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ІНТЕНСИВ ДЛЯ ПОЧАТКІВЦІВ 

*україномовна програма* 

Ми умовно поділяємо навчання на 6 блоків. По 5 занять у кожному. 

 

 

 

 

 

В результаті блоку та виконання домашніх завдань: 

 Ви зможете почати розмову із італійцем 
 представити себе і тих, хто поруч із вами 
 Ви напишете декілька диктантів, навчитеся писати італійською раз і назавжди 
 зможете розпитати свого співбесідника усі необхідні при першому знайомстві речі 
 розповісти дещо про себе та інших людей, про мене, наприклад 
 по-трохи почнете звикатися із прийменниками, бо ми з самого початку беремося за їх 

вживання 
 почати розрізняти роди, однину та множину 
 рахувати італійською, називати свій номер телефону, вдало розраховуватися у магазині чи у 

барі 
 відмінювати будь-яке правильне дієслово у всіх особах за простими схемами. А дієслова – це 

ж основа речень. Тому, більше дієслів – більше речень 
 Ви будете намагатися говорити так швидко як італійці, разом з ними 
 закріпите увесь пройдений матеріал на безлічі дієвих вправ 
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В результаті блоку та виконання домашніх завдань: 

 Ви зможете знайти дорогу, навіть якщо загубитеся у невідомому італійському місті 
 складете багату на нові слова та конструкції розповідь про своє місто 
 навчитеся ставити будь-які питання, бо ми вивчаємо питальні слова і тренуємося їх 

використовувати 
 поглянете на уже знайомі прийменники з іншої сторони – нові аспекти вживання 
 пройдете тему із часом (години, хвилини, пори дня) та закріпите її, записуючи мені аудіо. Так, 

у нас різні нестандартні підходи до домашніх завдань 
 зможете розповісти про своє помешкання, про розташування предметів у ньому. Тут ми 

вивчаємо безліч прислівників 
 освоїте модальні та деякі «дотичні» до них дієслова, що дозволяють значно збагатити 

мовлення на перших порах 
 без моїх підказок Ви почнете дивитися відео та з усіх сил намагатися орієнтуватися в них 

  



primalezione.com 
 

 

 

 

 

В результаті блоку та виконання домашніх завдань: 

 Ви освоїтеся у всіх дрібницях теперішнього часу 
 здобудете до свого лексикону ще декілька нових суто італійських конструкцій 
 навчитеся правильно вживати займенники, такі як «його», «йому», «їм» - це саме та тема, що 

зупиняє багатьох 
 познайомитесь із зворотніми дієсловами, почнете використовувати їх у всіх особах 
 відточите свою майстерність на дієвих вправах 
 почнете читати адаптовані італійські тексти 
 навчитеся описувати абсолютно будь-який предмет, що вас оточує – допомагає пояснити 

італійцям слова, яких ви ще не знаєте 
 будете знати, як називаються Ваші частини тіла та зможете пояснити, що у Вас болить, або 

допомогти комусь із ближніх 
 розберетесь із поняттям партитивних або часткових артиклів так, що питань більше не 

виникатиме 
 перейдете до «багатого», повного мовлення і, як наслідок, почнете виражати свою думку 

більш точно 
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В результаті блоку та виконання домашніх завдань: 

 завершите вивчення теперішнього часу. Тепер Ви будете знати у ньому все 
 вивчите присвійні займенники 
 навчитеся порівнювати речі, предмети та заняття 
 перейдете на рівень словотворення: як одне слово перетворити не декілька 
 почнете вивчати італійську мову новим методом – за допомогою перегляду одного відео 

щодня. Це дає додаткову практику аудіювання та безліч нової лексики 
 спробуєте описувати зовнішність людей, свою, мою, ваших рідних та близьких 
 зможете розповісти дещо про свою професію, а також розпитати про те, чим займається ваш 

співбесідник, і зрозуміти те, що він Вам відповість 
 познайомитесь із прислівниками часу 
 почнете компонувати тексти італійською мовою – вправа, що дається на тестах різної 

складності 
 дізнаєтеся про те, що їдять італійці на сніданок та обід, трохи більше про цю величезну 

частину італійської культури, навчитеся самостійно робити замовлення у барі чи ресторані 
 разом зі мною розберете наказовий спосіб дієслова, розглянете усі його нюанси 
 зупинитеся детально на темі неозначених прикметників та займенників, добре відпрацюєте її 

на вправах 
 складатимете безліч власних розповідей італійською мовою 
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В результаті блоку та виконання домашніх завдань: 

 Ви будете самостійно утворювати Participio Passato від усіх правильних дієслів 
 зрозумієте логіку вибору допоміжних дієслів у Passato Prossimo 
 отримаєте бонусні файли для детальнішого вивчення 
 продовжите читати, писати, слухати багато аудіо італійською та самостійно дивитися відео. 

Але рівень, як і ваші знання, не стоїть на місці, а ускладнюється 
 запам’ятаєте вирази, що вводять минулий час 
 додатково разом зі мною розберете вживання різних прийменників у контексті минулого часу 
 засвоїте тему із артикльованими прийменниками. Як бачите, не полишаємо розглядати вузькі 

спеціальні теми 
 будете перекладати, перекладати, перекладати із української на італійську – допомагає у 

майбутньому перекладати свої думки у режимі живого часу 
 вивчите час Imperfetto та усі випадки його вживання 
 зрозумієте різницю між двома минулими часами та відпрацюєте їх на усіх видах дієслів, 

включаючи зворотні 
 будете мати у своїй скарбничці безліч італійських пісень, переклад яких ви розумітимете на всі 

100%. Ми слухаємо багато музики, що ілюструє граматичні теми 
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В результаті блоку та виконання домашніх завдань: 

 познайомитесь із безособовими дієсловами в італійській мові. Цікава і зручна для мовлення 
тема 

 будете активно практикувати минулі часи, вивчені у попередньому блоці 
 освоїте майбутній час + деякі додаткові можливості його вживання 
 потрохи почнете виконувати тестові завдання, що даються на типових тестах на рівень знань 

А2 в Італії 
 перейдете на рівень самостійного читання складних творів, хтось обирає свою першу книгу 

італійською 
 вивчите ступені порівняння прикметників (+ їх неправильні форми) 
 сприйматимете якомога більше мовлення на слух, намагаючись потім його відтворити так 

само італійською 
 познайомитеся із додатковими словами та конструкціями, що збагачують італійське 

мовлення. Зараз не розкриваю усіх секретів 
 продовжите збагачувати лексику у темі предметів одягу, покупок, природніх явищ, їжі та 

багатьох інших 
 дізнаєтесь про нові техніки читання та перекладу, якісного запам’ятовування слів 
 наприкінці курсу пройдете справжній тест на рівень А2, зможете проаналізувати свої помилки 

і отримаєте мої поради стосовного того, куди рухатися далі, і як скласти собі програму занять 
 

+ багато неочікуваних бонусів. 

Ми хочемо, щоб навчатися Вам було комфортно. Тому завжди з Вами на зв’язку.  

Щоб записатися на курс – пишіть за контактами, поданими на сайті primalezione.com або на 

сторінці, звідки Ви читаєте цей файл.  


