
3. Die Klassifizierung der Verben nach den Stammverhältnissen 
 
3. 1. Produktive Verbklassen  
 
Klasse Stammverhältnis 

Infinitiv // Präsens 
Beispiele 

I -a- // -aj- 
-я- // -яj- 

обідати, плавати, викладати, білішати, тихшати 
стріляти 

II -і- // -іj- дешевіти, біліти 
III -ува- // -уj- 

-юва- // -юj- 
дякувати, подорожувати  
досолювати, працювати 

IV -ну- // -н- стукнути, криконути 
V -Kи- // -Kj/K- жарити, говорити, багрянити, носити, виносити, строїти 
 
Übung: Ordnen Sie die folgenden ukrainischen Verben den einzelnen produktiven 
Klassen zu. 
 
(1) знати – знаю, знаєш, … (2) бліднути – блідну, бліднеш, … (3) купувати – купую, 
купуєш, … (4) носити – ношу, носиш, … (5) звернути – зверну, звернеш, … (6) розуміти 
– розумію, розумієш, … (7) возити – вожу, возиш, … (8) бувати – буваю, буваєш, … (9) 
пропонувати – пропоную, пропонуєш, … (10) любити – люблю, любиш, … (11) 
майнути – майну, майнеш, … (12) робити – роблю, робиш, … (13) ростити – рощу, 
ростиш, … (14) каталогізувати – каталогізую, каталогізуєш, … (15) вчитися – вчуся, 
вчишся, … (16) жаліти – жалію, жалієш, … (17) ходити – ходжу, ходиш, … (18) їздити 
– їжджу, їздиш, … 
 
Übung: Ordnen Sie die folgenden ukrainischen Verben analog zum Russischen den 
einzelnen produktiven Klassen zu. Stellen Sie dabei fest, inwieweit sich die jweiligen 
Infinitiv- und Präsensstammauslaute im Ukrainischen und Russischen voneinander 
unterscheiden. Konjugieren Sie die ukrainischen Verben. 
 
штовхати, синіти, червоніти, темніти, засунути, поливати, малювa ти, загубити, 
визволити, носити, забувати, воювa ти, дихнути, пригнути, міліти, грати, стріляти, 
знати, дарувa ти, мирити; 
 
Verb- 
klasse 

Russisch Ukrainisch 

I толкать, поливать, забывать, играть, 
стрелять, знать  

 
 
 

II синеть, краснеть, темнеть, мелеть  
 
 

III рисовa ть, воевa ть, даровa ть  
 

IV заснуть, дохнуть, прыгнуть  
 

V погубить, освободить, носить, мирить  
 

 



3. 2. Unproduktive Verbgruppen 
Gruppe Infinitiv-//Präsensst. Beispiele 
1a 
 

-Ka- // -Ka- 
 
-ота- // -ч- 

сказати – скажу, скажеш, …; скакати 
сипати – сиплю, сиплеш, …;  
бурмотати – бурмочу, бурмочеш, …; реготати 

1b -Ka- // -Kj/K- орати – орю, ореш, …; ждати  
брати – беру, береш, …; звати 

1c -Vя- // -Vj- діяти – дію, дієш, …; сіяти 
стояти – стою, стоїш, …; боятися 

1d -ва- // -аj- давати – даю, даєш, … 
1e -Ka/я- // -Kн/м- жати – жну, жнеш, жне, жнемо, жнете, жнуть; почати – почну, почнеш, …  

жати – жму, жмеш, … 
м’яти – мну, мнеш, … 

1f -ня- // -м/ім-  йняти – йму, ймеш, …; зняти – зніму, знімеш, …; прийняти 
1g -Ka- // -K-  кричати – кричу, кричиш, …; лежати 
2a 
 

-Kі- // -Ka- 
 
 
-оті- // -оч/т-  

летіти – лечу, летиш, …, двигтіти, 
терпіти – терплю, терпиш, … 
бубоніти – бубоню, бобониш, …; дудніти 
бурмотіти – бурмочу, бурмотиш, …; реготіти  

2b -Kі- // -K/Ka- ревіти – реву, ревеш, …; гудіти 
хотіти – хочу, хочеш, … 
сопіти – соплю, сопеш, …; хропіти 

2c -Kі- // -Kiн- діти – діну, дінеш, …; стріти 
3 -ува- // -уj- кувати - кую, куєш, …; жувати 
4 -ну- // -н- гнути, гну, гнеш, …; пнутися 
5a -Kи- // -Киj- брити, брию, бриєш, …; мити 
5b -Kи- // -К’j- бити, б’ю, б’єш, …; вити 
6a -оро- // -орj/р- бороти, борю, бореш, …; пороти 
6b -оло- // -олj/л- колоти – колю, колеш, …; полоти 

молоти – мелю, мелеш, …; 
7a -К- // -К-  везти – везу, везеш, …; лізти – лізу, лізеш, …; пливти 

мерти – мру, мреш, …; перти 
7b -К- // -Ка- могти – можу, можеш; берегти 
7c -с- // -д- вести – веду, ведеш, …; класти – кладу, кладеш, … 
7d -с- // -т- мести – мету, метеш, …; плести 
7e -с- // -н-  клясти – кляну, клянеш, … 
8a  дати – дам, даси, … 
  слати – шлю, шлеш, … 
  слати – стелю, стелеш, … 
  стати – стану, станеш, … 
  гнати – жену, женеш, … 
  спати – сплю, спиш, … 
  їхати – їду, їдеш, … 
  лити – ллю, ллєж, … 
  жити – живу, живеш,  
  іти – іду, ідеш, … 
   бути – є / буду, будеш, … 
  дути – дую, дуєш, … 
  дути – дму, дмеш, … 
  узяти – візьму, візьмеш, … 
8b  плисти – пливу, пливеш, … 
  сісти – сяду, сядеш, … 
  рости - росту, ростеш, … 
  тягти – тягну, тягнеш, … 
  бігти – біжу, біжиш, … 
  їсти – їм, іси, … 



Übung: Ordnen Sie die folgenden ukrainischen Verben den unproduktiven Gruppen zu. 
 

(1) пекти – печу, печеш, … (2) шити – шию, шиєш, … (3) гнити – гнию, гниєш, ... (4) 
боліти – болить; (5) горіти – горю, гориш, … (6) гризти – гризу, гризеш, … (7) жерти – 
жеру, жереш, … (8) сміятися – сміюся, смієшся, … (9) терти – тру, треш, … (10) тяти – 
тну, тнеш, … (11) красти – краду, крадеш, … (12) підняти – підніму, піднімеш, …(13) 
цвісти – цвіту, цвітеш, … (14) писати – пишу, пишеш, … (15) прясти – пряду, прядеш, 
… (16) брести – бреду, бредеш, … (17) дістати – дістану, дістанеш, … (18) обнятися – 
обнімуся, обнімешся, … (19) лаяти - лаю, лаєш, … (20) драти – деру, дереш, … (21) 
ткнути – ткну, ткнеш, … (22) ткати – тчу, тчеш, … 
 
Übung: Ordnen Sie die folgenden ukrainischen Verben ihren russischen 
Entsprechungen zu. Konjugieren Sie die ukrainischen Verben und bestimmen Sie, 
welche unproduktive Gruppe oder produktive Klasse die jeweiligen Verben 
repräsentieren.  
 
Занести, вивезти, пекти, крити, стерегти, лізти, підняти, почати, терти, колоти, пороти, 
вмерти, налити, вити1, боротися, пa сти, вирвати, мити, мовчати, забрати, різати, лизaти, 
показa ти, написaти, горіти, перетерпіти, зникнути, верещати, леліяти, посіяти, 
пізнавати, віддавати, брити, вити2, діставати, шити, замовкнути, гнити, надіти, 
пережити, випити, іти, осліпнути, хотіти, бігти, кувати; 
 
Gruppe 

 
Russisch Ukrainisch Klasse 

Gruppe 
1a 
1b 
1c 
1d 
1e 
1f 

написaть, показa ть,  резать, 
лизa ть забрать, вырвать 
посеять, лелеять 
oтдавать, познавать, доставать 
начать, поднять 
молчать, кричать 

  

2a 
2b 

гореть, перетерпеть 
умереть, тереть  

  

3 ковать   
4 ослепнуть, замолкнуть, 

исчезнуть  
  

5  выпить, налить, вить, шить   
6а 
6b 
6c 

бороться, пороть 
колоть  
мыть, крыть, выть 

  

7a 
7b 
7c 
7d 

пасти, занести, вывезти  
лезть 
печь, стеречь 
пасть  

  

8 надеть – надену, наденешь 
брить – брею, бреешь  
гнить – гнию, гниёшь  
пережить  
идти 
бежать   
хотеть 

  

 


