
 
Die ukrainischen Vokale im phonetischen Wort  

 
1. Der Wortrhythmus: Haupt- und Nebenakzente 
 
Голосні звуки української мови, на відміну від російської, 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 українського наголосу. Порівняно 

з російським український словесний наголос не різко виділяється з-поміж 

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

повнозвучної вимови голосних 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 побічно наголошені 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 українській 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].  

 
 
Beispiele: акроба́тика, задивля́тися, застосо́вувати, застосо́вуємо, застосо́вуєте, 
організо́вувати, організо́вуємо, організо́вуєте. 
 
 
II. Die Vokale 
 
Buchstabe а: die [a]-Laute  
 
Ашгаба́т, аквала́нг, кабала́, Казахста́н, А́страхан; ша́пка, час, дале́ко, па́м’ять, загляда́ти, 
я́вір, ря́сно, ся́йво; 
 
  



Buchstabe о: die [ɔ]-Laute  
 
во́рон, го́лос, гро́но, мо́лодь, мо́лот, по́рох, хо́лод, бо́рошно, го́лосно, до́норство, до́рого, 
мо́торошно, про́золоть, зо́лото; горо́д, горо́х, горщо́к, чоло́; боло́то, зоо́лог, оско́лок, 
волокно́, волосо́к, голосо́к, жолобо́к, молоко́, оболо́нь, протоко́л, достроко́во; 
 
Buchstabe о: der Laut [ɔʊ] 
 
болю́чий, голуб́ка, зозул́я, кожух́, колун́, котуш́ка, лопух́, могут́ній, мотуз́ка, подуш́ка, 
полуд́нувати, полуд́рабок, полум́исок, посух́а, розум́ний, сою́з; 
 
Buchstaben у und ю: die [ʊ]-Laute  
 
кучугур́а, бухане́ць, гука́ти, гуцул́, душа́, клума́к, колупа́ти, кукуруд́за, купув́ати, 
пустува́ти; люди́на, ню́хати, сюди́, цю́кати, крючо́к, вимір́ювати, дзюрча́ти; 
 
Buchstabe ю (in der Endung des Inst. Sg. fem.): der Laut [yʊ]  
 
акаде́мією, істо́рією, геогра́фією, геоме́трією, інфля́цією, коалíцією, мілíцією, 
організа́цією, президією; 
 
Buchstabe е: der betonte Laut [ɛ]  
 
ве́жа, ве́чір, день, степ, сте́жка; зѐрносуша́рка; еконо́міка, екскур́сія, епо́ха, еска́дра; 
по́ле, га́рне, ши́те, друѓе, ко́жне, пи́ше, ви́йде; го́стеві, това́ришеві, кра́єві, го́стем, 
това́ришем, кра́єм, по́лем, до́лею, ка́шею, те́слею; 
 
Buchstabe е: der unbetonte Laut [ɨɛ] bzw. [ɛɨ] 
 
степи́, тели́ця, менí, вези́, везі́ть, везу;́ неси́, несíть, несу ́– [ɛɨ]: несло́, несла́, несе́;  
 
Buchstabe и: der betonte Laut [ɨ]  
 
дим, шир, лин, мир, пил, писк, ми, ти, сир, сич, тиль, тин, тиск, хист, цик, щит; 
 
Buchstabe и: der unbetonte Laut [ɛɨ] 
 
лице́, лише́, дире́ктор, вишне́вий, жиле́тка, кише́ня, миле́нький, мите́ць, сине́ць, 
тихе́нько, циге́йка, чите́ць, шине́ля, жнива́, зима́, далина́, дива́к, дима́р, лима́н, писа́ти, 
чита́ти, кива́ти, риба́лка; вино́, висо́кий, вихо́дити, живо́пис, зимо́ю, лимо́н, Мико́ла, 
сино́к; 
 
Buchstabe і: die [i]-Laute 
 
íспит, íмпорт, íскра, іти́, істо́рія, бíгати, вíтер, дíло, зíлля, сíно; бік, він, віл, ніж, сік, стіл, 
постíйний, ніг, болíт, братíв; га́рні, здоро́ві, би́ті, друѓі, на́ші; дід і ба́ба, педінститут́; 
 
(Pohribnyj, M.: Ukrajins'ka literaturna vymova. Dnipropetrovs'k: Transform, 1992, S. 6) 
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