
4. Das imperfektive Futur 
 

 
Form Analytisches Futur Synthetisches Futur 
1.P.Sg. бу́ду писа́ти, берегти́, боро́тися писа́тиму, берегти́му, боро́тимуся 
2.P.Sg. бу́деш писа́ти, берегти́, боро́тися писа́тимеш, берегти́меш, боро́тимешся 
3.P.Sg бу́де писа́ти, берегти́, боро́тися писа́тиме, берегти́ме, боро́тиметься 
1.P.Pl. бу́демо писа́ти, берегти́, боро́тися писа́тимемо, берегти́мемо, 

боро́тимемося 
2.P.Pl. бу́дете писа́ти, берегти́, боро́тися писа́тимете, берегти́мете, боро́тиметеся 
3.P.Pl. бу́дуть писа́ти, берегти́, боро́тися писа́тимуть, берегти́муть, боро́тимуться 

 
Übung: Bilden Sie von folgenden Verben die entsprechenden Formen des imperfektiven 
synthetischen Futurs. 
 
гра́ти – я ………, вони ……… розмовля́ти – я ………, вона ……… 
малюва́ти – ти ………, ми ……… керува́ти – він ………, ми ……… 
крича́ти – я ………, він ……… чи́стити – ти ………, ви ……… 
спа́ти – вона ………, ви ……… переклада́ти – ми ………, вони ……… 
пла́вати – ти ………, ми ……… дружи́ти – я ………, ми ……… 
везти́ – вона ….……, ви ……… сиді́ти – я ………, ти ……… 
займа́ти – ти ……, вони …… кро́їти – воно ………, вони ……… 
дарува́ти – я ………, ми ……… ми́тися – він ………, ви ……… 
вико́нувати – ми ………, вони ……… закі́нчуватися – він ………, ви ……… 

 
Übung: Kommentieren Sie die hervorgehobenen Verbformen.   
 
Українська Національна Революційна Армія, що творитисьме на українській землі, 
боротисьме дальше спільно з Союзною німецькою армією проти московської окупациії 
за Суверенну Соборну Українську Державу і новий лад у цілому світі. (aus: Aкт про 
відновлення Української Держави, 30 червня, 1941 року) 
Україно! До́ки я жити буду, тоди́ я відкриватиму тебе. (В. Симоненко) 



5. Das Präteritum 
 
(1) Він щось почав був говорити, та судді річ його спочатку перебили. (Є. Гребінка)  
(2) І вже був рушив услід за прапорщиком та грузином, як раптом хтось шарпнув його за 
рукав. (А. Головко) 
(3) Коли в Києві організувалась була Академія художеств, мрія мого життя, я вступив і 
до Академії. (О. Довженко) 
(4) Я пам’ятаю, відкривався тоді ще географічний інститут. Я й туди хотів був вступити, 
та перешкодили якісь події. (О. Довженко)  
 
Form Synthetisches Präteritum Analytisches 

Präteritum vokalischer Infinitivstamm konsonantischer Infinitivstamm 
Sg. m. писа́в, води́в, ки́нувся мер, ріс, вів, клав був на/писа́в* 

Sg. f. писа́ла, води́ла, ки́нулася ме́рла, росла́, вела́, кла́ла була́ на/писа́ла 
Sg. n. писа́ло, води́ло, ки́нулося ме́рло, росло́, вело́, кла́ло було́ на/писа́ло 
Pl.  писа́ли, води́ли, ки́нулися ме́рли, росли́, вели́, кла́ли були́ на/писа́ли 

* Das analytische Präteritum der Vorzeitigkeit wird nur vereinzelt von ipf. Stämmen gebildet. 
 
Übung: Charakterisieren Sie die folgenden 7 Gruppen nach der Bildungsweise der 
Präteritalformen. 
 
(1)  
ба́чити → ба́чив, ба́чила, ба́чило, ба́чили 
роби́ти → роби́в, роби́ла, роби́ло, роби́ли 
кри́кнути → кри́кнув, кри́кнула, кри́кнуло, кри́кнули 
 
(2)  
со́хнути → сох / со́хнув, со́хла / со́хнула, со́хло / со́хнуло, со́хли / со́хнули 
в’я́нути → в’яв / в’я́нув, в’я́ла / в’я́нула, в’я́ло / в’я́нуло, в’я́ли / в’я́нули 
блі́днути → блід / блі́днув, блі́дла / блі́днула, блі́дло / блі́днуло, блі́дли / блі́днули 
ви́никнути → ви́ник / ви́никнув, ви́никла / ви́никнула, ви́никло / ви́никнуло,  ви́никли / 
ви́никнули 
 
(3)  
гри́зти → гриз, гри́зла, гри́зло, гри́зли  
пливти́ → плив, пливла́, пливло́, пливли́  
 
(4) 
лягти́ → ліг, лягла́, лягло́, лягли́  
могти́ → міг, могла́, могло́, могли́ 
нести́ → ніс, несла́, несло́, несли́ 
 
(5) 
пли́сти́ → плив, плила́, плило́, плили́ 
кля́сти́ → кляв, кляла́, кляло́, кляли́ 
 
(6) 
мести́ → мів, мела́, мело́, мели́ 
плести́ → плів, плела́, плело́, плели́  
 
(7)  
іти́ → ішо́в, ішла́, ішло́, ішли́ 



Übung: Nennen Sie zu folgenden Präteritalformen die Infinitive. 
 
роди́ла, поба́чили, привіта́вся, ви́ріс, плів, ви́їла, пив, ішо́в, ста́ла, несли́, встава́в, 
привела́, прояви́ли, був, сопли́, розповів́, закінчи́лась, міг, перегляну́в, ви́мкнув, вдари́в, 
звик, всти́гли, дійшо́в, почу́ли, було́, узя́в, ви́йшов, відповіда́ла, здава́лося, зібра́в, 
полетів́, захотіл́ося, кляв, ніс, одя́г, сіп, підня́в, сох; 
aus Text 2: сиділ́и, потя́гло, повія́тися, всіл́ися, розпоряди́лась, приволіќ, поста́вив, 
повелів́, вози́ли, загада́в, буркну́в,  нап’яли́, зняла́ подиви́ся, віддала́, ски́нув, нали́в;  
 
Übung: Bilden Sie von folgenden ukrainischen Verben alle möglichen Präteritalformen. 
 
писа́ти, танцюва́ти, гри́зти, занести́, зберегти́, змогти́, сіс́ти, текти́, навести́, осліп́нути, 
заме́рзнути, пригну́ти 
 
Die aktiven Tempusformen und -bedeutungen im Überblick 
 
Tempusformen Tempusbedeutungen bzw. -situationen 

'aktuell' im 
Redemoment 

permanent, sich wieder-
holend 

auf eine bestimmte Pha-
se bezogen  

Präs. ipf. ро́бить ро́бить ро́бить 
Fut. ipf. – – бу́де роби́ти 

роби́тиме 
Fut. pf. – зро́бить зро́бить 
Prät. ipf. – роби́в роби́в 
Prät. pf.  зроби́в – зроби́в 
vorz. Prät. ipf. – – роби́в був 
vorz. Prät. pf. – – зроби́в був 

 
6. Der Konjunktiv 
 

Infinitiv finite Formen 
Konjunktiv I Konjunktiv II (irrealis) 

піти́ б пішо́в би, пішла́/о́/и́ б пішо́в би був, пішла́/о́/и́ б була́/о́/и́ 
ходи́ти б ходи́в би, ходи́ла/о/и б (ходи́в би був, ходи́ла/о/и б була́/о́/и́) 

 
Übung: Kommentieren Sie die Bedeutung der hervorgehobenen Konjunktivformen in 
den folgenden Sätzen.  
 
(1) Людина завжди потребує когось, кому би могла вилити своє горе і відвести душу. 
(2) Він знав: про що б не почав мову, все їй болітиме … 
(3) І не було ще жодної по́дорожі, коли б я цього не переживав.  
(4) Якби знала - не ходила б пізно за водою. 
(5) Коли б це мати наказала - вона б і бровою не повела. 
(6) Якби я знала, що покине - була б не любила. 
(7) Я хотів б тепер бачити його. 
(8) Коли б я прийшов! 
(9) Пізно, парубче, ідеш. Підвіз би мене, – обминає підводу з пошивкою на плечах 
тітка Дарка … 
(10) Нехай би завтра раненько ви до нас зайшли. 
(11) Їм би сьогодні добре виспатись. 
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