа, вечір, день, степ, стежка; економіка, екскурсія, епоха, ескадра; поле, гарне, шите, 
друге, кожне, брате, друже, пише, вийде; гостеві, товаришеві, краєві, гостем, 
товаришем, краєм, полем, долею, кашею, теслею; 
 
Der Laut [] 
 
степи, телиця, менi , вези, везіть, везу; неси, несiть, несу - []: несло, несла, несе; 
заводи, свободи, польми, робити, били, зрадiюши, навi ки; живу, живи, живi ть;  
 
Der Laut [] 
 
дим, шир, лин, мир, пиль, писк, ми, ти, сир, сич, тиль, тин, тиск, хист, цик, щит; вийди, 
витри, випхни;  
 
Der Laut [] 
 
лице, лише, директор, вишневий, жилетка, кишеня, миленький, митец, синець, 
тихенько, цигейка, читец, шинеля, жнива, зима, далина, дивак, димар, лиман, писати, 
читати, кивати, рибалка; вино, високий, живопис, лимон, синок; 
 
Die [i]- und [I]-Laute 
 
i спит, i скра, історія, бiгти, вi тер, дiло, сi но, бік, він, віл, ніж, сік, стіл, постi йний, ніг, 
болiт, братi в, гарні, здорові, биті, другі, наші, дід і баба, педінститут; 


