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Traduzione ad opera di TperTradurre, Roma 

Abbreviazioni 
avv.:   avverbio / прислівник 
f.:   femminile / жіночий рід 
inf.:   infinito / інфінітив 
m.:   maschile / чоловічий рід 
part. pass.:  participio passato / пасивний дієприкметник минулого часу 
pl.:   plurale / множина 
sing.:   singolare / однина 
тут:   significato nello specifico contesto 
дослівно/ досл.: letteralmente 

 
In blu sono evidenziati i termini che compaiono negli obiettivi all’inizio di ogni unità e nelle 
consegne delle attività. 
In nero sono evidenziati i termini nuovi che si incontrano nell’unità didattica e negli esercizi.ì 
I termini con l’asterisco si riferiscono alle tracce audio.  
 
  
Unità 1 – Vacanze... finite!  
imprevisto, l’ (m.) (pl. gli imprevisti): 
непередбачувана обставина 
scusarsi: вибачатись 
 
Pronti?  
1  
almeno, avv.: щонайме ́нше, прина ́ймні 
 
2  
agriturismo, l’ (m.): агротури́зм, сільськи́й 
тури́зм 
città d’arte, la (f.): дослівно: місто 
мистецтва 
 
A Dove sei andato in vacanza?     
1  
*boh: не перекладається, так кажуть 
коли не мають чіткої думки. 
*facciamo due passi: *прогуляємося / 
дослівно: «зробимо два кроки» 
*passo, il (m.) (pl. i passi): *крок 
*vero, avv.: *правдиво 
*stupenda, (f.) (m. stupendo): *чудова 
*scelta, la (f.): *вибір 

*consiglio, il (m.): *порада 
*ricordo, il (m.) (pl. i ricordi): *спогад 
*passata, (f.) (pl. passate): *минула 
*ci credo, inf. credere: *ще б пак досл.: «в 
це вірю» 
*dunque: *тому́, ну, зна ́чить/ тут «отже» 
*meraviglioso, (m.): * чудо́вий, вража ́ючий  
*abbiamo noleggiato, inf. noleggiare: 
*орендували 
*profumo, il (m.) (pl. i profumi): *запах, 
аромат 
*per non parlare di...: *не говорячи про 
*cibo, il (m.): *їжа 
*ti invidio, inf. invidiare: *тобі заздрю 
*Ferragosto, il (m.): *Свято Успіня Божої 
Матері (в Італії 15 серпня) 
*non importa..., inf. importare: *облишмо, 
досл.: «не важливо» 
*sono rimasto, inf. rimanere: *я залишився 
*ho saputo, inf. sapere: *я дізнався 
*tosse, la (f.): *кашель 
*solo, avv.: тільки 
*un paio di volte: *декілька разів 
*comunque: *в будь-якому випадку, так 
чи іна́кше 
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*già...: *вже 
*a contatto con la natura: *в контакті з 
природою 
*contatto, il (m.): *контакт 
*natura, la (f.): *природа 
*paesaggio, il (m.): *пейзаж 
*come dire?: *як би сказати? 
*da cartolina: *як листівка 
*cartolina, la (f.): *листівка 
*esatto, avv.: *саме так 
*non è che...: *не те щоб… 
*non è che hai incontrato, inf. incontrare: 
*ти зустрів / зустріла 
*da qualche parte: *десь 
*a proposito: *до речі 
*che fine ha fatto...?: *куди поділась / 
досл.: «який кінець зробила» 
*è tornata, inf. tornare: *повернулась 
*poi, avv.: *потім 
*proprio ieri: *саме вчора 
*ieri, avv.: *вчора 
*ripenso, inf. ripensare: *тут: згадаю 
*commissariato, il (m.): *відділення поліції 
*brutta, (f.) (m. brutto): *погана 
*mi sa che...: *мені здається, що… 
*devi, inf. dovere: *ти повинен/повинна 
*dottore, il (m.): *лікар 
 
2  
da soli: самі/ самостійно 
 
3  
ultimamente, avv.: останнім часом 
hai ragione: маєш рацію 
ragione, la (f.): причина, підстава, резон 
premio, il (m.) (pl. i premi): виграш, 
нагорода, премія 
non vedo l’ora di...: не можу дочекатись 
ferie, le (f.): відпустка 
 
4   
utile, (m. e f.) (pl. utili): корисний/а 
confrontatevi, inf. confrontarsi: порівняйте  

B È successo di tutto!       
1a   
rende, inf. rendere: робить (що чим 
(і ́ншим) 
rovina, inf. rovinare: нівечить, занапащає 
indimenticabile, (m. e f.): 
незабутній/незабутня 
dimenticare, inf.: забувати 
 
1b   
confrontate, inf. confrontare: порівняйте 
 
2   
vita, la (f.): життя 
problemi di salute: проблеми зі 
здоров’ям 
salute, la (f.): здоров’я 
ha perso, inf. perdere: тут: пропустив/ла 
un sacco di...: багато (когось/ чогось) 
дослівно «мішок когось/чогось) 
disastro, il (m.): біда, катастрофа 
a causa di...: по причині… 
lite, la (f.): сварка, розлад 
inviato, (m.): відправлений/а/е 
per sbaglio: помилково 
sbaglio, lo (m.): помилка 
*in particolare: *особливо  
*ricordo, inf. ricordare: *пам’ятаю 
*alcuno, (m.) (pl. alcuni): *який-небудь, 
деякий, декілька 
*ho superato, inf. superare: *я подолав 
/тут: «склав іспити» 
*hanno portato, inf. portare: 
*привезли/повезли 
*Mar rosso, il (m.): *Червоне море 
*forte, (m. e f.): *сильний/а 
*mal di pancia, il (m.):  *біль в животі 
*pancia, la (f.): *живіт 
*spiaggia, la (f.): *пляж 
*ombrellone, l’ (m.): *пляжна парасоля 
*cappello, il (m.): *капелюх 
*protezione, la (f.): *захист 
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*altissima, (f.) (m. altissimo): *дуже 
високий 
*sono svenuta, inf. svenire: *я зомліла 
*colpo di calore, il (m.): *тепловий удар 
*presto, avv.: *швидко 
*sudare, inf.: *пітніти 
*attacco di panico, l’ (m.): *панічна атака 
*incubo, l’ (m.): *кошмар 
*rovinata, (f.) (pl. rovinate): *занапащена 
*a metà: *наполовину 
*appartamento, l’ (m.): 
*апартамент/квартира 
*quasi mai: *майже ніколи 
*abbiamo affittato, inf. affittare: *(ми) 
орендували 
*evitare, *уникати 
*folla, la (f.): *натовп/скупчення людей 
*dal 3° giorno in poi: *після/досл.: « з 
третього дня» 
*agitatissimo, (m.): *дуже неспокійний, 
бурхливий 
*onda, l’ (f.) (pl. le onde): *хвиля 
*enorme, (m. e f.) (pl. enormi): 
*величезний/а 
*morale, la (f.): *мораль, життєвий урок 
*ai piedi delle montagne di...: *до 
підніжжя гір 
*bosco, il (m.) (pl. i boschi): *ліс 
*Croazia, la (f.): *Хорватія 
*ha scoperto, inf. scoprire: *з’ясувала/в 
*tradimento, il (m.): *зрада 
*fidanzato di allora, il (m.): *тогочасний 
наречений 
*fidanzato, il (m.): *наречений 
*tragedia, la (f.): *трагедія 
*piangere, inf.: *плакати 
*ignorare, inf.: *ігнорувати 
*fare finta di niente: *прикидатись/робити 
вигляд, що нічого не трапилось 
*insomma...: *одним словом 
*a distanza di molti anni: *на відстані 
багатьох років 
*da poco: *віднедавна 

*coraggio, il (m.): *сміливість 
*esperienza, l’ (f.): *досвід 
 
3   
racconto, il (m.) (pl. i racconti): оповідання 
/розповідь 
breve, (m. e f.): короткий/а/е 
riassunto, il (m.): підсумок 
 
4   
transitivo, (m.) (pl. transitivi): перехідний, 
тут: перехідне дієслово 
intransitivo, (m.) (pl. intransitivi): 
неперехідний, тут: перехідне дієслово 
 
5   
squadra, la (f.) (pl. le squadre): команда 
 
Materiale per attività A/B  
a fianco: збоку/поруч 
participio passato, il (m.): дієприкметник 
avere senso: мати сенс 
senso, il (m.): сенс 
 
C Tutto bene?        
1    
spiega, inf. spiegare: пояснює 
*scusa il ritardo: *вибач за запізнення 
*ritardo, il (m.): *запізнення 
*non fa niente: *нічого 
*va bene: *гаразд, Okay 
*davvero, avv.: *дійсно, насправді 
*Zurigo: *Цю́рих 
*abbiamo fatto pace: *ми помирились 
*pace, la (f.): *мир 
*Costa Smeralda, la (f.): *Смарагдовий 
Берег 
*fantastico, (m.): *фантастичний 
*non posso permettermi, inf. permettersi: 
*не можу собі дозволити 
*vi siete fermati, inf. fermarsi: *ви 
зупинились 
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*ha un modo tutto suo: *має свій 
особистий спосіб 
*tutto è bene quel che finisce bene: *все 
добре, що добре закінчується  
*mi dispiace, inf. dispiacere: *мені шкода’ 
*mah: *не перекладається, так кажуть 
коли здивовані 
*oddio: *Боже мій! 
*scema, (f.) (m. scemo): *дурненька, 
недотепа 
*scusami, inf. scusarsi: *вибач мене 
 
2a  
inserite, inf. inserire: вставте, введіть 
così all’improvviso: так 
раптово/несподівано 
hai fatto preoccupare: ти мене 
занепокоїла/в 
ci mettiamo là, inf. mettersi: сідаймо там 
là, avv.: там 
ci sei mai stata?: ти там коли-небудь 
була? 
 
2b  
animazione, l’ (f.): анімація 
 
4   
usare: використовувати, вживати 
incontrarsi, inf.: зустрічатися 
 
D In vacanza           
1  
consegnate, inf. consegnare: вручіть, 
здайте 
distribuisce, inf. distribuire: роздає 
a caso: випадково, тут: в довільному 
порядку 
avete in mano: маєте в руках 
 
2  
in meno: менше 
villaggio turistico, il (m.): туристичне 
містечко 

turistico, (m.): туристичний 
tutto incluso: все включено (в оплату) 
incluso, (m.): включений, включно 
resort, il (m.): ресорт, курорт 
con tutti i confort: з усіма вигодами 
abbondante, (m. e f.): багатий, рясний 
divertimento, il (m.) (pl. i divertimenti): 
розвага 
zona, la (f.): область, зона 
flessibile, (m. e f.) (pl. flessibili): гнучкий 
variare, inf.: змінювати 
indicazione, l’ (f.) (pl. le indicazioni): 
вказівки, індикації 
in contatto: в контакті, спілкуючись 
rilassarsi, inf.: розслаблятися 
sovraccaricarsi: inf.: тут: брати багато 
речей 
portarsi: inf.: везти з собою 
il minimo indispensabile: необхідний 
мінімум 
indispensabile, (m. e f.): необхідний/а 
ovvero: або, або ж 
perfino: навіть 
pianta, la (f.): рослина 
collezione, la (f.): колекція 
viaggiamo leggeri, inf. viaggiare: 
подорожува ́ти з невеликою к-стю речей 
modificare змінювати 
sbagliato, (m.): помилковий 
peso, il (m.): вага 
 
4b  
medico, il (m.): лікар 
 
E Hai preso...?       
1  
costume da bagno, il (m.) (pl. i costumi da 
bagno): купальник, плавки 
camicetta, la (f.) (pl. le camicette): 
сорочка 
occhiali da sole, gli (m.): сонячні окуляри 
ombrello, l’ (m.): парасоля 
cartina, la (f.): карта 
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guida turistica, la (f.): путівник 
crema solare, la (f.): (сонце)захисни́й 
крем 
macchina fotografica, la (f.): фотоапарат 
passaporto, il (m.): паспорт 
giubbino, il (m.): куртка 
sandali, i (m.): сандалі, босоніжки 
teli da mare, i (m.): пляжний рушник 
*mannaggia: *дідько забери 
*mi dai una mano: *допоможи мені, 
досл.: «мені дай одну руку» 
*per forza: *хо́чеш не хо́чеш, по нево́лі 
*volo, il (m.): *політ 
*paio, il (m.) (pl. le paia): *пара 
*fa fresco: *прохолодно 
*cassetto, il (m.): *шухляда 
*carta d’imbarco, la (f.) (pl. le carte 
d’imbarco): * поса ́дковий тало́н 
*servono, inf. servire: *необхідні, потрібні 
*ovvio, avv.: *очевидно, зрозуміло 
*mi prendi in giro?: *ти насміхаєшся наді 
мною? 
*a posto: *в порядку 
 
3 Materiale per attività A/B  
quante più parole possibili: якомога 
більше слів 
indovinata, (f.) (m. indovinato): 
відгадана/е слово 
indossiamo, inf. indossare: одягаємо 
nuotare, inf.: плавати 
 
Italia&italiani  
Італія та італійці 
Vacanze italiane: Італійські канікули 
ideale, (m. e f.) (pl. ideali): ідеальний/а 
tranquillità, la (f.): спокій 
escursione, l’ (f.) (pl. le escursioni): 
екскурсія 
cavallo, il (m.) (pl. i cavalli): кінь 
terme di Saturnia, le (f.): терми Сатурнії 
ha ambientato, inf. ambientare: тут: ввів у 
середовище  

romanzo, il (m.): роман 
splendida, (f.) (pl. splendide): чудова, 
казкова 
prendere il sole: засмагати 
  
Eserciziario UD01  
4   
da morire: дослівно: «до смерті» 
 
6   
prenotazione, la (f.): замовлення, 
бронювання 
 
8   
relax, il (m.): релаксація, відпочинок 
 
9   
Cattedrale, la (f.): Кафедральний собор 
 
14   
un abbraccio: обіймаю (на завершення 
листа) 
 
15   
niente scherzi: без жартів/не жартуй 
scherzo, lo (m.): жарт 
cuffia, la (f.) (pl. le cuffie): шапочка для 
купання  
 
Italia&italiani           
1  
località, la (f.) (pl. le località): місцевість 
lago, il (m.): озеро 
 
2  
geografia, la (f.): географія 
sci nautico, lo (m.): водні лижі 
barca a vela, la (f.): парусний човен 
rifugio, il (m.): притулок 
  
  
Unità 2 – Dal medico  
istruzione, l’ (f.) (pl. le istruzioni): інструкції 



Via del Corso A2 – Glossario ucraino 
 

Edizioni Edilingua  6 
 

ordine, l’ (m.) (pl. gli ordini): накази 
divieto, il (m.) (pl. i divieti): заборона 
 
Pronti?  
1  
raffreddore, il (m.): нежить, застуда 
mal di denti, il (m.): зубний біль 
febbre, la (f.): гаря ́чка, (підви́щена) 
температу́ра 
mal di pancia, il (m.):  біль в животі 
 
2  
*raffreddato, (m.): *засту́джений 
*vitamina, la (f.): *вітамін 
*bronchite, la (f.): *бронхіт 
*medicina, la (f.) (pl. le medicine): *ліки, 
медици́на 
 
3  
intero, (m.): цілий 
ipotesi, l’ (f.) (pl. le ipotesi): гіпотеза 
*naso chiuso, il (m.): *закладений ніс 
*naso, il (m.): *ніс 
*influenza, l’ (f.): *грип 
*hanno insistito, inf. insistere: *наполягли 
*meno male: *от і добре, добре хоч так 
*ti visito, inf. visitare: *я тебе огляну 
*starnutisci, inf. starnutire: *чихаєш 
*pure: *до того ж 
*respira, inf. respirare: *дихай 
*antibiotico, l’ (m.): *антибіотик 
*capsula, la (f.): *капсула 
*sciroppo, lo (m.): *сироп 
*d’accordo, avv.: *згоден, добре 
*mi raccomando, inf. raccomandarsi: *я 
тебе прошу 
*chiaro, avv.: *зрозуміло 
*camomilla, la (f.): *чай/настій з 
ромашки 
*contagiosa, (f.) (m. contagioso): 
*заразна 
*come no: *звичайно ж, досл.: «як ні» 
 

A Ho la tosse...  
1  
sintomo, il (m.) (pl. i sintomi): симптом 
mal di testa, il (m.): головний біль 
ha freddo: замерз; досл.: «має холод» 
non ha niente di serio: не має нічого 
серйозного 
serio, (m.): серйозний/е 
malato, (m.): хворий 
 
3  
paziente, il (m.): пацієнт 
 
B Prendi questo antibiotico!  
2  
regola, la (f.): правило 
tranne, крім, за винятком 
 
3  
sete, la (f.): спрага 
aria condizionata, l’ (f.): кондиційоване 
повітря 
aspirina, l’ (f.): аспірин 
accendere, inf.: включити 
 
C Strano!  
 1  
*non avvicinatevi troppo, inf. avvicinarsi: 
*не наближайтесь дуже 
*non ti lamentare, inf. lamentare: *не 
нарікай 
*lascia stare: *облиш 
*se no: *в іншому випадку 
*si trasferisce, inf. trasferirsi: *переїде / 
переселиться 
*acqua in bocca: *мовчи, досл.: «води в 
рот» 
*l’altro ieri: *позавчора 
*ad un certo punto: *в певний момент 
*complicato, (m.): *складний, заплутаний 
*tifoso, il (m.): *уболівальник 
*visto che: *приймаючи до уваги, що 
*in tempo: *вчасно 
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D Mal di...  
1  
*mal di gola, il (m.): *біль горла 
*gola, la (f.): *горло 
*ginocchio, il (m.): *коліно 
*ho un dolore al...: *у мене болить …/ 
досл.: «маю біль чогось» 
*dolore, il (m.): *біль 
*ti fa male il...: *у тебе болить ... 
*gamba, la (f.): *нога 
*per il resto: *що до іншого 
*umore, l’ (m.): *настрій 
*dentista, il (m.): *стоматолог 
*oculista, l’ (m.): *окуліст 
*che c’entra: *як це пов’язано 
*purtroppo, avv.: *на жаль 
*si è fatto male: *поранився 
 
2  
corpo, il (m.): тіло 
viso, il (m.): лице 
spalla, la (f.): плече 
petto, il (m.): груди/грудна клітка 
dito, il (m.) (pl. le dita): палець 
 
3  
orecchio, l’ (m.) (pl. le orecchie): вухо 
bocca, la (f.): рот 
 
5  
medico di base, il (m.): дільничний лікар 
ortopedico, l’ (m.): ортопед 
 
6   
modi di dire: фразеологізми, досл.: 
«способи говорити» 
ha la testa fra le nuvole: мрійник, досл.: 
«має голову серед хмар» 
nuvola, la (f.) (pl. le nuvole): хмара 
 
Materiale per attività A/B  
insegnarli, inf. insegnare: навчати (когось) 
чомусь 

in bocca al lupo!: удачі! 
lupo, il (m.): вовк 
non muove un dito: нічого не 
робить/досл.: «не рухає пальцем» 
è in gamba: він/вона є розторопний/а 
досл.: «є на ногах» 
abile, (m. e f.): вмілий, здатний, здібний 
in ogni caso: у будь-якому випадку 
turno, il (m.): хід/ черга/зміна 
non ho chiuso occhio: я не стулив очей 
parla spesso alle spalle: говорить часто за 
спиною 
do una mano a qualcuno: допомагаю 
комусь, досл.: «даю одну руку комусь» 
 
E Andiamo dal dottore?  
1  
rimedio, il (m.) (pl. i rimedi): лікарство 
 
2  
riposo, il (m.): відпочинок 
ci curiamo, inf. curarsi: лікуємось 
efficace, (m. e f.) (pl. efficaci): 
ефективний/дієвий 
zenzero, lo (m.): імбир 
combatte, inf. combattere: бореться 
tiene sotto controllo: контролює, досл.: 
«тримає під контролем» 
libera, inf. liberare: звільняє 
da sempre: споконвіку, з давніх давен 
broccoli, i (m.): броколі 
assoluto, (m.): цілковитий, повний, 
абсолютний 
eroe, l’ (m.) (pl. gli eroi): герой 
calma, inf. calmare: заспокоює 
tisana, la (f.) (pl. le tisane): трав’яний чай, 
відвар 
al posto di...: замість… 
cipolla, la (f.): цибуля 
 
4   
opinione, l’ (f.): думка, погляд 
togliamo, inf. togliere: видалимо 
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chirurgo, il (m.) (pl. i chirurghi): хірург 
frequente, (m. e f.) (pl. frequenti): що 
часто зустрічається 
 
Italia&italiani 
Curarsi in Italia: Лікуватися в Італії 
malattia, la (f.): хвороба 
studio, lo (m.): кабінет 
metà giornata: півдня 
(giorno) festivo, il (m.) (pl. i (giorni) festivi): 
(день) святковий, вихідний 
Guardia medica, la (f.): Швидка 
допомога 
emergenza, l’ (f.) (pl. le emergenze): 
випадок екстреної необхідності 
Pronto soccorso, il (m.): Перша допомога 
pediatra, il (m.): педіатр 
comunicare, inf. повідомляти 
rabbia, la (f.): злість 
  
Eserciziario UD02  
1  
ospedale, l’ (m.): лікарня 
 
4  
causano, inf. causare: спричиняють, 
викликають 
 
7  
fotografate, inf. fotografare: 
фотографуйте 
 
10  
privato, (m.): приватний 
specializzato, (m.): спеціалізований 
medicina dello sport, la (f.): спортивна 
медицина 
sciatore, lo (m.) (pl. gli sciatori): лижник 
sede, la (f.) (pl. le sedi): 
місцеперебування 
 
11  
con tutti i comfort: з усіма вигодами 

pesante, (m. e f.) (pl. pesanti): важкий 
 
12   
funzionano, inf. funzionare: діють 
intanto, avv.: поки 
 
14   
affermativo, (m.): ствердний 
 
Italia&italiani            
2  
calmati, inf. calmarsi: заспокойся 
testardo, (m.): впертий 
  
  
Unità 3 – Al cinema  
genere, il (m.) (pl. i generi): тип, вид 
cinematografico, (m.) (pl. 
cinematografici): кінематографічний 
trama, la (f.): сюжет 
 
Pronti?  
1  
cerchio, il (m.) (pl. i cerchi): круг 
 
2a  
scambiatevi, inf. scambiarsi: обміняйтесь 
 
2b  
locandina, la (f.) (pl. le locandine): афіша 
commedia, la (f.): комедія 
poliziesco, (m.): детективний 
avventura, l’ (f.): пригодницький 
drammatico, (m.): драматичний 
 
4   
*ti veniamo a prendere: *заїдемо по тебе 
*furto, il (m.): *крадіжка 
*regista, il (m.): *режисер 
*ci siamo: *тут: це тут 
*citofono, inf. citofonare: *дзвоню (по 
домофону) 
*come sempre: *як завжди 
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*è da tanto che...: *вже давно як … 
*fa’ vedere: *покажи 
*com’è venuta?: *як вийшла? 
*sullo sfondo: *на задньому плані 
*non può essere: *не може бути 
*spostarci, inf. spostarsi: *змінити місце 
досл.: «пересунутись» 
*in codice: *закодований/а/о 
*codice, il (m.): *код 
*tra un po’: *через деякий час 
 
A Non può essere!  
1  
per ultima: останньою 
si fanno un selfie: фотографують себе 
selfie, il (m.): селфі 
per strada: на вулиці 
lontano, avv.: далеко 
associa, inf. associare: пов’язує 
 
3   
funzione, la (f.) (pl. le funzioni): функція 
fare un complimento: зробити 
комплімент 
incredulità, l’ (f.): недовіра 
 
B Lo conosci?  
2  
pronome diretto, il (m.) (pl. i pronomi 
diretti): прямий займенник 
 
3   
hai caricato, inf. caricare: ти загрузив 
 
C Molto bello!  
1   
lenta, (f.) (m. lento): повільна 
*sala, la (f.) (pl. le sale): зал, тут: кінозал 
*regia, la (f.): режисура 
*geniale, (m. e f.): геніальний/а 
 
 
 

3  
classifica, la (f.) (pl. le classifiche): 
класична 
 
5 Materiale per attività A/B  
generale, (m. e f.): загальна/загальний 
ottenere, inf.: отримати 
prevedere, inf.: передбачити 
presente, (m. e f.) (pl. presenti): 
присутній/я 
 
D Il grande furto  
1  
illustrazione, l’ (f.) (pl. le illustrazioni): 
ілюстрація 
 
2   
*più o meno: *більше чи менше 
*recensione, la (f.) (pl. le recensioni): 
*відгуки 
*film giallo, il (m.): *детектив 
*rubano, inf. rubare: *крадуть/викрадають 
*zitto, (m.) (pl. zitti): *тихий/тут: тихо 
*rara, (f.) (pl. rare): рідкісна 
*perfino, avv.: *навіть 
*sospetto, il (m.) (pl. i sospetti): *підозрілий 
*vanno bene gli affari?: *йдуть добре 
справи?  
*affare, l’ (m.) (pl. gli affari): *оборудка, 
бізнес 
*allargare, inf.: *розширювати 
*giro di affari, il (m.): *обіг справ, 
оборудок 
*guadagno, il (m.): *заробляю 
*pittore, il (m.) (pl. i pittori): *художник 
*contemporaneo, (m.) (pl. 
contemporanei): *сучасний 
*opera, l’ (f.) (pl. le opere): *витвір, твір 
*autentica, (f.) (pl. autentiche): *справжня 
*di nascosto: *потай, спідтиха 
 
3   
ha inviato: *запросив/запросила 
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4  
trafficante, il (m.): торговець  
 
F A che ora lo danno?  
1  
*bravo non so fino a che punto: *не знаю 
на скільки він вправний 
*a parte, *частково 
*stella, la (f.) (pl. le stelle): *зірка 
*critica, la (f.): *критика 
*pubblico, il (m.): *публіка 
*dopodomani, avv.: *післязавтра 
*mi attira, inf. attirare: *мене приваблює  
 
2   
si concentra, inf. concentrarsi: 
зосереджується 
 
3   
particolare, il (m.) (pl. i particolari): 
особливість, деталь 
 
Materiale per attività A/B  
nastro, il (m.) (pl. i nastri): стрічка 
argento, l’ (m.): срібло 
data di uscita, la (f.): день виходу (на 
екрани) 
uscita, l’ (f.): вихід 
voto, il (m.): оцінка 
corsa automobilistica, la (f.) (pl. le corse 
automobilistiche): автомобільні перегони 
pilota, il/la (m. e f.): пілот 
talento, il (m.): талант, обдарованість 
eccezionale, (m. e f.): винятковий 
Campionato, il (m.): Чемпіонат 
sotto la guida: під керівництвом 
guida, la (f.): керівництво, водіння 
si complica, inf. complicarsi: 
ускладнюється 
ex pilota, l’ (m.): колишній пілот 
straordinario, (m.): дивовижний, 
надзвичайний 
tossicodipendente, (m. e f.): токсикоман 

obbligato, (m.) (pl. obbligati): 
зобов’язаний 
sconosciuto, (m.) (pl. sconosciuti): 
незнайомий, невідомий 
padrona di casa, la (f.): господиня дому 
chiamata in arrivo, la (f.) (pl. le chiamate 
in arrivo): вхідний дзвінок 
piano piano: повільно-повільно 
segreto, il (m.) (pl. i segreti): таємниця, 
секрет 
 
4  
pantomima, la (f.): пантоміма 
successo, il (m.): успіх 
traduce, inf. tradurre: перекладає 
mimo, il (m.): мім 
 
G Ciak, si gira!  
1a  
interpretato, (m.): тут: виконаний 
letterario, (m.) (pl. letterari): літературний 
eccezione, l’ (f.) (pl. le eccezioni): виняток 
milione, il (m.) (pl. i milioni): мільйон 
Padrino, il (m.): Хрещений батько 
scritto, (m.): написаний 
italoamericano, (m.): італо-американець 
ha ispirato, inf. ispirare: надихнув 
saga, la (f.): сага 
di tutti i tempi: усіх часів 
vicenda, la (f.) (pl. le vicende): пригода 
diretto, (m.) (pl. diretti): тут:керований 
Gattopardo, il (m.): Леопард оцелот 
Palma d’Oro, la (f.): Золота пальма 
tratto, (m.): екранізований 
omonimo, (m.): омонім 
livello, il (m.): рівень 
Postino, il (m.): Листоноша 
rivedere, inf.: знову бачити 
interpretazione, l’ (f.): виконання ролі 
candidato, (m.): кандидат 
ispirato, (m.): натхненний 
scrittore, lo (m.): письменник 
schermo, lo (m.): екран 
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2  
in breve: коротко, стисло 
 
3  
massimo 10 domande: максимум 10 
запитань 
 
Italia&italiani  
Il grande cinema italiano: Велике 
італійське кіно 
Neorealismo, il (m.): Неореалізм 
ossessione, l’ (f.): одержимість 
guerra, la (f.): війна 
dopoguerra, il (m.): післявоєнний  
simpatia, la (f.): симпатія 
I soliti ignoti: Звичайні невідомі 
maestro, il (m.) (pl. i maestri): майстер, 
маестро 
paradiso, il (m.): рай 
ammirato, (m.) (pl. ammirati): 
обожнюваний 
statuetta, la (f.): статуетка 
spaghetti western, gli (m.): спагеті-
вестерн 
pugno, il (m.): кулак, жменя 
ha reso famoso: зробив відомим 
si svolge, inf. svolgersi: відбувається 
fine agosto: кінець серпня 
inizio settembre: початок вересня 
Leone d’oro, il (m.): Золотий лев 
leone, il (m.): лев 
rappresenta, inf. rappresentare: 
представляє 
  
Eserciziario UD03  
2  
impegnato, (m.) (pl. impegnati): зайнятий 
arrabbiato, (m.): сердитий, розлючений 
 
3  
capolavoro, il (m.): шедевр 
poverino, (m.): бідолаха 
 

5  
stressato, (m.): знервований, в стресі 
 
8  
non devi mica offenderti: ти не повинен 
ображатися 
 
11  
centesimo, (m.):  сотий 
 
12  
misto, il (m.): суміш, змішаний 
scena, la (f.) (pl. le scene): сцена 
 
13  
comico, (m.) (pl. comici): комік 
italianità, l’ (f.): «італійськість» 
emigra, inf. emigrare: емігрує 
Novecento, il (m.): 20-те століття 
Leone d’Argento, il (m.): Срібний Лев 
vincitore, il (m.): переможець 
assolutamente, avv.: абсолютно, 
повністю 
 
14  
dirige, inf. dirigere: керує (зйомками) 
 
Italia&italiani            
1  
mancante, (m. e f.) (pl. mancanti): 
відсутня , та, якої не вистачає 
 
2   
documentario, il (m.): документальний 
фільм 
vale la pena: вартує/варто 
  
  
Ripasso 1  
2                     
rumore, il (m.): шум 
Un giro per Firenze  
partenza, la (f.): старт, від’їзд 



Via del Corso A2 – Glossario ucraino 
 

Edizioni Edilingua  12 
 

loggia, la (f.): перекрита галерея 
fortezza, la (f.): фортеця 
piazzale, il (m.): площа 
pigro, (m.): лінивий 
 
3                     
celebre, (m. e f.) (pl. celebri): відомий 
 
Al lavoro! 
David di... classe!  
Accademia del Cinema, l’ (f.): Академія 
Кіномистецтва 
assegna, inf. assegnare: присуджує 
riscrivete, inf. riscrivere: перепишіть 
inventarle, inf. inventare: придумайте 
costumista, il (m.): відповідальний за 
костюми 
realizzato, (m.) (pl. realizzati): створений 
giuria, la (f.): журі 
  
  
Unità 4 – La gita         
Pronti?  
1  
scambiata, (f.) (m. scambiato): прийнята 
за щось інше 
caccia, inf. cacciare: полювання 
guasto, il (m.): неполадка 
spingono, inf. spingere: штовхають 
passeggero, il (m.) (pl. i passeggeri): 
пасажир 
ritrovato, (m.): віднайдений, знайдений 
auto, l’ (m.): автомобіль 
nave, la (f.): корабель 
 
2  
votato, (m.): обраний голосуванням 
 
A Andiamoci tutti!  
1   
*minaccia, inf. minacciare: *погрожує 
*prova, la (f.): *доказ 

*avere a che fare: *фразеологізм :мати 
щось спільне 
*nulla: *нічого, ніщо 
*convegno, il (m.): *з’їзд 
*casa editrice, la (f.): *видавництво 
*state via: *досл.: будете деінде 
*io ci sto: *я погоджуюсь 
*vi porto nei posti migliori: *я поведу вас у 
найкращі місця 
 
3  
Vespa, la (f.): *оса, тут: культовий 
італійський моторолер  
motorino, il (m.): мопед 
 
4 Materiale per attività A/B  
Villa Borghese, la (f.): Вілла Боргезе — 
великий ландшафтний парк у в Римі 
Musei Vaticani, i (m.): Музеї Ватикану 
Pantheon, il (m.): Пантеон 
Terme di Caracalla, le (f.): Терми 
Каракалли — лазні імператора 
Каракалли в Римі 
Piazza di Spagna, la (f.): Площа Іспанії 
 
6  
urgente, (m. e f.): терміново 
 
7   
spenta, (f.) (m. spento): вимкнена 
 
B Non c’è un treno che parte prima?  
2  
*compresa, (f.) (m. compreso): *що 
входить (в оплату) 
*link, il (m.): *лінк, посилання 
*caspita: *вигук здивування 
*camera matrimoniale, la (f.): *двомісний 
номер  
*sbrigarci, inf. sbrigarsi: поспішімо 
*raggiunge, inf. raggiungere: * 
приєднається 
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*Frecciarossa, il (m.): *"Червона стріла" 
швидкий пасажирський потяг 
*regionale, il (m.): *регіональний, тут: 
приміський поїзд 
*non conviene, inf. convenire: *не вигідно 
*mi stanca, inf. stancarsi: *мене втомлює 
*freccia, la (f.): *стріла 
 
4  
tranquillizzare, inf.: заспокоювати 
 
6  
si separano, inf. separarsi: розходяться 
(про подружжя /пару) 
 
C Un biglietto, per favore!  
1  
percorso, il (m.): маршрут 
 
2  
si svolge, inf. svolgersi: відбувається 
sportello informazioni, lo (m.): 
інформаційна стійка довідка (на 
вокзалі, в аеропорту) 
biglietteria, la (f.): квиткова каса 
*conducente, il/la (m. e f.) (pl. i/le 
conducenti): *водій 
*pregato, (m.) (pl. pregati): *той, кого 
попросили 
*deposito bagagli, il (m.): *камера схову 
*bagaglio, il (m.) (pl. i bagagli): *багаж 
*binario, il (m.): *колія (залізнична) 
*andata, l’ (f.): *тут: квиток «туди» 
*ritorno, il (m.): *тут: квиток «назад» 
*quanto ci mette?: *скільки часу займе? 
*tabellone, il (m.): *дошка оголошень 
*fermata, la (f.): *зупинка 
*bagaglio a mano, il (m.): *ручна поклажа 
*ha stampato, inf. stampare: 
*надрукував/ла 
*ricevuta, la (f.): *чек, квитанція 
*buon viaggio!: * щасливої дороги, досл.: 
«гарної подорожі» 

3  
convalidare, inf.: тут: компостувати квиток 
 
4b Materiale per attività A/B  
centrale, (m. e f.): тут: головний вокзал 
a partire da: починаючи з 
ordinaria, (f.) (m. ordinario): звичайна (тут: 
пропозиція) 
 
D Buon viaggio!  
1  
viaggiatore, il (m.) (pl. i viaggiatori): 
пасажир, мандрівник 
colorata, (f.) (pl. colorate): кольорова 
sacco a pelo, il (m.): спальний мішок 
spostamento, lo (m.) (pl. gli spostamenti): 
переміщення 
copia, la (f.): копія 
meta, la (f.): ціль, мета  
piatto tipico, il (m.): типова страва 
dettagliata, (f.) (m. dettagliato): детальна, 
докладна 
è in partenza: ось-ось відправиться 
amici di sempre: давні друзі 
partner, il (m.): партнер (у шлюбі) 
programmo, inf. programmare: 
розплановую 
sul posto: на місці 
sfruttare, inf.: використовувати  
avventuroso, (m.): авантюрний, 
відчайдушний 
curioso, (m.): допитливий 
ti spaventa, inf. spaventarsi: тебе лякає 
sognatore, il (m.): мрійник 
sogni, inf. sognare: мрії 
preciso, (m.): точний 
 
2  
concorso, il (m.): конкурс 
scrittura, la (f.): писання/ тут: 
літературний 
tema, il (m.) (pl. i temi): тема 
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3  
riflettete, inf. riflettere: подумайте 
 
Italia&italiani  
Treni, stazioni e curiosità: Поїзди, 
вокзали та цікаві факти 
ferrovia, la (f.): залізниця 
velocità, la (f.): швидкість 
comodità, la (f.) (pl. le comodità): 
комфорт, зручність/ності 
ad Alta Velocità:  Швидкісний (поїзд) 
servizio, il (m.) (pl. i servizi): послуга, 
сервіс 
distanza, la (f.) (pl. le distanze): відстань 
macchinetta, la (f.) (pl. le macchinette): 
автомат (тут: для білетів) 
automatica, (f.) (pl. automatiche): 
автоматичний 
elettronico, (m.): електронний 
controllore, il (m.): провідник, контролер 
ricevuto, (m.): отриманий 
enorme, (m. e f.): величезний 
progettata, (f.): спроектований 
pendolare, il (m.) (pl. i pendolari): людина, 
що доїжджає на роботу приміським 
потягом 
lavoratore, il (m.) (pl. i lavoratori): робітник 
posto di lavoro, il (m.): місце роботи 
esiste, inf. esistere: існує 
negli anni ’30 del secolo scorso: в 30-их 
роках минулого століття 
secolo, il (m.): століття 
centro commerciale, il (m.): торговий 
центр 
commerciale, (m. e f.): комерційний, 
торговий 
  
Eserciziario UD04  
13  
traghetto, il (m.): пором 
  
 
  

Unità 5 – A Firenze  
indicazioni stradali, le (f.): інформація 
про те, як дійти  
stradale, (m. e f.) (pl. stradali): дорожній, 
вуличний 
alloggio, l’ (m.): житло 
 
Pronti?  
1  
animali ammessi: тварини допускаються 
camere confortevoli, le (f.): комфортні 
номери (в готелі) 
posizione centrale, la (f.): розташування в 
центрі 
connessione internet, la (f.): підключення 
до Інтернету 
vista sul mare, la (f.): краєвид (з вікна) на 
море 
centro benessere, il (m.): оздоровчий 
центр 
 
A Due singole e una matrimoniale  
1  
si perde, inf. perdersi: заблукав, 
заблудився 
giorno dopo, il (m.): наступного дня 
*navigatore, il (m.): *навігатор 
*come le mie tasche: *як мої кишені 
*tasca, la (f.) (pl. le tasche): *кишеня 
*ha fatto l’università: *закінчив університет 
(досл.: «зробив університет») 
*venivo a trovarlo: *приїжджав провідати 
його 
*giuro, inf. giurare: *заприсягаюсь 
*per caso: *випадково 
*cos’hai combinato, inf. combinare: *що 
ти накрутив 
*catena, la (f.): *ланцюг, тут: мережа 
*blocco, inf. bloccare: *блокую 
*qua, avv.: *тут 
*risolto, (m.): *вирішено 
*vicinissimo, avv.: *дуже близько 
*rinascimento, il (m.): *ренесанс 
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*ammazzo, inf. ammazzare: *вб’ю 
 
2a  
ironico, (m.): іронічний 
sottovaluta, inf. sottovalutare: недооцінює 
 
3  
improvvisare, inf.: імпровізувати 
 
4  
imperfetto, l’ (m.): недоконаний вид 
дієслова 
 
5  
da giovane: замолоду 
riccio, (m.) (pl. ricci): кучерявий 
 
B Ci sono camere libere?  
1  
*non c’è problema: *без проблем (в іт. 
мові в однині) 
*dà proprio sul Duomo: *виходить вікнами 
на Кафедральний собор 
 
3   
scambio, lo (m.): обмін 
 
C Hanno fatto confusione...  
1  
*poteva andare anche peggio: *могло 
бути і гірше 
*peggio, avv.: *гірше 
*problemino, il (m.): *маленька 
проблема 
*ci incontriamo, inf. incontrarsi: 
*зустрічаємось 
*passante, (m. e f.): *перехожий 
*dritto, avv.: *прямо 
*traversa, la (f.): *поперечна вулиця 
*roba da matti: *збожеволіти (досл.: 
«божевільні речі» 
*da non credere: *неможливо повірити 
*nonostante: *незважаючи на те, що 

*pittura, la (f.): *живопис 
*luce, la (f.): *світло 
*Caravaggio: *Караваджіо 
 
3  
colpa, la (f.): провина, вина 
 
6 Materiale per attività A/B  
pallino, il (m.): цятка, кружечок 
 
D Mentre facevamo il check-in...  
1  
conclusa, (f.) (m. concluso): дія, що 
завершилась 
precisata, (f.) (m. precisato): уточнена, 
конкретизована 
 
2  
personale, il (m.): персонал 
alloggiare, inf.: проживати 
cameriera, la (f.): покоївка 
 
E Com’è andata...?  
com’è andata...?: як пройшла/о ... 
1a  
vantaggio, il (m.) (pl. i vantaggi): 
перевага 
svantaggio, lo (m.) (pl. gli svantaggi): 
недолік  
 
1b  
convento, il (m.): монастир 
pulito, (m.): чисто 
*all’inizio: *спочатку 
*alba, l’ (f.): *світанок 
*mucca, la (f.) (pl. le mucche): *корова 
*degustazione di vini, la (f.): *дегустація 
вин 
*luminosa, (f.) (pl. luminose): *світла 
(наповнена світлом) 
*in mezzo al verde: *посеред зелені 
(природи) 
*abbiamo preso in affitto: *ми орендували 
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*affitto, l’ (m.): *оренда 
*soddisfatto, (m.) (pl. soddisfatti): 
*задоволений 
*innanzittutto: *насамперед 
*riscaldamento, il (m.): *опалення 
*Ponte Vecchio, il (m.): *Понте Веккіо 
(міст через річку Арно – один із символів 
Флоренції) 
*pulizia, la (f.): *чистота 
*rumoroso, (m.): *гомінкий 
 
2  
porta con sé: приносить з собою  
libertà, la (f.): свобода, воля 
provoca, inf. provocare: спричиняє, 
провокує 
sindrome, la (f.): синдром 
patologia, la (f.): патологія 
studiato, (m.) (f. studiata): вивчена 
cuscino, il (m.) (pl. i cuscini): подушка 
si butta, inf. buttarsi: кидається 
telecomando, il (m.): пульт дистанційного 
управління 
asciugamano, l’ (m.) (pl. gli asciugamani): 
рушник 
abbandona, inf. abbandonare залишає 
pavimento, il (m.): підлога 
tanto, avv.: в усякому разі 
rapporto, il (m.): зв’язок, відносини 
termine, il (m.): закінчення 
tedesco, (m.) (f. tedesca): німець, 
німецький 
cenno, il (m.): сигнал, кивок головою 
soggiorno, il (m.): тут: перебування 
dietro di sé: за собою 
promessa, la (f.) (pl. le promesse): 
обіцянка 
piogge di...: дощі (багато) чогось 
lacrima, la (f.) (pl. le lacrime): сльоза 
staccarsi, inf.: відірватися 
automobile, l’ (m.): автомобіль 
itinerario, l’ (m.): маршрут 
emotivo, (m.) (f. emotiva): емотивний 

adattato, (m.) (pl. adattati): адаптований 
 
3  
comportamento, il (m.) (pl. i 
comportamenti): поведінка, манери 
connazionale, (m. e f.) (pl. connazionali): 
співвітчизник, земляк 
 
Italia&italiani  
Alberghi italiani e curiosità: Італійські 
готелі та цікаві факти 
Monaco, il (m.) (pl. i monaci): монах 
spirituale, (m. e f.): духовний 
ex convento, l’ (m.): колишній монастир 
Costiera Amalfitana, la (f.): Побережжя 
Амалфі 
sano, (m.) (pl. sani): здоровий 
direttamente, avv.: безпосередньо 
all’aria aperta: на відкритому повітрі 
conveniente, (m. e f.) (pl. convenienti): 
вигідний/а 
castello, il (m.): замок  
Canal Grande, il (m.): Канал Гранде – 
найвідоміший канал Венеції 
affresco, l’ (m.) (pl. gli affreschi): фреска 
grotte della Civita, le (f.): Печери Чівіта - 
серія печер в східній частині міста Чівіта 
grotta, la (f.) (pl. le grotte): Печера 
Sassi di Matera: Сассі ді Матера – 
унікальні будівлі на скелях у місті Матера  
Basilicata, la (f.): Базиліката - гірська 
область на узбережжі Іонічного моря 
Parco naturale, il (m.): Природний 
заповідник 
  
Eserciziario UD05  
9  
azione passata dalla durata non 
precisata: дія в минулому, тривалість якої 
не визначена 
 
13  
pianto, il (m.): плач 
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Italia&italiani            
1  
sasso, il (m.) (pl. i sassi): камінь 
ammirare, inf.: захоплюватись 
 
2  
laboratorio, il (m.) (pl. i laboratori): 
лабораторія 
  
  
Unità 6 – Andiamo al concerto?  
stato d’animo, lo (m.) (pl. gli stati d’animo): 
настрій (досл.: душевний стан) 
azione in corso di svolgimento, l’ (f.): дія в 
процесі виконання 
svolgimento, lo (m.): виконання 
 
Pronti?  
1  
vi vengono in mente: вам спадуть на 
думку 
mente, la (f.): думка, мислення 
 
3  
*non ci posso credere: *не можу повірити 
*impaziente, (m. e f.): *нетерплячий 
*si esibiscono, inf. esibirsi: *виступають 
*ma che razza di nome è?: *що це за ім’я 
(назва)? 
 
A I V3 a Firenze!  
1  
musicale, (m. e f.): музичний, 
музикальний 
 
2  
entusiasta, (m. e f.): ентузіаст, любитель 
 
3   
suonare, inf.: грати (на муз. інструменті) 
chitarra, la (f.): гітара 
batteria, la (f.): барабанна установка 
dipinto, il (m.): картина, живопис 

B Come ti senti?  
1a  
faccina, la (f.): смайлик 
*nel giro di...: *впродовж… 
*sorpreso, (m.): *здивований 
*per via di...: *через, по причині… 
*puntata, la (f.): *серія, епізод 
 
2  
spaventato, (m.): переляканий 
deluso, (m.) (pl. delusi): розчарований 
 
3 Materiale per attività A/B  
riesce, inf. riuscire: може, зможе 
 
C Non li ho mai sentiti!  
3  
auricolari, gli (m.): навушники 
hai prestato, inf. prestare: ти позичив/ла 
 
D Che cosa ha detto?  
1  
*ne vado matta: *божеволію від цього 
*mi fa impazzire: *мене зводить з розуму  
*continuamente, avv.: *постійно 
*chiariamo, inf. chiarire: *внесемо ясність 
*una volta per tutte: *раз і назавжди 
*è occupato: *(є) зайнятий 
*sono andati a ruba: *розійшлись 
нарозхват 
*bassista, il (m.): *бас-гітарист 
*fanno musica dal vivo: *звучить (роблять) 
жива музика 
*esperto, l’ (m.): *експерт, знавець 
*rinascimentale, (m. e f.): *те, що 
стосується ренесансу 
*ci mancava solo questa: *тільки цього 
нам не вистачало 
 
E Che cosa stanno facendo?  
2  
inventata, (f.) (m. inventato): вигадана 
gerundio, il (m.) (pl. i gerundi): герундій 



Via del Corso A2 – Glossario ucraino 
 

Edizioni Edilingua  18 
 

F Volevo fare la cantante  
1  
cantare, inf.: співати 
pianoforte, il (m.): фортепіано 
piano bar, il (m.): бар з живою музикою 
 
2  
fischiare, inf. свистіти 
palco, il (m.): сцена 
femmina, la (f.) (pl. le femmine): жінка 
 
3  
artista, l’ (m. e f.): артист 
 
4  
microfono, il (m.): мікрофон 
cassa, la (f.) (pl. le casse): каса 
 
Italia&italiani  
Gli eventi musicali italiani: Італійські 
музичні події  
Festival di Sanremo, il (m.): Фестиваль в 
Санремо 
ligure, (m. e f.): лігурійська /ий/е 
Umbria Jazz: Умбрія джаз – фестиваль в 
Умбрії 
migliaio, il (m.) (pl. le migliaia): тисяча 
affollano, inf. affollare: наповнюють (люди) 
spettacolo, lo (m.) (pl. gli spettacoli): 
шоу,вистава, видовище  
riempiono, inf. riempire: наповнюють 
da non perdere: неможливо втратити  
prestigioso, (m.): престижний 
fin dal 1933: з 1933 року 
assistere, inf.: бути присутніми 
balletto, il (m.) (pl. i balletti): балет 
compositore, il (m.) (pl. i compositori): 
композитор 
  
Eserciziario UD06  
10  
inseguire, inf.: тут: втілити (мрію) 
fischiettava, inf. fischiettare: насвистував 

mi vergognavo, inf. vergognarsi: я 
соромилась 
solitudine, la (f.): самотність 
 
12  
strumento musicale, lo (m.): музикальний 
інструмент 
pianista, il/la (m. e f.): піаніст 
tromba, la (f.): труба 
trombettista, il/la (m. e f.): трубач 
chitarrista, il/la (m. e f.): гітарист 
sassofono, il (m.): саксофон 
sassofonista, il/la (m. e f.): саксофоніст 
basso, il (m.): бас-гітара 
violino, il (m.): скрипка 
violinista, il/la (m. e f.): скрипач 
batterista, il/la (m. e f.): барабанщик 
 
13  
emozionato, (m.) (f. emozionata): 
схвильований 
 
14  
fa la fila: стоїть в черзі 
fila, la (f.): черга 
si arrabbia, inf. arrabbiarsi сердиться 
di persona: особисто 
  
  
Ripasso 2  
1                    
scattato, (m.) (f. scattata): зроблена ( 
фотографія) 
 
Al lavoro! 
Viaggio in Italia  
tappa, la (f.) (pl. le tappe): зупинка (під 
час подорожі) 
attrazione, l’ (f.) (pl. le attrazioni): місця, 
що приваблюють туристів 
giornaliero, (m.): щоденний 
volantino, il (m.): рекламний листок 
originalità, l’ (f.): оригінальність 
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rispetto, il (m.): повага 
  
  
Unità 7 – Ultimo giorno a Firenze    
Pronti?  
1  
negoziante, il (m.): крамар 
tubo portadisegni, il (m.): тубус 
protestare, inf.: протестувати 
 
3  
*ha ritirato, inf. ritirare: *тут: отримав 
*a quanto pare: *як здається 
*pare, inf. parere: *здається 
*lo perdiamo di vista: *втрачаємо його з 
поля зору 
*vista, la (f.): *зір 
*ha messo giù: *покласти вниз, тут: 
перервати розмову 
*fai finta di...: *роби вигляд, що… 
*aprire un conto: *відкривати рахунок 
 
A Seguiamolo!  
3  
attesa, l’ (f.): очікування 
 
B Dove ci incontriamo?  
2  
verbi riflessivi reciproci, i (m.): зворотні 
дієслова взаємної дії 
reciproco, (m.) (pl. reciproci): взаємний 
 
C Vorrei spedire questa lettera  
1  
pacco ordinario, il (m.): посилка звичайна 
telegramma, il (m.): телеграма 
raccomandata, la (f.): рекомендований 
лист 
postamail internazionale, la (f.): 
міжнародний mail 
raccomandata con prova di consegna, la 
(f.): рекомендований лист з 
підтвердженням доставки 

consegna, la (f.): доставка 
pacco celere internazionale, il (m.): пакет 
міжнародної швидкої доставки 
celere, (m. e f.): швидкий 
*ci conosciamo da una vita: *ми знаємо 
один одного давно (досл.: ціле життя) 
*angolo, l’ (m.): *куток 
*posta ordinaria, la (f.): *звичайна пошта 
*centesimo, il (m.) (pl. i centesimi): *цент 
*tentativo, il (m.) (pl. i tentativi): *спроба 
*pesa, inf. pesare: *важить 
*va matto per: *божеволіє від... 
*salame calabrese, il (m.): *салямі з 
Калабрії 
*calabrese, (m. e f.) (pl. calabresi): 
*калабрі ́йський/а 
*pacco ordinario estero, il (m.): *посилка, 
що йде за кордон звичайною поштою  
*bolletta, la (f.): *рахунок (тут: за 
телефон) 
*cedolino, il (m.): *розрахунковий листок 
 
2   
destinatario, il (m.) (pl. i destinatari): 
адресат 
 
3  
compilare, inf.: заповнювати 
 
4 Materiale per attività A/B  
festivi esclusi: окрім святкових днів 
escluso, (m.) (pl. esclusi): окрім, за 
винятком 
tracciato, (m.): тут: той, що можна 
відслідкувати 
firma, la (f.): підпис 
giacenza, la (f.): тут: зберігання 
indicativa, (f.) (m. indicativo): 
передбачувана 
Paesi Extra UE, i (m.): Країни, що не є 
членами ЄС 
Torniamo alla storia...  
conto corrente, il (m.): поточний рахунок 
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codice fiscale, il (m.): податковий код 
documento d’identità, il (m.): документ, 
що посвідчує особу 
modulo, il (m.): модуль 
vestito di scuro: одягнений у темне 
(костюм) 
indirizzo, l’ (m.): адреса 
ospita, inf. ospitare: дає притулок 
cassetta di sicurezza, la (f.) (pl. le cassette 
di sicurezza): сейф у банку 
peccato, il (m.): тут: шкода 
carta d’identità, la (f.): посвідчення особи 
qualcosa di valore: щось цінне 
valore, il (m.): вартість, цінність 
 
E Sì, grazie!  
1  
*dare un’occhiata: *поглянути, кинути 
оком 
*rinnovare, inf.: *відновити, поновити 
*vuole una mano: *вам допомогти 
*faccio da sola: *справлюсь сама 
*invadente, (m. e f.): *надокучливий 
*soccorso stradale, il (m.): *допомога на 
дорогах 
 
F Mi sono...  
2   
vi siete conosciute, inf. conoscersi: ви 
познайомились 
mi sono iscritto, inf. iscriversi: я 
записався/вступив 
si è addormentato, inf. addormentarsi: 
заснув 
 
G Scrivere e spedire  
1  
dato, il (m.) (pl. i dati): даний 
mittente, il (m.): відправник 
rimuovere, inf.: усунути 
etichetta, l’ (f.): етикетка 
accettazione, l’ (f.): прийом 
è vietato, inf. vietare: (є) заборонено 

introdurre, inf.: тут:вкладати 
si prega di...: просимо 
a cura di...: з ретельністю 
cura, la (f.): турбота, піклування 
a macchina: на друкарській машинці  
in stampatello: друкованими буквами 
numero civico (No Civ): номер будинку 
C.A.P.: індекс 
comune, il (m.): муніципалітет 
provincia (prov), la (f.): провінція 
 
2  
amichevole, (m. e f.) (pl. amichevoli): 
дружній 
Gentile signor Rossi,: Шановний пан Россі  
Caro Paolo,: Дорогий Паоло 
Cordiali saluti: З повагою 
A presto: До скорої зустрічі 
Le auguro buon lavoro: Бажаю Вам 
гарної роботи 
Un saluto cordiale: Сердечні вітання 
Egregi signori,: Шановні панове, 
Baci: Цілую 
Ciao Luca,: Привіт, Лука, 
 
5  
specchio, lo (m.): дзеркало 
 
Italia&italiani 
Firenze: Флоренція 
architettonico, (m.) (pl. architettonici): 
архітектурний 
cupola, la (f.): купол 
costruzione, la (f.): споруда 
ricoprono, inf. ricoprire: покривають 
superficie, la (f.): поверхня, площа 
campanile, il (m.): дзвіниця 
battistero, il (m.): баптистерій 
mosaico, il (m.) (pl. i mosaici): мозаїка 
visitatore, il (m.) (pl. i visitatori): відвідувач 
granduca, il (m.) (pl. i granduchi): великий 
герцог 
re, il (m.) (pl. i re): король 
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 Eserciziario UD07  
8  
tessera sanitaria, la (f.): медична картка 
(пластикова) 
provincia, la (f.): провінція 
sesso, il (m.): стать 
scadenza, la (f.): закінчення терміну дії 
 
10  
mettere al sicuro: покласти в надійне 
місце 
compie, inf. compiere: виповнюється (про 
вік) 
 
14  
sbagliarsi, inf.: помилятись 
 
15  
attivo, (m.): активний, дійсний 
qualsiasi: будь-який 
 
Italia&italiani       
2  
crocifisso, il (m.): розп’яття 
scultura, la (f.) (pl. le sculture): скульптура 
militare, (m. e f.): військова/ий 
racchiude, inf. racchiudere: зберігає в 
собі 
  
  
Unità 8 – Ritorno a Roma  
occorre, inf.: знадобиться, є необхідне 
gioia, la (f.): радість 
rammarico, il (m.): засмучення, гіркота 
dispiacere, il (m.): жаль 
 
Pronti?  
1  
autostrada, l’ (f.): автомагістраль 
cartello stradale, il (m.): вказівний 
дорожній знак 
stazione di servizio, la (f.): станція 
техобслуговування 

cintura di sicurezza, la (f.): ремінь безпеки 
semaforo, il (m.): світлофор 
navigatore satellitare, il (m.): супутниковий 
навігатор 
 
A Viva l’avventura!  
viva: хай живе 
 
1a  
indietro, avv.: назад 
fare delle foto: робити фотографії 
sosta, la (f.): зупинка (під час подорожі) 
*vi siete allacciate le cinture?: *ви 
застебнули ремені безпеки 
*vi siete allacciate, inf. allacciarsi: *ви 
пристебнулись 
*ci godiamo, inf. godersi: *ми 
насолоджуємося 
*chilometro, il (m.) (pl. i chilometri): 
*кілометр 
*è scarico, inf. scaricare: *(є) 
розряджений  
*sta finendo la benzina: *закінчується 
пальне 
*benzina, la (f.): *бензин 
*mezz’ora fa: *півгодини 
 
3   
accidenti!: чорт! 
 
B Ora gli telefono        
2   
pronome indiretto, il (m.) (pl. i pronomi 
indiretti): займенник у непрямому 
відмінку 
 
3  
iscrizione, l’ (f.): тут: запис на курси 
somma, la (f.): сума 
 
4   
incrocio, l’ (m.): перехрестя 
pedone, il (m.): пішохід 
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strisce pedonali, le (f.): пішохідний 
перехід 
marciapiede, il (m.): тротуар 
copri, inf. coprire: прикрий 
numerato, (m.) (pl. numerati): 
пронумерований 
in seguito: потім, згодом 
 
Materiale per attività A/B  
volante, il (m.): кермо 
bagagliaio, il (m.): багажник 
sportello, lo (m.): двері (авто) 
gomma, la (f.): шина 
ruota, la (f.): колесо 
targa, la (f.): номерний знак 
motore, il (m.): мотор 
 
C Siamo salvi!  
salvo, (m.) (pl. salvi): врятований 
 
2  
si fida, inf. fidarsi: довіряє, покладається 
(на когось) 
*ce l’abbiamo fatta, inf. farcela: * досл.: 
ми це зробили 
*tante storie per niente: *багато шуму 
(досл.: історій) з нічого 
*ci hai fatto morire di paura: *ти нас 
налякав до смерті 
*facciamo benzina: *заправимо бак 
(досл.: зробимо бензин) 
*quanto ci vuole per l’autostrada?: 
*скільки часу потрібно щоб доїхати до 
автомагістралі? 
*ci vuole, inf. volerci *потрібно, необхідно 
*stress, lo (m.): *стрес 
*fammi un favore: *зроби мені одну 
послугу 
*favore, il (m.): *послуга 
*si è collegato, inf. collegarsi: *підключився 
(до Інтернету) 
*svoltare, inf.: *повернути, звернути 
 

3  
*sono calate, inf. calare: *знизились, 
зменшились 
 
D Fammi un favore!  
2  
l’altroieri, avv.: позавчора 
 
E Al volante  
1a   
divieto di sosta: стоянка заборонена 
sosta, la (f.): зупинка, стоянка 
lasciare libero il passaggio: залишати 
вільним проїзд 
passaggio, il (m.): проїзд, прохід 
*scuolaguida, la (f.): *автошкола 
*lezioni di guida, *уроки водіння 
*patente, la (f.): *посвідчення водія 
*teoria, la (f.): *теорія 
*in realtà: *насправді 
*pratica, la (f.): *практика 
*guidare, inf.: *тут: керувати автомобілем 
*parcheggiare, inf.: *паркувати 
(автомобіль) 
*capacità, la (f.) (pl. le capacità): 
*тут:здатність (робити щось) 
*eventualmente, avv.: *при нагоді, 
можливо 
*entrata, l’ (f.): *вхід 
*proprio adesso: *саме зараз 
*può darsi: *може бути 
 
1b  
sposta, inf. spostare: переміщає 
 
2   
distributore, il (m.): тут: заправка (бензо) 
 
3  
riparte, inf. ripartire: рушає знову  
si accorge, inf. accorgersi: помічає 
agente di polizia, l’ (m.): поліцейський 
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quattordicenne, (m. e f.): 
чотирнадцятирічний 
assenza, l’ (f.): відсутність 
centinaio, il (m.) (pl. le centinaia): сотня 
distratto, (m.): розсіяний 
sedile, il (m.): сидіння 
posteriore, (m. e f.): задній/я/є 
ipnotizzato, (m.): загіпнотизований 
intervenire, inf.: втручатися/втрутитися 
distrazione, la (f.): неуважність 
salita, (f.) (m. salito): підйом (дороги, 
місцевості) 
scesa, (f.) (m. sceso): вийшла 
 
Italia&italiani  
Un giro in Toscana: Один день в 
Тоскані 
cultura, la (f.): культура 
Campo dei Miracoli, il (m.): П’яцца деі 
Міраколі – площа в місті Піза, де 
знаходяться чотири шедеври 
середньовічної архітектури. 
religioso, (m.) (pl. religiosi): релігійний 
camposanto, il (m.): кладовище 
fiume, il (m.): річка 
conchiglia, la (f.): мушля, ракушка 
comunale, (m. e f.): міський, 
муніципальний 
Palio di Siena, il (m.): Паліо ді Сієна – 
традиційні кінні перегони в місті Сієна 
carro, il (m.) (pl. i carri): віз 
mascherato, (m.) (pl. mascherati): 
замаскований, прикрашений 
Capo Bianco, il (m.): Капо Б’янко - 
знаходиться у північно-західній частині 
острова Ельба 
arcipelago, l’ (m.): архіпелаг 
toscano, (m.): тосканський 
marino, (m.): морський 
esilio, l’ (m.): вигнання, заслання 
medievale, (m. e f.): середньовічний 
patrimonio mondiale, il (m.): світова 
спадщина 

pecorino, il (m.): овечий сир 
ribollita, la (f.): досл.: «перекип’ячена» 
zuppa, la (f.): суп 
  
Eserciziario UD08  
6  
diagonale, (m. e f.): діагональ, 
діагональний/а/е 
crearsi spazio: створювати собі простір 
 
10a  
consigliato, (m.): рекомендований 
 
10b  
rotonda, la (f.): тут: кільцева розв’язка 
 
13  
ha ricalcolato, inf. ricalcolare: змінив 
розрахунок (про маршруту) 
campo di pomodori, il (m.): поле 
помідорів 
 
Italia&italiani       
1  
Torre pendente, la (f.): Падаюча вежа 
 
2  
richiama, inf. richiamare: тут: приваблює 
mura, le (f.): міські стіни, мури 
  
  
Unità 9 – Cercare casa  
abitazione, l’ (f.) (pl. le abitazioni): житло 
incoraggiare, inf.: підбадьорювати 
arredamento, l’ (m.): умеблювання 
 
Pronti?  
2  
monolocale, il (m.): однокімнатна 
квартира 
mansarda, la (f.): мансарда 
attico, l’ (m.): пентхауз, горище 
villetta, la (f.): вілла, котедж 
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cascina, la (f.): маєток, будинок в 
сільській місцевості 
 
A Ma guarda che coincidenza  
2  
*scortese, (m. e f.): *неввічлива/ий 
*ex, il/la (m. e f.): *екс 
*compagna di scuola, la (f.) (m. il 
compagno di scuola): *однокласниця 
*salotto, il (m.): *вітальня 
*camera da letto, la (f.): *спальня 
*terrazzo, il (m.): *тераса 
*guarda caso: *випадково 
*bilocale, (m. e f.): *двокімнатна 
квартира 
*40 metri quadrati, i (m.): *40 метрів 
квадратних 
*ristrutturato, (m.): *відремонтований 
*zona Porta Maggiore: * Головні Ворота 
(район міста)  
*non mi dire che...: *не кажи мені, що .... 
*spazioso, (m.): *просторий 
*non è male: *непоганий/а/о 
 
6 Materiale per attività A/B  
scelta a caso:  випадковий вибір 
 
B Quanti metri quadri?  
1   
mobile, il (m.) (pl. i mobili): предмет 
омеблювання 
*agenzia immobiliare, l’ (f.): *агентство 
нерухомості 
*balcone, il (m.) (pl. i balconi): *балкон 
*autonomo, (m.): *автономний/е 
*sposato, (m.): *одружений 
*ben collegata: *добре сполучення 
*collegato, (m.) (f. collegata): *з’єднаний 
*dista, inf. distare: *знаходиться на 
відстані  
*recente, (m. e f.): *недавній/я 
*condominio, il (m.): *багатоквартирний 
будинок 

*mi aspettavo, inf. aspettarsi: *я сподівався 
*ascensore, l’ (m.): *ліфт 
*l’abbiamo ristrutturato, inf. ristrutturare: 
*зробили реконструкцію (ремонт) 
*non sono mica pochi: *це вже й не так 
мало 
*assicuro, inf. assicurare: *запевняю 
 
3  
descritto, (m.): описаний 
composto, (m.): складається з 
ingresso, l’ (m.): передпокій 
angolo cottura, l’ (m.): кухонна стійка 
doccia idromassaggio, la (f.): душова 
кабіна з гідромасажем 
recentemente, avv.: недавно, 
нещодавно 
fornito, (m.): тут: обладнаний 
quadrilocale, il (m.): чотирикімнатна 
квартира 
in ottimo stato: в хорошому стані 
stato, lo (m.): стан (чогось) 
stabile, lo (m.): будівля 
ampio, (m.): просторий 
salone, il (m.): вітальня 
ripostiglio, il (m.): комірчина 
successiva, (f.) (m. successivo): наступна 
 
C E questo di chi è?  
1  
inizialmente, avv.: спочатку 
consegnato, (m.): доставлений 
*pesante, (m. e f.): *важкий/а 
*fatto!:  *готово! 
*quadro, il (m.): *картина 
*poltrona, la (f.) (pl. le poltrone): *м’яке 
крісло 
*camino, il (m.): *камін 
*forza, la (f.): *сила 
*va bene così: *так добре 
*ne abbiamo già discusso: *ми вже це 
обговорили 
*televisore, il (m.): *телевізор 
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5  
articolo partitivo, l’ (m.): частковий 
артикль 
bicchiere da vino, il (m.) (pl. i bicchieri da 
vino): склянка для вина 
 
D Arrediamo casa?  
arrediamo, inf. arredare: обставляємо 
(меблями) 
1  
elettrodomestico, l’ (m.) (pl. gli 
elettrodomestici): побутові 
електроприлади 
*il solito distratto: *зазвичай неуважний 
*come si dice:  *як кажуть 
*accogliente, (m. e f.): *затишний 
*armadio, l’ (m.) (pl. gli armadi): *шафа 
*pratico, (m.) (pl. pratici): *практичний, 
зручний 
*parete, la (f.): *стіна 
*armadietto, l’ (m.): *шафка 
*lavello, il (m.): *кухонна мийка 
*frigorifero, il (m.): *холодильник 
 
2 Materiale per attività A/B  
collaborare, inf.: співпрацювати 
vocabolario visuale, il (m.): візуальний 
словник 
dispari: непарний 
vasca da bagno, la (f.): ванна 
lavandino, il (m.): умивальник 
conservare, inf.: зберегти, зберігати 
lavastoviglie, la (f.): посудомийка 
sedia, la (f.): стільчик 
cucina a gas, la (f.): газова плита 
in ordine casuale: в довільному порядку 
casuale, (m. e f.): випадковий 
forno a microonde, il (m.): мікрохвильова 
піч 
lampada, la (f.): лампа 
lavatrice, la (f.): пральна машина 
cassettiera, la (f.): комод 
comodino, il (m.): тумбочка 

3  
di fianco a...: збоку від... 
 
4b  
ricostruite, inf. ricostruire: тут: відтворіть 
è un buon momento per...: (є) хороший 
момент для ... 
investimento, l’ (m.): інвестиція 
investire, inf.: інвестувати 
buttare soldi nell’affitto: викидати гроші на 
оренду 
buttare, inf.: кидати, викидати 
i prezzi sono scesi: ціни впали (досл.: 
опустилися) 
immobile, l’ (m.): об’єкт нерухомості 
 
Italia&italiani  
Abitazioni italiane e curiosità: Житло 
італійців та цікаві факти 
particolarità, la (f.) (pl. le particolarità): 
особливість 
altana, l’ (f.) (pl. le altane): альтанка 
terrazza, la (f.): тераса 
tetto, il (m.) (pl. i tetti): дах 
buia, (f.) (pl. buie): темна 
veneziano, il (m.) (pl. i veneziani): 
венеціанський 
stendere i panni: вішати білизну 
cortile, il (m.) (pl. i cortili): подвір’я 
aperto, (m.) (pl. aperti): відкритий 
edificio, l’ (m.) (pl. gli edifici): будинок, 
будова 
interno, (m.) (pl. interni): внутрішній 
segreta, (f.) (m. segreto): таємна 
portone, il (m.) (pl. i portoni): головний вхід 
facciata, la (f.) (pl. le facciate): фасад 
chiostro, il (m.) (pl. i chiostri): внутрішнє 
подвір’ячко 
dammusi di Pantelleria, i (m.): не 
перекладається - типові споруди на 
Сицилії 
grosso, (m.) (pl. grossi): громіздкий, 
великий 
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muro, il (m.) (pl. i muri): стіна (міська) 
pietra, la (f.): камінь 
siciliano, il (m.) (pl. i siciliani): сицилійський 
proteggersi, inf.: вберегтися 
clima, il (m.): клімат 
caldo, il (m.): гарячий 
panni stesi, i (m.): розвішана білизна 
caratterizzano, inf. caratterizzare: 
характеризують 
affascinante, (m. e f.) (pl. affascinanti): 
захоплюючий/а 
magia, la (f.): магія, чари 
  
Eserciziario UD09  
12  
tappeto, il (m.): килим 
 
13  
in vendita: продається 
rifare, inf.: переробити, тут: зробити 
ремонт 
ristrutturazione, la (f.) (pl. le ristrutturazioni): 
реконструкція 
esterno, (m.) (pl. esterni): зовнішній 
 
15  
possiedono, inf. possedere: володіють 
porta fuori il cane: виводить на прогулянку 
собаку 
condominiale, (m. e f.) (pl. condominiali): 
те, що стосується багатоквар-го будинку 
  
  
Ripasso 3  
1                     
trascrivete, inf. trascrivere: запишіть, 
перепишіть 
proverbio, il (m.): прислів’я 
 
L’antiquario di Via del Corso  
antiquario, l’ (m.): торговець 
антикваріатом 
 

3                    
inoltrare, inf.: переслати 
 
Al lavoro!      
“Casa dolce casa”     
dimensione, la (f.) (pl. le dimensioni): 
розмір, величина 
esponete, inf. esporre: продемонструйте 
  
  
Unità 10 – Problemi d’amore  
social network, i (m.): соціальні мережі 
previsione, la (f.): прогноз 
 
Pronti?  
1  
mappa, la (f.): карта 
 
2   
pensiero, il (m.) (pl. i pensieri): думка 
mi tengo informato: досл.: тримаю себе в 
курсі  
chatto, inf. chattare: спілкуюся в чаті 
 
A Ti posso spiegare...  
1  
*richiamo, inf. richiamare: *передзвоню 
*cretino, il (m.): *кретин (вульг.) 
*cavolo!: *Чорт забирай! 
*mi fai vedere: *покажи мені 
*quanto è grave la situazione: *на скільки 
серйозною є ситуація 
 
4   
gelosia, la (f.): ревнощі 
 
B Non so se mi troverai ancora qui!   
1  
futuro, il (m.): майбутнє 
 
2  
forma verbale, la (f.) (pl. le forme verbali): 
дієслівна форма 
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C Amore... “sbagliato”  
Torniamo alla storia...  
che ne so!: та що я можу знати! 
e se è stato lui a dirle di spiarci?, inf. 
spiare: а якщо це він сказав їй шпигувати 
за нами? 
nel frattempo: тим часом 
 
D Ora siamo solo amici...  
2  
temere, inf.: боятись, хвилюватись 
giustificare, inf.: виправдовуватись 
vabbè: от і добре 
 
E Non sarà facile  
2  
celeste, (m. e f.) (pl. celesti): голубий, 
небесний 
suoceri, i (m.): батьки дружини чи 
чоловіка 
 
F Vita sociale e... social  
1   
virtuale, (m. e f.) (pl. virtuali): віртуальний 
reale, (m. e f.): реальний 
 
2a  
rimaniamo delusi: залишаємось 
розчаровані 
curiosiamo, inf. curiosare: цікавимось 
 
3 Materiale per attività A/B  
stato Facebook, lo (m.) (pl. gli stati 
Facebook): статус у Facebook 
emoticon, l’ (f.) (pl. le emoticon): смайлик 
in gran forma: в хорошій формі 
telegiornale, il (m.): теленовини 
 
4  
comporre, inf.: скласти, написати 
sentimento, il (m.) (pl. i sentimenti): почуття 
postare, inf.: виложити (в Інтернет) 
amato, l’ (m.): коханий 

rivelare, inf.: розголосити 
una volta...: колись 
intimo, (m.): інтимний 
registrando, inf. registrare: тут: записуючи 
per le sole orecchie: досл.: тільки для вух 
corteggiatore, il (m.) (pl. i corteggiatori): 
залицяльник, поклонник 
richiesta d’amicizia, la (f.): запит про 
дружбу 
istante, l’ (m.) (pl. gli istanti): мить, 
хвилинка 
aspetto, l’ (m.): аспект 
impossibilità, l’ (f.): неможливість 
per non far vedere: щоб не показати 
soffriamo, inf. soffrire: страждаємо 
osservazione, l’ (f.): спостереження 
continua, (f.) (m. continuo): безперервна, 
постійна 
 
5  
relazione umana, la (f.) (pl. le relazioni 
umane): стосунки між людьми 
 
Italia&italiani  
Amore all’italiana: Кохання по-
італійськи 
gentiluomo, il (m.) (pl. i gentiluomini): 
джентльмен, кавалер 
conquistarti, inf. conquistare: завоювати 
тебе 
avventuriero, l’ (m.): авантюрист 
amoroso, (m.) (pl. amorosi): любовний 
autobiografia, l’ (f.): автобіографія 
uomo seduttore, l’ (m.): чоловік спокусник 
serenata, la (f.): серенада 
solitamente, avv.: за звичай 
santo, il (m.): святий 
innamorato, l’ (m.) (pl. gli innamorati): 
закоханий 
vescovo, il (m.): єпископ 
si promettono, inf. promettersi: обіцяють 
один одному 
eterno, (m.): вічний 
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lucchetto, il (m.): висячий замо́к 
manuale d’amore: підручник любові 
trilogia, la (f.): трилогія 
cielo, il (m.): небо 
hanno ricavato, inf. ricavare: тут: створили 
  
Eserciziario UD10  
6a  
ortografia, l’ (f.): правопис, орфографія 
 
9  
filosofo, il (m.): філософ 
latino, (m.): латинський 
 
11a  
sereno, (m.): ясне/о (про небо, погоду) 
 
11b  
meteo, il (m.): погода 
mal di mare, il (m.): морська хвороба 
 
12  
ha disattivato inf. disattivare: я 
дезактивував/ла 
 
14  
pericolo, il (m.) (pl. i pericoli): небезпека 
 
15  
psicologo, lo (m.): психолог 
corteggiare, inf.: залицятися 
responsabile, il/la (m. e f.): відповідальний 
(за що) 
digitale, (m. e f.): цифровий/а/е 
applicazione, l’ (f.) (pl. le applicazioni): 
аплікація (інформ.) 
spazio, lo (m.): простір тут: космічний 
spaziale, (m. e f.): космічний 
pianeta, il (m.) (pl. i pianeti): планета 
fantascienza, la (f.): наукова фантастика 
Marte: Марс 
  
  

Unità 11 – Fare la spesa  
specificare, inf.: конкретизувати 
quantità, la (f.): кількість 
 
Pronti?  
1  
tonno, il (m.): тунець 
oliva, l’ (f.) (pl. le olive): маслина, оливка 
carota, la (f.) (pl. le carote): морква 
 
2  
lista della spesa, la (f.): список покупок 
minimo, il (m.): мінімум 
massimo, il (m.): максимум 
 
3  
nomina, inf. nominare: називає 
*come stanno le cose...: *якою є 
ситуація... 
*è in offerta: *знижена ціна 
*peggiorare, inf.: *погіршувати 
*chilo, il (m.): *кілограм 
*mozzarella biologica, la (f.): 
*моцарелла, вироблена на п-вах 
органічного с-го госп-ва 
*biologica, (f.) (m. biologico): *біологічна, 
екологічна 
*felicissima, (f.) (m. felicissimo): *дуже 
щаслива 
*scatoletta, la (f.) (pl. le scatolette): 
*баночка (консервна) 
*mi vuole bene: *він мене любить 
*macelleria, la (f.): м’ясний магазин 
 
A Era felicissima!  
1  
ha reagito, inf. reagire: відреагував/ла 
 
5  
maiale, il (m.): свиня 
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6  
ingrediente, l’ (m.) (pl. gli ingredienti): 
інгредієнти 
ragù alla bolognese, il (m.): болонський 
соус 
olio di oliva, l’ (m.): оливкова олія 
carne macinata, la (f.): фарш 
passata di pomodoro, la (f.): томатний 
соус 
parmigiano, il (m.): пармезан 
 
B E ti ha creduto?  
2  
più volte: багато разів 
anniversario, l’ (m.): ювілей 
 
C Cosa desidera?  
1  
etto, l’ (m.) (pl. gli etti): 100 грамів 
grammo, il (m.) (pl. i grammi): грам 
*mozzarella di bufala, la (f.): *моцарелла 
з молока буйволиці 
*mi ha mentito, inf. mentire: *мені збрехав 
*fruttivendolo, il (m.): *овочевий магазин 
*panificio, il (m.): *пекарня 
*tanto io ho finito: *так чи інакше, я 
закінчила 
*freschissima, (f.) (pl. freschissime): *дуже 
свіжа 
*melanzana, la (f.) (pl. le melanzane): 
*баклажан 
*negozio di alimentari, il (m.): 
*продуктовий магазин 
*lascia fare a me: *дозволь мені зробити 
*ci darà fastidio: *нам буде докучати 
*fastidio, il (m.): *неспокій, клопіт 
 
4  
salsiccia, la (f.) (pl. le salsicce): ковбаска 
pasta fresca, la (f.): свіжа паста 
ricotta, la (f.): сир 
 
 

D Certo che ce l’ho!  
1  
abbassare, inf.: тут: приглушити 
 
3  
alla rinfusa: в довільному порядку 
confezione, la (f.) (pl. le confezioni): 
пакування 
 
E Dove fare la spesa?  
2a  
riservare: приберегти 
inaspettata, (f.) (pl. inaspettate): 
несподівана 
risultano, inf. risultare: виявляються 
fornaio, il (m.): пекар 
quartiere, il (m.): квартал (в місті) 
esperto di fiducia, l’ (m.): експерт, якому 
довіряють 
fiducia, la (f.): довіра 
scambiare quattro chiacchiere: 
порозмовляти, побалакати 
chiacchiere, le (f.): пустослів’я 
si occupano, inf. occuparsi: дбають, 
піклуються 
personalmente, avv.: особисто 
anziano, l’ (m.) (pl. gli anziani): літній 
чоловік 
in caso di emergenza: у випадку 
необхідності 
stressante, (m. e f.): стресовий 
 
2b  
*non c’è male: *непогано 
*nuora, la (f.): *невістка 
*di mamma ce n’è una sola: *мама-тільки 
одна  
 
3  
quanti più abbinamenti possibili: як можна 
більше комбінацій 
macellaio, il (m.): м’ясник 
pescheria, la (f.): рибний магазин 
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vasetto, il (m.): банка, баночка 
 
4 Materiale per attività A/B  
chiusura, la (f.): закриття 
non farai in tempo: не встигнеш 
 
Italia&italiani  
Sapori d’Italia: Смаки й аромати 
італійської кухні 
sapore, il (m.) (pl. i sapori): смак 
fortunatamente, avv.: на щастя 
dal gusto unico: з унікальним смаком 
assaggiare, inf.: скуштувати 
esportato, (m.) (pl. esportati): 
експортований 
gorgonzola, il (m.): горгонзола 
sugo, il (m.) (pl. i sughi): соус 
gustoso, (m.) (pl. gustosi): смачний 
morbido, (m.): м’який 
delicato, (m.): делікатний 
aceto balsamico, l’ (m.): бальзамічний 
оцет 
pecora, la (f.): вівця 
prosecco, il (m.): просекко - сухе ігристе 
вино 
secco, (m.): сухий 
frizzante, (m. e f.): ігристий/е/а 
champagne, lo (m.): шампанське 
burrata, la (f.): буррата 
a prezzi contenuti: по помірним цінам 
preparato, (m.) (pl. preparati): 
приготований 
punto di ristoro, il (m.) (pl. i punti di ristoro): 
заклад гром. харчування 
Seconda Guerra Mondiale, la (f.): Друга 
Світова Війна 
cacao, il (m.): какао 
crema alle nocciole, la (f.): крем з лісових 
горіхів 
nocciola, la (f.) (pl. le nocciole): лісовий 
горіх 
  
 

Eserciziario UD11  
11a  
farina, la (f.): борошно 
 
15  
vegetariano, il (m.): вегетаріанець 
allergica, (f.) (m. allergico): алергік 
  
  
Unità 12 – Un dipinto famoso  
programma televisivo, il (m.) (pl. i 
programmi televisivi): телевізійна 
програма 
televisivo, (m.) (pl. televisivi): телевізійний 
paragone, il (m.) (pl. i paragoni): 
порівняння 
precisare, inf.: уточнити 
i pro e i contro: за і проти 
 
Pronti?  
1  
trasmissione sportiva, la (f.): спортивна 
передача 
 
2  
*profumino, il (m.) (pl. i profumini): 
*аромат 
*apparecchiare, inf.: *накривати на стіл 
*isola dei campioni, l’ (f.): *острів 
чемпіонів реаліті-шоу, присвячене 
футболу 
*e dai: *тут: та годі 
*una volta ogni tanto: *час від часу 
*satira, la (f.): *сатира 
*intelligente, (m. e f.): *розумний 
*smettetela, inf. smetterla: *припиніть 
*metto su RAI 1: *включу РАІ 1  
*sta per...: *збирається (зробити щось) 
*critico d’arte, il (m.): мистецтвознавець 
*Cena in Emmaus, la (f.): Вечеря в 
Еммаус – картина Караваджіо 
*esposto, (m.): виставлений  
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A È un falso!  
1  
canale, il (m.): канал 
 
B Più o meno?  
comparativo, il (m.): вищий ступінь 
порівняння 
più... di...: більше ... ніж ... 
abitante, l’ (m. e f.) (pl. gli/le abitanti): 
житель 
meno... di...: менше ... ніж ... 
quanto/come: тільки / скільки 
 
C Che cosa stai guardando?  
1  
*abbonamento, l’ (m.): *абонемент 
*serie (TV) , la (f.): *серіал (телевізійний) 
*non c’è due senza tre: *досл.: не буває 
двох без трьох – телевізійна програма 
*riconosci, inf. riconoscere: *впізнаєш 
*vale a dire...: *означає 
*concorrente, il/la (m. e f.) (pl. i/le 
concorrenti): *тут: учасник гри 
*telespettatore, il (m.) (pl. i telespettatori): 
*телеглядач 
*va in onda: *є в ефірі (передається) 
*pollice, il (m.) (pl. i pollici): *тут: дюйм 
*sottile, (m. e f.): *тонкий 
*altoparlante, l’ (m.) (pl. gli altoparlanti): 
*репродуктор  
*nel senso che...: в тому сенсі, що 
*stupido, (m.) (pl. stupidi): *дурний 
 
2  
conduttore, il (m.): ведучий програми 
 
3  
individuate, inf. individuare: визначіть, 
знайдіть 
 
D La foto  
1  
*eccolo: *ось він/воно 

*adesso sì che finirà nei guai: *зараз у 
нього будуть неприємності 
*guaio, il (m.) (pl. i guai): * неприємність, 
лихо 
*coinvolto, (m.): *утягнений (у якусь 
подію) 
*o meno, *тут: чи ні 
*lasciamo perderé: *облишмо, забудьмо 
*stiamo esagerando, inf. esagerare: *ми 
перебільшуємо 
*non c’entra niente: *це не має нічого 
спільного  
*si tratta di...: *мова йде про ... 
*famosissima, (f.) (m. famosissimo): *дуже 
відома 
*dimostrare, inf.: *довести 
 
E Televisione: sì o no?  
1  
dipendenza, la (f.): залежність 
trasmette, inf. trasmettere: передавати 
 
3  
ha smesso, inf. smettere: припинив 
 
4  
unità d’Italia, l’ (f.): єдність Італії 
Lascia o Raddoppia: Залиште або 
Подвоюйте в минулому одна з перших і 
телевізійних програм-вікторин  
raddoppia, inf. raddoppiare: подвоюйте 
canone di abbonamento, il (m.): 
абонементна плата 
esatto, (m.) (f. esatta): точний 
lira, la (f.) (pl. le lire): ліра 
diritto, il (m.): право 
successivo, (m.) (f. successiva): наступний 
rischio, il (m.): ризик 
costretto, (m.) (f. costretta): вимушений 
facevano concorrenza, inf. fare: (вони) 
змагались 
concorrenza, la (f.): конкуренція 
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sala da ballo, la (f.) (pl. le sale da ballo): 
танцювальний зал 
personalità, la (f.): особистість 
vincita, la (f.) (pl. le vincite): виграш 
ricerca, la (f.): дослідження 
vocabolario, il (m.): словник 
è migliorata, inf. migliorare: покращилась 
esprimersi, inf.: висловитися 
rispetto a...: в порівнянні з ... 
dialetto, il (m.): діалект, говірка 
linguisticamente, avv.: лінгвістично 
 
5  
tabù, il (m.): табу ́ 
al contrario: навпаки 
 
Materiale per attività A/B  
ciascuno: кожний 
spettatore, lo (m.): глядач 
cassiera, la (f.): касир 
comodino, il (m.): тумбочка 
scrivania, la (f.): письмовий стіл 
alimento, l’ (m.) (pl. gli alimenti): їжа, 
продовольство 
 
Italia&italiani  
La televisione italiana: Італійське 
телебачення 
Non è mai troppo tardi: Ніколи не пізно, в 
60-тих роках програма, яка навчала 
грамоти дорослих, що не вміли читати  
condotto, (m.): проведений  
maestro, il (m.): маестро 
grazie a...: завдяки 
trasmesso, (m.): переданий 
è aumentata, inf. aumentare: 
збільшилась, зросла (к-сть) 
scuola dell’obbligo, la (f.): обов’язкова 
школа 
La ruota della fortuna: Колесо фортуни 
varietà, il (m.) (pl. i varietà): вар’єте 
crisi petrolifera, la (f.): нафтова криза 
politica, la (f.): політика 

attualità, la (f.): остання/гаряча новина 
cabaret, il (m.): кабаре 
proveniente, (m. e f.) (pl. provenienti): що 
походить 
satirico, (m.) (pl. satirici): сатиричний 
Le iene: Гієни – телевізійна програма 
Striscia la notizia: Розповзається новина – 
телевізійна програма 
critico, (m.): критик 
provocatorio, (m.): провокуючий 
umorismo, l’ (m.): гумор 
ironia, l’ (f.): іронія 
ballerino, il (m.) (pl. i ballerini): танцюрист 
  
Eserciziario UD12  
1  
finto, (m.) (pl. finti): фіктивний, підставний 
telecamera, la (f.) (pl. le telecamere): 
камера 
 
3  
altezza, l’ (f.): ріст 
 
6  
isola deserta, l’ (f.): пустельний острів 
 
10  
pallavolo, la (f.): волейбол 
divertentissima, (f.): дуже розважальна, 
захоплива 
 
12a  
epoca, l’ (f.): ера, епоха 
comunicazione, la (f.): комунікація, 
повідомлення 
 
13  
prefisso, il (m.): тут: префікс 
tv a pagamento, la (f.): платне 
телебачення 
 
14  
prete, il (m.): священик 
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seguito, (m.) (f. seguita): за яким 
слідкують 
produzione, la (f.): виробництво 
appassioneranno, inf. appassionare: 
захоплять, приваблять 
immaginario, (m.) (f. immaginaria): уявний 
carabiniere, il (m.) (pl. i carabinieri): 
карабінер 
banda, la (f.): банда, ватага 
cronaca nera, la (f.): хроніка злочинів, 
досл.: «чорна хроніка» 
 
Italia&italiani       
1  
intrattenere, inf.: розважати 
caratterizzato, (m.) (f. caratterizzata): тут: 
відрізняється 
 
3  
intrattenimento, l’ (m.): тут: розважальні 
програми 
  
  
Ripasso 4  
3                     
lunghezza, la (f.): довжина 
ricarica, la (f.): заряд, поповнення 
conversazione, la (f.): розмова 
ricaricarsi, inf.: заряджатись 
  
  
Finale rosso  
*riguardo a...: стосовно чогось/когось 
*ha suscitato, inf. suscitare: *викликав/ла 
*non è più in vita: *він вже не живий 
*su...: *не сумуй 
*c’era da immaginare: *можна було 
уявити/передбачити 
*pubblicità, la (f.): *реклама 
*ingannare, inf.: *обдурити/обманути 
*ci sono cascati tutti: *тут: всі повірили 
*mantiene, inf. mantenere: *дотримується 

*sarà appeso, inf. appendere: *буде 
повішений 
*abbiamo concordato, inf. concordare: 
*ми узгодили 
*qualche idea ce l’ho...: *у мене є 
декілька ідей 
  
  
Finale blu  
*ha svolto intense indagini: *провела 
інтенсивні розслідування 
*intensa, (f.) (pl. intense): *інтенсивна 
*abbiamo valutato, inf. valutare: *тут: 
зважили, прийняли до уваги 
*ha fatto del suo meglio: *зробили все що 
могли 
*li ringrazio di cuore: *їм щиро дякую 
*sforzo, lo (m.) (pl. gli sforzi): *зусилля 
*assicurata, (f.) (pl. assicurate): 
*застрахована 
*lanciare un appello: *звернутись 
*lanciare, inf.: *запустити, розпочати 
*appello, l’ (m.): *звернення 
*restituitelo, inf. restituire: *поверніть його 
*appartiene, inf. appartenere: *належить 
*questo è il colmo: *ну це вже зверх 
всього 
*colmo, il (m.): *повний, заповнений до 
краю 
*vai a capire...: *попробуй зрозумій 
*tutto sommato: *в загальному 
*assicurazione, l’ (f.): *страховка 
*raddoppiato, (m.) (pl. raddoppiati): 
*подвоєний 


