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Fonologia e ortografia

1

ITALIANO

LEZIONE

Suoni e lettere

AUDIO

Pronuncia → SUONI
Scrittura → LETTERE
Successione ordinata delle lettere → ALFABETO
consonanti

vocali
a

b c d f g h l m n p
q r s t v z

è
vènti

é

i

ò

ó

u

tòrta tórta

vénti

Le vocali sono 5, ma la e e la o si possono pronunciare in due modi diversi.

РОЗДІЛ

1

Фонологія та орфографія

1

UCRAINO

УРОК

Звуки та букви

Вимова → ЗВУКИ
Письмо → БУКВИ
Порядковий номер букв → АЛФАВІТ

приголосні
b c d f g h l m n p
q r s t v z

голосні
a

è
vènti

é
vénti

i

ò

ó

u

tòrta tórta

Голосних п’ять, але е та о можуть вимовлятися двома різними способами.
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LEZIONE

Consonanti e vocali:
problemi di ortografia
SINGOLARE
(1a persona)
(2a persona)
(3a persona)

ITALIANO

Il verbo avere
vuole l’h in
quattro voci:

AUDIO

PLURALE
io HO
tu HAI
egli HA

(3a persona)

essi HANNO

Si scrivono con la lettera MAIUSCOLA:
• i nomi propri: persone → Luigi; luoghi geografici → Mediterraneo; festività
→ Natale ecc.
• l’iniziale dei titoli dei libri, dei film: L’inventore di sogni ecc.

2

УРОК

Приголосні та голосні
проблеми з орфографією
ОДНИНА

(1a особа)
(2a особа)
(3a особа)

UCRAINO

Дієслово avere
потребує h
у чотирьох
відмінках.

МНОЖИНА
io HO
tu HAI
egli HA

(3a особа)

essi HANNO

Пишуться з ВЕЛИКОЇ ЛІТЕРИ:
• власні імена: людей → Luigi; географічні назви → Mediterraneo;
назви свят → Natale та інші.
• перша літера назви книг, фільмів L’inventore di sogni тощо
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ITALIANO

LEZIONE

Dividere le parole
in sillabe
AUDIO

s pezzare le parole in parti più piccole, le sillabe,
che si pronunciano con un’unica emissione di fiato.

DIVIDERE
in SILLABE
Esempi di sillabe:
• 1 vocale → A-MO
• 2 vocali → AU-TO
• 3 vocali → A-IUO-LA

• 1 consonante + 1 vocale → CA-NE NB Non ci sono sillabe
• 1 consonante + 2 vocali → PIA-NO formate solamente da
• 2 consonanti + 1 vocale → TRE-NO una consonante.

Le parole formate da una sola sillaba (da, fa,
va, a, ma, se ecc.) si chiamano monosillabi.
Per dividere in sillabe le parole formate
da due o più sillabe, bisogna seguire delle
regole:
• le consonanti doppie si separano in due
sillabe → TET-TO
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UCRAINO

УРОК

• la s quando è seguita da una o più consonanti
forma con loro una sillaba → NO-STRO
• due vocali vicine possono:
– stare nella stessa sillaba → TUO-NO
– dividersi in due sillabe diverse → PA-E-SE
Dividere in sillabe è utile per andare a capo.

Розділити слова
на склади
РОЗДІЛ
на СКЛАДИ

розділяти слова на більш маленькі частини, склади, які
вимовляються одним поштовхом видаваного повітря.

Приклади складів:
• 1 приголосна + 1 голосна → CA-NE
• 1 голосна → A-MO
• 1 приголосна + 2 голосні → PIA-NO
• 2 голосних → AU-TO
• 3 голосних → A-IUO-LA • 2 приголосні + 1 голосна → TRE-NO
Слова складені з одного складу (da,
fa, va, a, ma, se та інші) називаються
односкладними. Для того, щоб
розділити на склади слова, що
складаються з двох або більше
складів, треба дотримуватися
правил:
• подвійні приголосні розділяються

→ TET-TO
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УВАГА Немає
складів,
складених
лише з однієї
приголосної.
• літера s, коли після неї йде одна або
декілька приголосних то складає з
ними склад → NO-STRO
• дві голосні що знаходяться рядом
можуть:
– знаходиться в одному складі

→ TUO-NO

– розділятися на два різних склади

→ PA-E-SE

Ділити на склади корисно для
перенесення.
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LEZIONE

L’accento
AUDIO

ITALIANO

Esistono parole uguali che però hanno significato diverso a seconda di come si
pronunciano, cioé in base all’accento.
L’accento → indica su quale sillaba si ferma di più la voce quando pronunciamo
una parola. Si segna:
• solo quando la voce cade sull’ultima sillaba: bontà, farò, perché ecc.
• su alcuni monosillabi (più, già ecc.), in particolare su quelli che si possono
confondere con altre parole scritte uguali:
La mamma cucina. / Là c’è un incendio.

NB Non si mette l’accento sulle voci verbali do, so, fa, sta, va.
Esistono due tipi di accento:
•	` grave → indica che la vocale ha una pronuncia “aperta” (caffè);
•	´ acuto → indica che la vocale ha una pronuncia “chiusa” (perché).

NB L’accento è utile per distinguere parole che si scrivono allo stesso modo, ma
hanno significato diverso: pero / però, da / dà, casco / cascò ecc.
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LEZIONE

Наголос

UCRAINO

Існують однакові слова, які мають різне значення відповідно до того, як вони
вимовляються, тобто на основі наголосу.
Наголос → вказує на який склад зупиняється голос коли ми вимовляємо
слово.
Наголос вказується:
• лише, коли голос падає на останній склад: bontà, farò, perché та інші.
• на деяких односкладових (più, già та інші), зокрема, ті що можна сплутати з
іншими словами, що пишуться однаково:
La mamma cucina. / Là c’è un incendio.
Важливо Наголос не вказується на голосних дієсловах do, so, fa, sta, va.
Існує два види наголосу:
•	` важкий → вказує, що у голосних “відкрита” вимова (caffè);
•	´ гострий → вказує, що у голосної “закрита” вимова (perché).
Важливо наголос корисний для відокремлення слів, що пишуться однаково,
але мають різне значення: pero / però, da / dà, casco / cascò тощо.
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ITALIANO

LEZIONE

Apostrofo:
sì o no?
AUDIO

non si dice

ma si dice

lo uomo

l’uomo

santo Antonio

sant’Antonio

Che cosa accade quando una parola che
finisce per vocale incontra una parola che
inizia per vocale?
La prima parola perde la vocale finale e al
suo posto si mette l’apostrofo.

Questo fenomeno si chiama elisione.
Non sempre, però, si deve fare l’elisione.
Che cosa accade quando una parola che
non si dice
ma si dice
finisce per vocale incontra una parola che
buono signore
buon signore
inizia per consonante?
santo Filippo
san Filippo
La prima parola perde la vocale finale e al
suo posto non si mette l’apostrofo.
Questo fenomeno si chiama troncamento.
Non sempre, però, si deve fare il troncamento.

NB In alcuni casi si può avere il troncamento (e quindi non si mette l’apostrofo)
anche quando il secondo nome inizia per vocale.
Ricorda: uno, nessuno, ciascuno, alcuno davanti a parole maschili non vogliono
l’apostrofo: un amico / un’amica nessun arancio / nessun’arancia
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УРОК

Апостроф:
так або ні?

не вимовляється вимовляється

lo uomo

l’uomo

santo Antonio

sant’Antonio

Це явище називається елізією
Не завжди, але, необхідно робити
елізію.
не вимовляється вимовляється

buono signore

buon signore

santo Filippo

san Filippo

Що відбувається коли слово, що
закінчується на голосну зустрічається зі
словом, що починається на голосну?
Перше слово втрачає кінцеву голосну та її
місце ставиться апостроф.

Що відбувається коли слово, що
закінчується на голосну зустрічає слово,
що починається на приголосну?
Перше слово втрачає кінцеву голосну та її
місці не ставиться апостроф.

Це явище називається апокола.
Не завжди, але іноді необхідно застосовувати апоколу.
Важливо У деяких випадках можна отримати апоколу (і таким чином, не буде
ставитися апостроф) навіть коли друге ім’я починається з голосної.
Пам’ятай: uno, nessuno, ciascuno, alcuno перед словами у чоловічому роді не
потребують апострофу: un amico / un’amica nessun arancio / nessun’arancia
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LEZIONE

La punteggiatura
AUDIO

?
!

,

PUNTO INTERROGATIVO
alla fine di una domanda diretta
PUNTO ESCLAMATIVO
per dare ordini, esprimere
meraviglia, gioia, dolore...
VIRGOLA
pausa breve tra le parole

; PUNTO E VIRGOLA

pausa un po’ più lunga
della virgola
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УРОК

: DUE PUNTI

prima di un elenco, di una
spiegazione
VIRGOLETTE

“ ” • p er riportare le parole precise
« » dette da qualcuno
‘ ’ • per indicare titoli

•p
 er mettere in evidenza parole,

definizioni

–

TRATTINI LUNGHI
possono sostituire le virgolette

( ) PARENTESI TONDE

per inserire nel discorso
un’aggiunta, una spiegazione...

Пунктуація

КРАПКА
пауза довга при кінці промови,
слідує велика літера

: ДВОКРАПКА

перед списком, перед
поясненням

ЛАПКИ
“ ” • д ля передачі цитат
« » • д ля відображення назв книг,
‘ ’ статей і т.д.
•д
 ля того, щоб виділити слова,
терміни

?

ЗНАК ПИТАННЯ
у кінці прямого питання

!

ЗНАК ОКЛИКУ
щоб віддати наказ, висловити
подив, радість, біль...

,

КОМА
пауза коротка між словами

– можуть замінити лапки

КРАПКА ТА КОМА

( ) для того, щоб додати у діалог

; пауза трохи довша за кому

UCRAINO

Основними знаками пунктуації є:

.

ITALIANO

I principali segni di punteggiatura sono:
. PUNTO FERMO
pausa lunga alla fine del discorso;
segue la lettera maiuscola

ТИРЕ

КРУГЛІ ДУЖКИ

додатковий текст, пояснення...
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