
7. Der Imperativ 
 
7.1. Synthetische Imperativformen 
 
Referenz- 
Form 

про/чита́ю рі́жу 
 

ся́ду кри́кну, ви́пишу п/іду́, роблю́, несу́, 

2. P. Sg.  про/чита́й ріж сядь кри́кни, ви́пиши п/іди́, роби́, неси́ 
1. P. Pl. про/чита́ймо рі́жмо ся́дьмо кри́кнімо, ви́пишімо п/іді́мо, робі́мо, 

несі́мо 
2. P. Pl. про/чита́йте рі́жте ся́дьте кри́кніть, ви́пишіть п/іді́ть, робі́ть, несі́ть  

Des Weiteren auch:  мо́рщся, мо́рщмося, мо́рщіться zu мо́рщуся, мо́рщити(ся);  
 
7.2. Analytische Imperativformen 
 
Form /E/-Konjugation /i/- bzw. /ɨ/-Konjugation 

 
konsonant. Konjugation 
 

1. P. Sg. pf. не/ха́й піду́ не/ха́й зроблю́ не/ха́й дам  
2. P. Sg. pf. не/ха́й пі́деш не/ха́й зро́биш не/ха́й даси́ 
3. P. Sg. pf. 

ipf.  
не/ха́й пі́де 
не/ха́й іде́ 

не/ха́й зро́бить 
не/ха́й ро́бить 

не/ха́й дасть 
не/ха́й дає ́

1. P. Pl.  pf. не/ха́й піді́мо / пі́демо не/ха́й зробі́мо / зро́бимо не/ха́й да́ймо / дамо́  
2. P. Pl.  pf. не/ха́й піді́ть / пі́дете не/ха́й зробі́ть / зро́бите не/ха́й да́йте / дасте́  
3. P. Pl.  pf.  

ipf.  
не/ха́й пі́дуть 
не/ха́й іду́ть 

не/ха́й зро́блять 
не/ха́й ро́блять 

не/ха́й даду́ть 
не/ха́й даю́ть 

Außerdem werden auch давай, даваймо, давайте mit den Formen des Präsens-Futur und des Infinitivs 
als Aufforderungen gebraucht. Des Weiteren auch:  іди́-но, розкажи́-но, послу́хай-бо, зачекайте-бо 
 
Übung: Charakterisieren Sie die folgenden Gruppen nach der Bildungsweise der 
Imperativformen.  
 
(1) 
відповіда́ти  відповіда́ю, відповіда́ють → відповіда́й/те, відповіда́ймо 
танцюва́ти   танцю́ю, танцю́ють →  танцю́й/те, танцю́ймо 
одяга́тися   одяга́юся, одяга́ються →  одяга́йся/теся, одяга́ймося 
ми́ти   ми́ю, ми́ють →   ми́й/те, ми́ймо 
 
(2)          
нести́    несу́, несу́ть →   неси́/іть, несім́о 
учи́тися   учу́ся, уча́ться →   учи́ся/учіт́ься, учім́ося 
писа́ти   пишу́, пи́шуть →   пиши́/іт́ь, пишім́о 
плати́ти  плачу́, пла́тять →   плати́/іт́ь, платім́о 
 
(3) 
вста́ти   вста́ну, вста́нуть →   вста́нь/те, вста́ньмо 
їз́дити   їж́джу, їз́дять →   із́дь/те, їз́дьмо  
ла́зити   ла́жу, ла́зять →   ла́зь/те, ла́зьмо 
карау́лити  карау́лю, карау́лять →  карау́ль/те, карау́льмо 
вино́сити  вино́шу, вино́сять →  вино́сь/те, вино́сьмо 



(4) 
пла́кати  пла́чу, пла́чуть →   пла́ч/те, пла́чмо 
ля́гти    ля́жу, ля́жуть →   ля́ж/те, ля́жмо 
 
(5) 
кри́кнути   кри́кну, кри́нкнуть →  кри́кни/іть, кри́кнімо 
чи́стити   чи́щу, чи́стять →   чи́сть/те, чи́стьмо 
ви́чистити   ви́чищу, ви́чистять →  ви́чисти/іть, ви́чистімо 
 
(6) 
ви́казати  ви́кажу, ви́кажуть →  ви́кажи/іть, ви́кажімо 
ви́платити  ви́плачу, ви́платять →  ви́плати/іть, ви́платімо 
 
(7) 
пити́    п’ю, п’ють →    пи́й/те, пи́ймо 
ли́ти   ллю, ллють →   ли́й/те, ли́ймо 
 
(8) 
дава́ти   даю́, даю́ть →   дава́й/те, дава́ймо 
признава́ти  признаю́, признаю́ть →  признава́й/те, признава́ймо 
 
(9) 
поїт́и   пою́, по́ять →   пій́/те, пій́мо 
стоя́ти   стою́, стоя́ть →   стій́/те, стій́мо 
 
(10) 
їс́ти   їм, їдя́ть →    їж́/те, їж́мо 
 
Übung: Bilden Sie von folgenden Verben alle synthetischen Imperativformen. 
 
віднести́, забра́ти, проси́ти, хвали́ти, ви́писати, ви́мити, ви́гнати, тріс́нути, зни́кнути, 
маха́ти, переста́ти, гла́дити, забува́ти, приноси́ти, да́ти, ли́ти, наріз́ати, познайо́мити, 
пекти́, відмо́вити, вихо́дити, ви́писати, запам’ята́ти, зру́шити 
 
Übung: Charakterisieren Sie die Verwendungsweise, die syntaktische Einbettung und die 
Bedeutung der Imperativformen in den folgenden Beispielen. 
 
(1) То ще розкажіть що-небудь, а ні, то заспівайте. 
(2) Не плачте, мамо, не треба, вже не вернути сина. 
(3) Ну, го́ді, го́ді! Перестань, моя горличко! Заспокойся. 
(4) Посидьмо тут одну хвилину. 
(5) Хай ми це зробимо якнайкраще! 
(6) Нехай плаче сиротина, нехай літа тратить! 
(7) Ходімо з нами - тоди сам побачиш. 
(8) Ходім, партизани, до мене, у кого лиш серце хоробре. 
(9) Марусю, голубонько! Зайди куди-небудь, хай я з ним на самоті побалакаю … 
(10) Ось вона, та книжка, що я хвалилася тобі. Давай будемо читати. 
(11) Фрейлейн Лоїзо! Даваймо в що-небудь гратися! 
(12) А я тоді встань и скажи: … 


