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ВСТУП 
Програма вивчення нормативної (варіативної) навчальної  дисципліни «Латинська мова» 

складена Майстренко М.І. відповідно до освітньо-професійної програми підготовки ступеня 

бакалавра, предметна спеціалізація 014.02 Середня освіта, 035.043 Германські мови та літератури 

(переклад включно), перша – німецька, 035.041 Германські мови та літератури (переклад 

включно), перша – англійська. Предметом вивчення навчальної дисципліни є  фонетика, 

граматика, лексика латинської мови. 

Міждисциплінарні зв’язки:  

Сучасні романські, германські і слов’янські мови мають немало свідчень певної 

спорідненості з латинською мовою, що є доказом їх генетичної спільності та запозичень. 

Латинська мова поряд з грецькою донині залишається базою для утворення міжнародної 

суспільно-політичної та наукової термінології. 

Цикл вправ, розроблених до кожного заняття, спрямований на засвоєння лексики і 

граматики, на засвоєння окремих словотворчих елементів у зіставленні з лексичними паралелями 

в англійській, французькій, іспанській та українській мовах. 

Латинська мова живе в друкованому слові; знання її сприяє розширенню 

загальноосвітнього кругозору, розвиває логічне мислення, йде на користь загальній мовознавчій 

обізнаності. 

Знання латинської мови забезпечує духовну спільність гуманітаріїв світу, які сприймають, 

зберігають і передають у майбутнє культурну спадщину віків. 

Читання, осмислення й коментування латинських джерел має стати, поряд з іншим, 

пошуком моральних критеріїв, прилученням до духовних цінностей, освячених авторитетом 

віків. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких кредитів: 

Кредит №1: Історичне минуле латинської мови. 

 Тема 1: Походження латинської мови. 

 Тема 2: Перiодизацiя розвитку латинської мови в античну епоху. 

 Тема 3: Фонетика і графіка. 

Кредит №2: Морфологія. 

 Тема 1: Іменник. Відмінни. 

 Тема 2: Прикметник. Прислівник. 

 Тема 3: Дієслово. Основні форми дієслова. Наказовий спосіб. Теперішній час 

дійсного способу активного та пасивного стану. Praesens indicativi activi et passivi. 

Тема 4: Часи системи інфекта: минулий та майбутній I недоконаного виду дійсного 

способу активного та пасивного стану. 

Тема 5 Займенник: вказівні, питальні, відносні, означальні, неозначені, заперечні. 

Тема 6: Числівник.  

Тема 7. Відкладні та напіввідкладні дієслова. Неправильні дієслова. Недостатні 

дієслова. Безособові дієслова. Герундій та герундив. 

Кредит №3: Словотвір. Синтаксис. 

  Тема 1: Способи словотвору. 

  Тема 2: Суфiксацiя в системi дiєслова. 

  Тема 3: Інфінітиви. Інфінітивні звороти. Часові значення iнфiнiтивiв у зворотах. 

  Тема 4: Умовний спосіб. Функції кон’юнктива у незалежних реченнях. Вживання 

кон’юнктива у підрядних реченнях. 

Тема 5. Синтаксис складного речення. Підрядні речення із сполучником ut (ne). Підрядні 

речення із сполучником cum. Переклад оригінальних античних текстів з граматичним 

коментарем.   

 

Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Метою навчання латинської мови на філологічних факультетах є читання і переклад 

оригінальних літературних зразків не тільки класичної, а й середньовічної, ренесансної і навіть 

просвітницької латини, у тому числі й вітчизняних авторів (кінець XVII ¾ початок XVIII ст.ст.), 



розширення загальнолінгвістичного світогляду студентів, засвоєння ними міжнародної 

латинської термінології в галузі гуманітарних наук. 

Курс латинської мови має сформувати у майбутніх фахівців культуру філологічного 

аналізу джерела, навичок перекладу та науковий підхід до вивчення мови як суспільного явища. 

Вивчення латинської мови має полегшити опанування новими європейськими мовами, 

поглибити розуміння рідної мови, сприятиме вивченню курсу порівняльного мовознавства, 

навчання морфолого-синтаксичного аналізу тексту розвиває пам’ять студентів, увагу, логічне 

мислення. 

 

 

Практичні цілі навчання латинської мови : 

• навчання читанню; 

• опанування граматичною системою латинської мови у порівнянні з системами рідної та 

західноєвропейських мов, що вивчаються; 

• навчання перекладу з латинської мови; 

• навчання лексичному мінімуму латинської мови; 

• знайомство із словотворчими елементами латини, які є найбільш продуктивними у 

сучасних мовах; 

• знайомство з літературою та культурою народів Давнього Світу. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими 

компетентностями:  

І. Загальнопредметні: 

• здатність до абстрактного мислення, до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел;  

• здатність генерувати нові ідеї (креативність);  

• здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми; здатність вдосконалювати власне 

навчання з розробленням навчальних і дослідницьких навичок; 

• здатність удосконалювати мовні і мовленнєві навички, розвивати свій інтелектуальний і 

загальнокультурний рівень на різних етапах професійного зростання;  

• здатність до письмової й усної комунікації, що якнайкраще відповідають ситуації професійного 

і особистісного спілкування засобами рідної мови; 

• здатність працювати в міжнародному контексті; 

• здатність ідентифікувати oсoбистісний прoфіль фахівця з oбранoю ним індивідуальнoю 

стратегією життєдіяльнoсті та гуманістичнoю спрямoваністю на діяльність філолога, яка 

зoрієнтoвана на вітальні, сoціальні та прoфесійні цінності. 

ІІ. Фахові:  

• Володіти системою лінгвістичних знань, що включає в себе знання основних явищ на 

всіх рівнях мови і її функціональних різновидів; 

• Здатність самостійно опановувати нові знання, критично оцінювати набутий досвід з 

позицій останніх досягнень філологічної науки та соціальної практики; 

• Здатність до професійного удосконалення, підвищення кваліфікації. 

Розробку програми здійснено на основі вимог ступеневої освіти та положень діалогічної 

освітньої концепції, яка передбачає рівномірну і рівноправну взаємодію усіх учасників 

навчального процесу, а також взаємну обумовленість і багатоманітні динамічні зв'язки всіх 

компонентів навчально - методичної системи між собою.  

Програма має прикладний характер. На її основі укладені робочі програми відповідно до 

логіки і структури базових навчальних посібників та наявності додаткових дидактичних 

матеріалів. 

На вивчення навчальної дисципліни  відводиться 90 години /3 кредити ECTS. 

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

Кредит №1: Історичне минуле латинської мови. 



Історичне минуле латинської мови. Вплив латинської мови на формування 

інтелектуальної культури молоді. Фонетика і графіка. Походження латинської мови. Латинська 

мова одна з давнiх iндоєвропейських мов. Перiодизацiя розвитку латинської мови в античну 

епоху. 

Народно-розмовний варіант латинської мови як основа романських мов. 

Роль латинської мови у формуванні інтернаціональної лексики та у створенні сучасної 

наукової i технічної термінології. Латино-грецькi корені в утворенні лінгвістичної та 

літературознавчої термінології. Латинська мова як мова джерел літературних, історичних, 

юридичних та філософських. 

Латинський алфавіт та його походження. Фонеми та літери латинської 

мови. Система вокалізму.  

Кредит №2: Морфологія. 

Загальноiндоєвропейськi граматичнi категорiї iменника: рiд, число, вiдмiнок. П’ять вiдмiн 

іменників.  

Прикметники I і II вiдмiн та їх iсторичнi основи на -а, -о/е. Прикметники III вiдмiни з 

давньою основою на голосний -i (рiдко на приголосний). Зразки вiдмiнювання. Зразки 

вiдмiнювання прикметникiв вищого та найвищого ступенів. Прислівник. Способи утворення 

прислівників вiд прикметникiв. Ступені порівняння прислівників. 

Загальноiндоєвропейськi граматичні категорії дієслова: особа, число, час, спосіб, стан.  

Особливостi займенникового вiдмiнювання. Присвійні займенники та їх вiдмiнювання. 

Вживання зворотнього займенника. Особові займенники I та II осіб. Вказівні займенники та їх 

вiдмiнювання. Способи утворення неозначених займенників. 

Семантико-морфологiчнi групи числівників: кiлькiснi, порядковi, розділові, 

прислiвниковi. Утворення числівників. Відмінювання числівників. Римські цифри.  

Кредит №3: Словотвір. Синтаксис. 

Способи словотвору: словоскладання та афiксацiя (префiксацiя i суфiксацiя). 

Словоскладання при утвореннi iменникiв i дiєслiв. Суфiксацiя в системi дiєслова. 

Головні та другорядні члени речення. Порядок слiв. Вживання займенників у зворотах. 

Узгодження часів та типи підрядних речень, в яких воно вживається 

Умовний спосіб. Функції кон’юнктива у незалежних реченнях. Вживання кон’юнктива у 

підрядних реченнях. 

Синтаксис складного речення. Підрядні речення із сполучником ut (ne). Підрядні речення 

із сполучником cum. Переклад оригінальних античних текстів з граматичним коментарем.   

. 
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Форма підсумкового контролю успішності навчання 

Формою підсумкового контролю успішності навчання з дисципліни «Латинська мова» є залік. 

 

Засоби діагности успішності навчання: написання контрольних робіт, самостійних робіт, 

ректорських контрольних робіт, творчих робіт (твори/есе), поточне опитування. 


