
Die ukrainischen Verben 
 
1. Der morphematische Aufbau 
 
1.1. Präfixe und Postfixe 
 
(1) закричати, докричати, відкричати, покричати, прокричати, перекричати, 
пересміятися;  
 
(2) вганяти (уганяти), ввходити / ввіходити (уходити, увіходити), ввійти (увійти), 
заходити, вийти, добігти, дійти, підійти, прибігти, перебігти, пробігти, збігти, збігтися, 
розбігтися, (уходити, уйти); 
 
(3) обписати, виписати, відписати, вписати, вписатися, дописати, записати, надписати, 
перeписати, підписати, приписати, прописати, списати, списатися, наміняти, розміняти, 
побризкати, умазати;  
 
(4) покидати, пощезати; 
 
(5) написати, покидати, зманеврувати, зігнорувати, скомпрометувати, схотіти, захотіти; 
 
(6) звикнути - звикати, привикнути - привикати, відпочити - відпочивати, одягти, 
одягнути - одягати;  
 
 
1.2. Suffixe 
 
1.2.1. Infintivsuffixe 
 
писати (писать), бігти, нести 
Infinitive mit Diminutivsuffixen: z.B. íстки, íсточки, íстоньки, питоньки, спатоньки 
 
 
1.2.2. Stammsuffixe 
 
(1) будувати, кувати, взувати, пускати, сміятися, біліти, любити, в’язнути, в’язти, 
пливти, бігти; 
 
(2) організовувати, командирувати, жербакувати, парубкувати, візникувати, 
кравцювати, наймичкувати, старшинувати, столярувати, учителювати; тихшати, 
білішати, блискати, блискотати; блискотіти, багряніти, буряковіти, рожевіти, 
волохатіти, красивіти, шаленіти, жилавіти, бубніти, двигтіти, дірчавіти, дірявіти; 
дірчавити, дірявити, бродяжити, парубочити, жербачити; гавкнути; 
 
(3) начальствувати, естетствувати, літераторствувати, людничати, саботажничати, 
фамільярничати, криконути; 
 
(4) дати, їсти, -вісти; бути; 
 
(5) боготворити, благословити, верховодити; дієвідмінювати, єдиноборствувати; 



2. Die Präsens-Futurformen  
 
2.1. Flexionsparadigmen 
 
grammatik. 
Bedeutung 

-Konjugation -Konjugation i-Konjugation konsonantische 
Konjugation 

1. Pers. Sg. -u (-у, -ю) -u (-у, -ю) -u (-ю) -m (-м) 
2. Pers. Sg - (-еш, -єш) - (-иш) -i (-їш) -s (-си) 
3. Pers. Sg. - (-е, -є) -t (-ить) -it (-їть) -st (-сть) 
1. Pers. Pl. -m (-емо, -ємо) -m (-имо) -im (-їмо) -m (-мо) 
2. Pers. Pl. -t (-ете, -єте) -t (-ите) -it (-їте) -st (-сте) 
3. Pers. Pl. -ut (-уть, -ють) -at (-ать, -ять) -at (-ять) -dut (-дуть) /  

-dat (-дять) 
 
 
2.2. Morphonologische Alternationen  
 

Typ der morphonologischen Alternation  
 

Flexion 

äußere : innere Personalformen  
  

1. Pers. Sg. // inneren // 3. Pers. Pl. 

l // l 
(стелю, стелють // стелеш) 
(сиплю, сиплють // сиплет) 

 -Konjugat.

r // r 
(борюся, борються // борешся)  
(орю, орють // ореш) 

 

l // l  
(велю, велять // велиш) 

d // d // d  
(сиджу // сидиш // сидять) 

n // n 
(відрізню, відрізнять // відрізниш) 

 // z // z 
(вожу // возиш // возять) 

r // r 
(говорю, говорять // говориш) 

d // zd // zd //  
(їжджу // їздиш // їздять) 

bl // b  
(люблю, люблять // любиш) 

 // s // s  
(вишу // висиш // висять) 

vl // v 
(бавлю, бавлять // бавиш) 

t // t // t  
(кручу // крутиш // крутять) 

ml // m  
(димлю, димлять // димиш) 

 // st // st 
чищу // чистиш // чистять 

pl // p   
(куплю, куплять // купиш) 

t // st // st  
(пущу // пустиш // пустять) 

-Konjugat.

fl // f   
(графлю, графлять // графиш) 

 

 



2.3. Akzentparadigmen 
 
Pers./ Num. Stammbetonung Endungsbetonung  Wechselbetonung 
1. Sing. ахаю балагурю бережу багрю віддам відійду 
2. Sing. ахаєш балагуриш бережеш багриш віддаси відійдеш 
3. Sing. ахає балагурить береже багрить віддасть відійде 
1. Pl. ахаємо балагуримо бережемо багримо віддамо відійдемо 
2. Pl. ахаєте балагурите бережете багрите віддасте відійдете 
3. Pl. ахають балагурят бережуть багрять віддадуть відійдуть 
 
 
Übung: Beschreiben Sie die folgenden Verben nach der Flexion, der morphonologischen 
Alternationen (Konsonantenwechsel) und den Akzentverhältnissen in den Präsens-
Futurformen.  
 
дію, дієш, діє, діємо, дієте, діють (діяти) 
маю, маєш, має, маємо, маєте, мають (мати) 
будую, будуєш, будує, будуємо, будуєте, будують (будувати) 
виписую, виписуєш, виписує, виписуємо, виписуєте, виписують (виписувати) 
випишу, випишеш, випише, випишемо, випишете, випишуть (виписати) 
вип’ю, вип’єш, вип’є, вип’ємо, вип’єте, вип’ють (випити) 
 
веду, ведеш, веде, ведемо, ведете, ведуть (вести) 
печу, печеш, пече, печемо, печете, печуть (пекти) 
 
скажу, скажеш, скаже, скажемо, скажете, скажуть (сказати) 
пишу, пишеш, пише, пишемо, пишете, пишуть (писати) 
 
колю, колеш, коле, колемо, колете, колють (колоти) 
борюся, борешся, бореться, боремося, боретеся, борються (боротися) 
 
бачу, бачиш, бачить, бачимо, бачите, бачать (бачити) 
жарю, жариш, жарить, жаримо, жарите, жарять (жарити) 
біжу, біжиш, біжить, біжимо, біжите, біжать (бігти) 
говорю, говориш, говорить, говоримо, говорите, говорять (говорити) 
 
мовлю, мовиш, мовить, мовимо, мовите, мовлять (мовити) 
економлю, економиш, економить, економимо, економите, економлять (економити) 
роблю, робиш, робить, робимо, робите, роблять (робити) 
дивлюся, дивишся, дивиться, дивимося, дивится, дивляться (дивитися) 
 
кричу, кричиш, кричить, кричимо, кричите, кричать (кричати) 
ходжу, ходиш, ходить, ходимо, ходите, ходять (ходити) 
 
стою, стоїш, стоїть, стоїмо, стоїте, стоять (стояти) 
 
дам, даси, дасть, дамо, дасте, дадуть (дати) 
виїм, виїси, виїсть, виїмо, виїсте, виїдять (виїсти) 
відповім, відповіси, відповість, відповімо, відповісте, відповідять (відповісти)  



Übung: Ergänzen Sie die fehlenden Formen.  
 
(видужувати) видужую, видужуєш, … 
(працювати) працюю, працюєш, …  
(злити) зіллю, зіллєш, …  
(крикнути) крикну, крикнеш, … 
(криконути) крикону, криконеш, … 
(нести) несу, несеш, …  
(лягти) ляжу, ляжеш, …  
(могти) можу, можеш, …    
(хотіти) хочу, хочеш, … 
(ткати) тчу, тчеш, … 
(слати) шлю, шлеш, … 
(слати) стелю, стелеш, … 
(мести) мету, метеш, … 
(везти) везу, везеш, … 
(мити) мию, миєш, … 
(іти) іду, iдеш, … 
(видати) видам, видаси, …  
(упертися) упруся, упрешся, … 
 
(дзвонити) дзвоню, дзвониш, … 
(виступити) виступлю, виступиш, … 
(водити) воджу, водиш, … 
(відводити) відводжу, відводиш, … 
(відходити) відходжу, відходиш, … 
(включити) включу, включиш, … 
(летіти) лечу, летиш, … 
(розбудити) розбуджу, розбудиш, … 
(правити) правлю, правиш, … 
(поздоровити) поздоровлю, поздоровиш, … 
(лічити) лічу, лічиш, … 
(лежати) лежу, лежиш, … 
(спати) сплю, спиш, … 
(строїти) строю, строїш, … 
(умовитися) умовлюся, умовишся, … 


