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ПЕРЕДМОВА

Тримовний iталiйсько-росiйсько-український i українсько-росiй-
сько-iталiйський словник видається в Українi вперше. Вiн стане 
у нагодi туристам пiд час подорожей Iталiєю, Україною та Росiєю 
для усного спiлкування, читання i перекладу простих текстiв iта-
лiйською, українською та росiйською мовами. Словником можуть 
користуватися учнi, якi вивчають цi мови.
Словник мiстить понад 6 тисяч слiв у кожнiй частинi i охоплює 
базову побутову, лiтературну, газетну лексику та найпоширенiшi 
науково-технiчнi термiни, що вживаються у нефаховому спiл-
куваннi.



ПРО КОРИСТУВАННЯ СЛОВНИКОМ

Усi заголовнi слова розташованi за алфавiтним порядком та 
видiленi жирним шрифтом. В iталiйсько-росiйсько-українському 
словнику в круглих дужках вказано значення iталiйського 
слова росiйською мовою, далi йде український переклад.  
В українсько-росiйсько-iталiйському словнику в круглих дужках 
наведено росiйський переклад українських термiнiв, а потiм 
вказаний iталiйський вiдповiдник. 
Iталiйськi слова супроводжуються позначками, якi вказують 
на їхню приналежнiсть до певної частини мови. Переклад слiв 
поданий в найбiльш уживаних значеннях.
У словнику iменники наводяться у називному вiдмiнку однини. 
Якщо слово вживається лише у множинi, воно маркується спе-
цiальною позначкою. Вказано також рiд iменникiв.
Дiєслова поданi в неозначенiй формi. Позначена їхня перехiднiсть, 
неперехiднiсть, а також зворотнiсть. Переклад iталiйських дiєслiв 
поданий, як правило, категорiєю недоконаного виду. Неправильнi 
дiєслова позначенi зiрочкою /*/. Їх граматичнi форми можна 
знайти у таблицi неправильних дiєслiв, яка знаходиться у кiнцi 
словника.
Числiвники, а також географiчнi назви поданi у окремому до-
датку.
Наголос в iталiйських словах поставлений у тих випадках, коли вiн 
вiдхиляється вiд свого звичайного мiсця — другого складу вiд кiнця 
у 85% всiх слiв. Наприклад: città (parole tronche), tàvola; слова, якi 
закiнчуються на -io, -ia, -ie: uffìcio, farmacìa, spècie; односкладовi 
слова, якi мають омонiми: tè, sì.



Lettere 
Лiтери 
Буквы

Nome 
Назва 

Название

Pronuncia

(українська 
мова) (русский язык)

Аа а а а а
Bb bi бi б б
Cc ci чi к, ч к, ч
Dd di дi д д
Ee e е е, є э, е
Ff effe еффе ф ф
Gg gi джi г, дж г, дж
Hh acca акка не вимовляється не произносится
Ii i i i, й и, й
Ll elle еллє ль ль

Mm emme емме м м
Nn enne енне н н
Oo o о о о
Pp pi пi п п
Qq qu ку к к
Rr erre ерре р р
Ss esse ессе с, з с, з
Tt ti тi т т
Uu u у у у
Vv vi, vu вi, ву в в
Zz zeta дзета ц, дз ц, дз

ALFABETO ITALIANO  
IТАЛIЙСЬКИЙ АЛФАВIТ  • ИТАЛЬЯНСКИЙ АЛФАВИТ

BREVE PRONTUARIO DI FONETICA



Лiтер всього — 21, з них  
5 вказують на голоснi звуки, 
16 — на приголоснi.  
Лiтери в словах iншомовного 
походження: 
J j — i люнга – i;  
K k — каппа — к; 
W w  — доппiа ву — в; 
X x — iкс — кс; 
Y y — i  греко — i

Букв всего — 21, из них  
5 обозначают гласные звуки, 
16 — согласные.  
Буквы в словах иностранного 
происхождения:
J j — и люнга – и; 
K k — каппа — к; 
W w  — доппиа ву — в; 
X x — икс — кс; 
Y y — i  греко — и

FONETICA 
ФОНЕТИКА • ФОНЕТИКА

Вимова приголосних b, d, f, 
m, n, p, r, t, v завжди однакова 
i суттєво не вiдрiзняється вiд 
вiдповiдних лiтер українського 
алфавiту.
C, g, s, z вимовляються 
залежно вiд впливу iнших 
лiтер, у деяких випадках —  
вiд мiсцезнаходження лiтери 
у словi:

Произношение согласных 
b, d, f, m, n, p, r, t, v всегда 
одинаково и существенно не 
отличается от соответствую-
щих букв русского алфавита.
C, g, s, z произносятся по- 
разному, в зависимости от  
влияния других букв, в неко-
торых случаях — от положения 
буквы в слове:

Pronuncia 
Вимова 

Произно- 
шение

Combinazioni 
con le lettere 
successive
Комбiнацiя 

з наступними 
лiтерами 

Комбинация  
с последующими 

буквами

Esempio  
Приклад • Пример

Italiano 
Iталiйською 

По-италь-
янски

Traslitterazione

Україн-
ська 

транс- 
лiтерацiя

Русская 
транс- 
литера- 

ция

                                          с                          ч, к

ч
ce cena чена чена
ci cibo чiбо чибо



Pronuncia 
Вимова 

Произно- 
шение

Combinazioni 
con le lettere 
successive
Комбiнацiя 

з наступними 
лiтерами 

Комбинация  
с последующими 

буквами

Esempio  
Приклад • Пример

Italiano 
Iталiйсь-

кою 
По-италь-

янски

Traslitterazione

Україн-
ська 

транс- 
лiтерацiя

Русская 
транс- 
литера- 

ция

                                          с                          ч, к

ч

cc+i або e piccino пiччiно пиччино
cia ciao чао чао
cio cio чо чо
ciu ciuco чуко чуко

к

co cosa коза коза
ca casa каза каза
cu cura кура кура
c+приголосний 
(согласный) credo кредо кредо

cc+a, o або u ecco екко экко
chi chi кi ки
che che ке ке

                                              g                            дж, г

дж

ge gesto джєсто джесто
gi giro джiро джиро
gg+i або e oggi одджi одджи
gia gia джьа джьа
gio gioco джьоко джьоко
giù giù джьу джьу

Продовження



Pronuncia 
Вимова 

Произно- 
шение

Combinazioni 
con le lettere 
successive
Комбiнацiя 

з наступними 
лiтерами 

Комбинация  
с последующими 

буквами

Esempio  
Приклад • Пример

Italiano 
Iталiйсь-

кою 
По-италь-

янски

Traslitterazione

Україн-
ська 

транс- 
лiтерацiя

Русская 
транс- 
литера- 

ция

г

ga gara гара гара
go gola гола гола
gu gusto густо густо
g+приголосний 
(согласный) grande гранде грандэ

gg+a, o або u leggo легго лэгго
ghi ghiro гiро гиро
ghe mughetto муґетто мугетто

нь gn ogni оньї оньи
ль gl biglietto бiльєтто бильетто

                                  s                c, з

с

на початку слова 
s+голосний (гласный) soldi сольдi сольди

s+глухий приголос-
ний (глухой соглас-
ный)

scuro скуро скуро

ss rosso россо россо
голосний або при-
голосний (гласный 
или согласный) + s 
всерединi слова

autista 
orso

аутiста 
орсо

аутиста 
орсо

префiкс ri-, re- (+ )s risanare рiсанаре рисанарэ
s у складних словах 
(в сложных словах) stasera стасера стасэра

Продовження



Pronuncia 
Вимова 

Произно- 
шение

Combinazioni 
con le lettere 
successive
Комбiнацiя 

з наступними 
лiтерами 

Комбинация  
с последующими 

буквами

Esempio  
Приклад • Пример

Iталiйсь-
кою 

По-италь-
янски

Traslitterazione

Україн-
ська 

транс- 
лiтерацiя

Русская 
транс- 
литера- 

ция

з

на початку слова 
(в начале слова) 
s+дзвiнкий приголос-
ний (звонкий соглас-
ный)

sdegno зденьйо зденьё

s мiж двома голосни-
ми (между двумя 
гласными)

posa поза поза

                                                      sc                   ск, ш

ск

sca pescare пескаре пэскарэ
sco scolaro сколаро сколаро
scu scusa скуза скуза
schi schiena скьєна скьена
sche scherma скерма скерма

ш

sci sci шi ши
sce scena шєна шена
scia sciarpa шарпа шарпа
scio sciocco шокко шокко

sciu prosciutto про-
шютто

прошют- 
то

                                                      z                    ц, дз
ц z+i lezione лєцйоне лецйонэ

дз z на початку 
слова zona дзона дзона

Продовження



l l
Лiтера l позначає звук, середнiй 
мiж л i ль. Пiд час його вимови 
кiнчик язика торкається твер-
дого пiднебiння трошки вище 
альвеол, а середня частина 
язика дещо опущена. 

Буква l обозначает звук сред-
ний между л и ль. При его 
произношении кончик языка 
касается твердого нёба немного 
выше альвеол, а средняя часть 
языка несколько опущена.

scuola 
alba 
libro

скуола 
альба 
лiбро

школа 
свiтанок 
книжка

scuola 
alba 
libro

скуола 
альба 
либро

школа 
рассвет 
книга

q q
Лiтера q завжди застосовується 
в поєднаннi з u, за якою iде 
нескладовий голосний, що 
утворює дифтонг. Пiд час ви-
мови першої частини диф-
тонга рот майже закритий, 
губи заокругленi, а далi, пiд 
час вимови нескладового 
голосного, рiзко переходить 
в мiсцезнаходження цього 
голосного.

Буква q всегда используется 
в сочетании с u, за которым 
идет неслоговой гласный, 
который образует дифтонг. При 
произнесении первой части 
дифтонга рот почти закрыт, губы 
округлены, а затем, во время 
произнесения неслогового 
гласного, резко переходят в по-
ложение этого гласного.

quader-
no
quindici

куадер- 
но 
куiндiчi

зошит

п’ятнад- 
цять

quader-
no
quindici

куадер- 
но 
куин- 
дичи

тетрадь

пятнад- 
цать

h h
Лiтера h не вимовляється. Її 
пишуть в сполученнях chi, ghi 
та che, ghe перед i та e, коли 
потрiбно, щоб лiтери c та g 
вiдповiдали звукам к та г.

Буква h не произносится. Её 
пишут в сочетаниях chi, ghi и 
che, ghe перед i и e, когда нужно, 
чтобы буквы c и g обозначали 
звуки к и г.

chilo
ghepar-
do

кiло
гепардо

кiлограм
гепард

chilo
ghepar-
do

кило
гепардо

кило- 
грамм
гепард



Вимова голосних a та u при-
близно вiдповiдає тим самим 
звукам української мови.
Лiтера i дещо вiдрiзняється. 
Мiж двома приголосними 
голосна i вимовляється 
таким чином: кiнчик язика 
впирається в нижнi рiзцi, 
язик вигнутий, його спинка  
майже торкається твердого 
пiднебiння. Губи розтягнутi:

amico амiко
Мiж двома голосними i вимов-
ляється як українське й:

operaio  операйо

Произношение гласных a и u 
приблизительно соответствует 
тем же звукам русского языка.
Буква i несколько отличается. 
Между двумя согласными 
гласная i произносится таким 
образом: кончик языка 
упирается в нижние резцы, 
язык выгнут, спинка его почти 
касается твердого нёба.  
Губы растянуты.

amico амико

Между двумя гласными i произ-
носится как русское й:

operaio  операйо

Голоснi е i о в ненаголошенiй позицiї вимовляються завжди 
закрито. Пiд наголосом вимова е i о може бути закритою або 
вiдкритою.

e
Вiдкрита вимова Закрита вимова 

Артикуляцiя Кiнчик язика впираєть-
ся в нижнi рiзцi, спинка 
язика припiднята, 
краї язика торкаються 
верхнiх корiнних 
зубiв, нижня щелепа 
опущена, рот вiдкритий.

Кiнчик язика 
впирається в нижнi 
рiзцi, спинка язика 
припiднята, кутики губ 
розтягнутi.

Випадки В суфiксах iменникiв та 
прикметникiв:
-eo, -ea: assemblea
-ello, -ella: sentinella

В суфiксах iменникiв, 
прикметникiв та при-
слiвникiв:
-efice: orefice


