
2.2. Die II. Deklination, Singular 
 
N син луг кінь мак край товари́ш то́кар село́ по́ле завда́ння 
G  си́на лу́гу коня́ ма́ку кра́ю товари́ша то́каря села́ по́ля завда́ння 
D си́нові 

си́ну 
лу́гу 
лу́гові 

коне́ві  
коню́ 

ма́ку 
ма́кові 

кра́ю 
кра́єві 

товари́шеві 
товари́шу 

то́кареві 
то́карю 

селу́ по́лю завда́нню 

A си́на луг коня́ мак край товари́ша то́каря село́ по́ле завда́ння 
I си́ном лу́гом коне́м ма́ком кра́єм товари́шем то́карем село́м по́лем завда́нням 
P 
 
 
по 

си́нові 
си́ні 
 
си́ну 

лу́зі 
лу́гу 
(ˈLaugeˈ) 

коні́ 
коне́ві 

ма́ці кра́ї товари́шеві 
товари́шу 
товари́ші 

то́кареві 
то́карю 
то́карі 

селі́ 
 
 
селу́ 

по́лі  
 
 
по́лю     

Завда́нні 
завда́нню 

V си́ну лу́гу* коню́ ма́ку* кра́ю товари́шу то́карю село́* по́ле* завда́ння* 
*hypothetisch 
 
Genitiv Singular: а-Endung vs. у-Endung 
 
a-Endung bei: 
 

 
у-Endung bei: 

Konkreta: коза́к, ма́ляр/ маля́р, звук (ling.),  Abstrakta: ріст, зако́н, рух, звук (musik.) 
einschl. entspr. Diminutiva wie бра́тик, бра́тець, 
коза́ченько/ козаче́нько 

Stoffbezeichnungen: пісо́к, сніг, папі́р 
Kollektiva: орке́стр, наро́д 

  
 Bezeichnungen von Räumlichkeiten und 

Örtlichkeiten: дім, зал, інститут, храм, 
універма́г, клуб, заво́д; лан, курга́н   

 Bezeichnungen räumlicher Begriffe (mit 
unbetonter Endung): бік, за́хід 

geographische Namen: Ки́їв, Рим, Кавка́з (Ort) mit unbetonter Endung: Дон, Дуна́й, Кавка́з  
 
Übung: Bilden Sie den Genitiv Singular und sagen Sie, wodurch das Auftreten der einen oder 
anderen Kasusendung bei den folgenden Substantiven bestimmt wird.  
похі́д, ра́нок, о́лень, мед, коза́к, дух, світ, ма́ляр/ маля́р, офіце́р, суха́р, докуме́нт, гімн, 
водопрові́д, листопа́д, о́рган, орга́н, Крим, Ніл, папі́р, журна́л, полк, футбо́л, вокза́л, по́верх, 
се́ктор, при́нцип, гекта́р, спо́сіб, анса́мбль, клуб, лист, пе́рець 
 
Dativ Singular: ові/еві/єві-Endung vs. у/ю-Endung 
 
ові/еві/єві-Endung bei Lebewesen bzw. als 
belebt vorgestellten Erscheinungen 
 

у/ю-Endung bei grammatisch Unbelebtem 

брат, вчи́тель, кінь, кобза́р, геро́й, ге́ній, син, 
свяще́ник, ону́к, чолові́к, ба́тько 

стіл, стіле́ць, ліс, пе́рець 

край, наро́д, мир, суд  
час, світ, дощ, ві́тер, мото́р, матч, полі́т час, світ, дощ, ві́тер, мото́р, матч, полі́т 

 
Präpositiv Singular: і-Endung vs. у/ю-Endung vs. ові/еві/єві-Endung  
 
(1) на бе́резі, у Петербу́рзі, в Криво́му Ро́зі, у Ле́йпцізі/ Ле́йпцігу, у Владивосто́ці, на/у стра́сі 
(2) на/в  о́кругу, на/у мітингу, на/у па́рку, у Ку́рську, на/у послу́ху, у Цю́риху  
(3) на козако́ві / козаку́ (козаці́), вчи́телеві/ вчи́телю/ вчи́телі, бо́мжеві/ бо́мжі, другові/ другу 
 
Übung : Deklinieren Sie die Substantive im Singular.  
стіл, пісо́к, вовк, день, ге́ній, кома́р, ніж, дощ, діло, мо́ре, во́гнище, управлі́ння, взуття́, узбере́жжя  
 



 
2.3. Die III. und IV. Deklination, Singular 
 
Nom. даль ніч ра́дість ма́ти/ма́тір  ім’я́ дівча́ лисеня́ 
Gen.  да́лі но́чі ра́дості ма́тері і́мені/ім’я́ дівча́ти лисеня́ти 
Dat. да́лі но́чі ра́дості ма́тері і́мені/ім’я́ дівча́ті лисеня́ті 
Akk. даль ніч ра́дість ма́ти/ма́тір ім’я́ дівча́ лисеня́ 
Instr. да́ллю ні́ччю ра́дістю ма́тір’ю і́менем, ім’я́м дівча́м лисеня́м 
Präp. да́лі но́чі ра́дості ма́тері і́мені/ ім’я́ дівча́ті лисеня́ті 
Vok. да́ле* но́че* ра́досте* ма́ти  ім’я́* дівча́ лисеня́ 

 
Übung: Deklinieren Sie die Substantive im Singular.  
любо́в, тінь, зу́стріч, кров, путь, мо́лодість, пле́м’я, теля́, курча́ 
 
Übung: Bilden Sie zu folgenden Substantiven die Kasusformen im Singular. 
авто́бус, а́втор, англі́єць, бага́тство, бе́рег, борщ, буді́вля, варе́ння, виклада́ч, вимо́ва, ви́хід, 
ви́шня, віта́ння, вокза́л, ву́лиця, ге́ній, геогра́фія, горо́д ('Gemüsegarten'), двір, дим, дочка́, жага́, 
жаль, за́пах, зви́чка, здоро́в’я, зу́стріч, зять, ка́ва, кві́тка, кіне́ць, ко́рінь, ку́хня, крі́сло, ле́кція, 
ли́пень, лі́кар, ло́жка, мі́сто, наща́док, ня́нька, о́бласть, о́стрів, пан, папі́р, п’є́са, пло́ща, по́дорож, 
подру́га, при́ятель, прохі́д, рік, рот, рух, се́рце, спі́лка, твір, уда́ча, уро́к, харч, часни́к 
('Knoblauch'), ча́шка, чуття́, шосе́, я́вище 
 
2.4. Die Deklination im Plural 
 
I., IIІ. und IV. Deklination 
 
Nom. го́лови зе́млі гру́ші да́лі но́чі ті́ні матері́ імена́ 
Gen.  голі́в земе́ль груш да́лей ноче́й ті́ней матері́в іме́н 
Dat. го́ловам зе́млям гру́шам да́лям ноча́м ті́ням матеря́м імена́м 
Akk. го́лови зе́млі гру́ші да́лi но́чі ті́ні матері́в імена́ 
Instr. го́ловами зе́млями гру́шами да́лями ноча́ми ті́нями матеря́ми імена́ми 
Präp. го́ловах зе́млях гру́шах да́лях ноча́х ті́нях матеря́х імена́х 

 
II. Deklination 
 
Nom. дари́ сніги́ краї́ това́риші городя́ни се́ла поля́ завда́ння 
Gen.  дарі́в снігі́в краї́в това́ришів городя́н сіл полі́в завда́нь 
Dat. дара́м сніга́м края́м това́ришам городя́нам се́лам поля́м завда́нням 
Akk. дари́ сніги́ краї́ това́ришів городя́н се́ла поля́ завда́ння 
Instr. дара́ми сніга́ми края́ми това́ришами городя́нами се́лами поля́ми завда́ннями 
Präp. дара́х сніга́х края́х това́ришах городя́х се́лах поля́х завда́ннях 

 
 
Übung: Deklinieren Sie folgende Substantive im Plural. 
а́втор, англі́єць, бе́рег, буді́вля, виклада́ч, ви́хід, ви́шня, віта́ння, вокза́л, ву́лиця, ге́ній, двір, 
до́чка, зви́чка, зу́стріч, зять, кві́тка, кіне́ць, ко́рінь, ку́хня, крі́сло, ле́кція, лі́кар, ло́жка, мі́сто, 
наща́док, ня́нька, о́бласть, о́стрів, пан, папі́р, п’є́са, пло́ща, по́дорож, подру́га, при́ятель, прохі́д, 
рік, рух, се́рце, спі́лка, твір, уро́к, ча́шка, я́вище, селяни́н; 
 


