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PRONUNCIA

Пишемо Читаємо      Приклади

a [a] amare [aмаре] – любити
b [б] bambino [бамбінo] – дитина
c [к] перед  caldo [кальдo] – гарячий
 а, о, и cucina [кучінa] – кухня
 [ч] перед е, і baciare [бачьяре] – цілувати
d [ді] dare [даре] – давати
e [е] benessere [бенессере] – добробут
f [еф] filo [філо] – нитка
g [ґ] перед gatto [ґаттo] – кішка
 а, о, и gelo [джелo] – мороз
h [aкка] hotel [oтель] – готель
i [и] mio [міо] – мій
l [елле] male [малe] – поганий
m [м] mamma [маммa] – мама
n [енне] cane [кане] – собака, пес
o [о] amore [aморе] – любов
p [п] pane [пане] – хліб
q [ку] questo [куестo] – це
r [р] odore [oдоре] – запах
s [ессе] studente [студенте] – студент
  sbagliare [збальяре] – помилятися
t [ті] italiano [італьянo] – італьянський
u [у] umile [умілe] – скромний
v [в] vino [вінo] – вінo
z [дзетa] zona [дзонa] – область

УВАГА: 
наступні літери іноземного походження: J (і лунга), K (каппa), 
W (ву доппья), Х (ікс), Y (ігрека).
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Що? Che? [ке]
Що це? Che cos’è? [ке козе]
Що це таке? Che cos’è questo? [ке козе куесто]
Що це там? Che cosa c’è lì? [ке коза че лі]
В чому справа?/ Що 
відбувається?

Che cosa succede? [ке коза суччеде]

Що трапилося? Che cosa è successo? [ке коза е суччессо]
Що це значить? Che cosa significa? [ке коза сіньїфіка]
Що вас цікавить? Che cosa vi interessa? [ке коза ві інтересса]
Що ви бажаєте? Che cosa desiderate? [ке коза дезідерате]
Що з тобою? Che cosa hai? [ке коза ай]
Що Ви шукаєте? Che cosa cercate? [ке коза черкате]
Що вам подобається? Che cosa vi piace? [ке коза ві пйаче]
Що ви кажете? Che cosa dice? [ке коза діче]
Що ви на це скажете? Che (cosa) ne dice? [ке (коза) не діче]
Що мені робити? Che cosa devo fare? [ке коза дево фаре]

? .

?
. . ?

Чому?/ Навіщо? Perché? [перке]
Чому так? Perché è così? [перке е козі]
Чому ти туди йдеш? Perché ci vai? [перке чі ваі]

НАЙЧАСТІШІ ПИТАННЯ ТА ВИРАЗИ
DOMANDE FREQUENTI ED ESPRESSIONI

ПИТАННЯ 
FREQUENTI

1
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Чому ви питаєте? Perché fa questa 
domanda?

[перке фа куеста 
доманда]

Хто? Chi? [кі]
Хто це? Chi è? [кі е]
Хто говорить? (Досл. 
хто біля телефону?)

Chi è al telefono? [кі е аль телефоно]

Хто прийшов? Chi è venuto? [кі е венуто]
Хто ви (Ви)? Chi è (Lei)? [кі е (лей)]
Хто Вам може допо-
могти?

Chi vi aiuterà? [кі ві аютєра]

Хто Вас чекає? Chi vi aspetta? [кі ві аспетта]
З ким ви хочете по-
говорити?

Con chi vuole par-
lare?

[кон кі вуолє парларе]

Від кого ...? Da parte di chi? [да парте ді кі]
Кого Ви чекаєте? Chi aspettate? [кі аспеттате]
Куди? Де? Dove? [дове]
Де знаходиться ...? Dov’è ...? [дове]
Де знаходяться ...? Dove sono ...? [дове соно]
Де ви живете? Dove abita? [дове абіта]
Де я можу знайти ...? Dove troverei ...? [дове троверей]
Куди веде ця дорога? Dove porta questa 

via?
[дове порта куеста 
віа]

Як я можу дістатися 
до ...?

Per dove si va ...? [пер дове сі ва]

Звідки? Di dove? [ді дове]
Звідки ви приїхали? Di dove è? [ді дове е]
Звідки ви родом? Da dove viene? [да дове вйєне]
Звідки це у вас? Di dove lo ha/ avete? [ді дове лоа/ авете]
Коли? Quando? [куандо]
Коли відкривається/ 
закривається ..?

Quando è aperto/ 
chiuso?

[куандо е аперто/ 
кйузо]

Коли ви народилися? Quando è nato? [куандо е нато]
Коли ми будемо в ...? Quando saremo a ...? [куандо саремо а]
До якого числа ви 
хочете залишитися 
тут?

Fino a quando ci 
vuole rimanere?

[фіно а куандо чі вуолє 
ріманере]

Який? Яка?/ Яка? 
Скільки? (Про ціну, 
числах)

Quanto(а)? [куанто]

Скільки це коштує? Quanto costa? [куанто коста]

В котрій годині? A che ora? [а ке ора]
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E

Скільки Ви хочете/ 
Вам треба ...?

Quanto ne vuole? [куанто не вуолє]

Котра година? Che ora è?/ Che ore 
sono?

[ке ора е/ ке оре соно]

О котрій годині від-
чиняється?

Da quando è aperto? [да куандо е аперто]

Як? Come? [коме]
Як (Ваші) справи?/  
Як поживаєте?

Come sta? [коме ста]

Як справи? Come va? [коме ва]
Як довго ви тут про-
будете?

Quanto tempo rima-
ne qui?

[куанто темпо рімане 
куі]

Як вас звуть? Come si chiama? [коме сі кйама]
Який у Вас номер 
телефону?

Che numero di tele- 
fono ha/ avete?

[ке нумеро ді теле 
фоно а/ авете]

Який? Che/ quale? [ке/ куале]
Яку книгу Ви купили? Che libro ha com-

prato?
[ке лібро а компрато]

Якими мовами Ви 
розмовляєте?

Quali lingue parla? [куалі лінгуе парла]

Ви мешкаєте на цій 
вулиці?

È la via in cui abita? [е ла вія ін куй абіта]

Чий? Di chi? [ді кі]
Чиї це валізи? Di chi sono queste 

valigie?
[ді кі соно куесте 
валідже]

Мені потрібен ...  
Я б хотів .../ Я люблю ... 
(кажучи про їжу)

Vorrei ... [воррей]

Ми хотіли б Vorremmo ... [ворреммо]

Що ви бажаєте? Che cosa desiderate? [ке коза дезідєрате]
Чи могли б Ви дати 
мені ...?

Potrebbe darmi ...? [потреббе дармі]

Чи можна нам  
отримати ...?

Potremmo avere ...? [потреммо авере]

Чи могли б Ви  
принести мені ...?

Potrebbe portarmi ...? [потреббе портармі]

Не покажете мені ...? Potrebbe farmi 
vedere ...?

[потреббе фармі 
ведере]

Чи могли б Ви  
сказати мені ...?

Potrebbe dirmi ...? [потреббе дірмі]

F
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але/ проте ma/ però [ма/ перо]
також, теж anche [анке]
тоді, потім, потім dopo/ poi [допо/ пой]
зовні, на вулиці fuori [фуорі]
всередині dentro/ all’interno [дентро/ аллінтерно]
вгору; наверх su [су]
зараз adesso [адессо]
ніякої; жоден; ніхто nessuno [нессуно]
в напрямку in direzione [ін дірецьюне]
близько vicino [вічіно]
немає/ не no [но]
нічого niente/ nulla [ньєнте/ нулла]
ніколи/ ні разу mai [май]
достатньо, вистачить abbastanza [аббастанца]
ще ancora [анкора]
тільки solo/ soltanto [соло/ солтанто]
може бути forse [форсе]
або o [о]

ВАЖЛИВІ СЛОВА 
PAROLE IMPORTANTI

2

Я голодний. Io ho fame. [іо о фаме]
Я хочу пити. Io ho sete. [іо о сете]
Я заблукав/ заблукала. Mi sono persо(a). [мі соно перса]
Це важливо. È importante. [е імпортанте]
Це терміново. È urgente. [е урджєнте]
Ось./ Тут. È qui. [е куі]
Це там. È lì. [е лі]
Там є ... C’è./ Ci sono. [че/ чі соно]

Mi può aiutare? Mi sono persa.
Naturalmente. Di dove è?

Della Boemia. Sono turista.
Di che cosa si tratta?

Io ho fame e sete. Cerco un ristorante.
Venga con me. ... Eccone una.

Grazie mille.
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Це ... È ... [е]
- старий/ молодий - vecchio/ giovane [веккьо/ джоване]
- старий/ новий - antico/ nuovo [антіко/ нуово]
- красивий/ негарний - bello/ brutto [белло/ брутто]
- краще, кращий/ 
гірший, найгірший

- meglio/ peggiore [мельйо/ педжоре]

- дешевий/ дорогий - a buon mercato/ caro [а буон меркато/ каро]
- вільний/ зайнятий - libero/ occupato [ліберо/ оккупато]
- великий/ малий - grande/ piccolo [гранде/ пікколо]
- гарячий/ холодний - caldo/ freddo [кальдо/ фреддо]
- наступний/ попе-
редній

- prossimo/ ultimo [проссімо/ ултімо]

- відкритий/ закритий - aperto/ chiuso [аперто/ кйузо]
- правильно/ непра-
вильно

- giusto/ corretto/ 
male/ sbagliato

[джусто/ корретто/ 
мале/ збальйато]

- швидке/ повільне - veloce/ lento [велоче/ ленто]
- важке/ легеньке - pesante/ diffi  cile/ 

leggero/ facile
[пезанте/ діффічіле/ 
лєджеро/ фачіле]

- пустий/ повний - pieno/ vuoto [пйєно/ вуото]

- гучний/ тихий. - alto/ piano [альто/ пйано]

- рано/ запізно - presto/ tardi [престо/ тарді]

- добрий/ поганий/ 
найгірший

- buono/ cattivo/ 
pessimo

[буоно/ каттво/ 
пєссімо]

- близько/ далеко - vicino/ lontano [вічіно/ лонтано]

- нагорі/ внизу - su/ sopra/ giù [су/ сопра/ джу]

- праворуч/ ліворуч - a destra/ a sinistra [а дестра/ а сінстра]

ПРОТИЛЕЖНІ ВЛАСТИВОСТІ
CONTRARI

3

багато/ дуже/ сильно molto [мольто]
мало poco [поко]
але ma [ма]
завжди sempre [семпре]
іншим разом un’altra volta [унальтра волта]




