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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників  

Галузь знань, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

(ступінь)  

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів – 3 

Галузь знань 

01 Освіта 

03 Гуманітарні науки Нормативна 

 Спеціальність  

014 Середня освіта 

035 Філологія 

014.02 Середня освіта  

035.043 Германські мови та 

літератури (переклад 

включно), перша - німецька 

035.041 Германські мови та 

літератури (переклад 

включно), перша - англійська 

Рік підготовки: 

1-й 

Семестр 

Загальна кількість годин 

– 90 

1-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання:  

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 4 

Ступінь: 

бакалавр 

- 

Практичні, семінарські 

30 

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

60 

Вид контролю: залік  

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної 

роботи становить: для денної форми навчання – 90 год.: 30 год. – аудиторні заняття, 60 

год. – самостійна робота (30% /70 %). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мета та завдання навчальної дисципліни 

 Мета вивчення дисципліни полягає у тому, щоб продемонструвати на прикладі 

«мертвої» мови можливі шляхи розвитку сучасних мов та навчити студентів вмінню 

розуміти та пояснювати мовні явища, осмислювати процеси взаємодії, соціальних та 

мовних факторів, усвідомлювати механізми, що ведуть до збагачення словникового складу, 

шляхом порівняння засобів передачі змісту в різних мовах. Також важливою метою 

вивчення латинської мови є збагачення культурологічного світорозуміння, що досягається 

шляхом читання (та перекладу) оригінальних античних та пізніших літературних творів, та 

адаптованих текстів міфологічного та історичного змісту. У цілому курс латинської мови 

має дати студентам такі знання, які допоможуть їм в подальшому житті, практичній та 

науковій діяльності. Практична віддача курсу полягатиме у творчому підході студентів до 

розуміння і використання вивчених знань. Кінцевою метою практичних знань є вміння 

перекласти та проаналізувати текст згідно параметрів, відповідних основним розділам 

теоретичного курсу. 

 Завдання дисципліни передбачає володіння студентами системою теоретичних 

знань з латинської мови, зокрема: про граматичну структуру, словниковий склад, 

стилістичні явища: оволодіння практичними навичками з перекладу (з латинської та 

навпаки), інтерпретування, словотвору. 

  У результаті вивчення курсу 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. 

 

Програма навчальної дисципліни 

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.   

 

Структура навчальної дисципліни. 

Теми кредитів Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Ус

ьо

го  

у тому числі Усього  у тому числі 

л п ла

б 

інд ср л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Кредит № 1. Історичне минуле латинської мови. 

Тема1. Походження 

латинської мови. 

8     8       

Тема 2. Перiодизацiя 

розвитку латинської 

мови в античну епоху. 

10  2   8       

Тема3.Фонетика і 

графіка. 

12  4   8       

             

Всього 30  6   24       

Кредит № 2.  Морфологія. 

Тема 1. 
Іменник.Відмінни.  

6  4   2       

Тема 2. Прикметник. 

Прислівник. 

2  2          

Тема 3 Дієслово. 

Основні форми 

дієслова. Наказовий 

спосіб. Теперішній час 

дійсного способу 

активного та 

пасивного стану. 

Praesens indicativi activi 

et passivi 

6  2   2       

Тема 4. Часи системи 

інфекта: минулий та 

майбутній I 

недоконаного виду 

дійсного способу 

активного та 

пасивного стану. 

6  2   2       



Тема 5. Займенник: 

вказівні, питальні, 

відносні, означальні, 

неозначені, заперечні. 

6     6       

Тема 6: Числівник 2  2          

Тема 7. Відкладні та 

напіввідкладні 

дієслова. Неправильні 

дієслова. Недостатні 

дієслова. Безособові 

дієслова. Герундій та 

герундив. КР. 

 

6  4   2       

Всього 30  16   14       

Кредит № 3.  Словотвір. Синтаксис. 

Тема 1: Способи 

словотвору. 

8     8       

Тема 2: Суфiксацiя в 

системi дiєслова. 

8     8       

Тема 3: Інфінітиви. 

Інфінітивні звороти. 

Часові значення 

iнфiнiтивiв у зворотах. 

2  2          

Тема 4: Умовний 

спосіб. Функції 

кон’юнктива у 

незалежних реченнях. 

Вживання кон’юнктива 

у підрядних реченнях. 

6  2   4       

Тема 5. Синтаксис 

складного речення. 

Підрядні речення із 

сполучником ut (ne). 

Підрядні речення із 

сполучником cum. 

Переклад оригінальних 

античних текстів з 

граматичним 

коментарем.   

4  2   2       

СКР 2  2          

Всього 30  8   22       

Всього за семестр 90  30   60       

 

Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Перiодизацiя розвитку латинської мови в античну епоху. 2 

2 Фонетика і графіка. 4 

3 Іменник.Відмінни.  4 

4 Прикметник. Прислівник. 2 



5 Дієслово. Основні форми дієслова. Наказовий спосіб. Теперішній 

час дійсного способу активного та пасивного стану. Praesens 

indicativi activi et passivi 

2 

6 Часи системи інфекта: минулий та майбутній I недоконаного виду 

дійсного способу активного та пасивного стану. 

2 

7 Числівник 2 

8 Відкладні та напіввідкладні дієслова. Неправильні дієслова. 

Недостатні дієслова. Безособові дієслова. Герундій та герундив. 

КР. 

4 

9 Інфінітиви. Інфінітивні звороти. Часові значення iнфiнiтивiв у 

зворотах. 

2 

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

Вживання кон’юнктива у підрядних реченнях. 

2 

11 Синтаксис складного речення. Підрядні речення із сполучником ut 

(ne). Підрядні речення із сполучником cum. Переклад оригінальних 

античних текстів з граматичним коментарем.   

2 

14 Семестрова контрольна робота 2 

 Разом за семестр 30 

 

Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Походження латинської мови. 8 

2 Перiодизацiя розвитку латинської мови в античну епоху. 8 

3 Фонетика і графіка. 8 

4 Іменник. Відмінни 4 

5 Дієслово. Основні форми дієслова. Наказовий спосіб. Теперішній 

час дійсного способу активного та пасивного стану. Praesens 

indicativi activi et passivi 

2 

6 Часи системи інфекта: минулий та майбутній I недоконаного виду 

дійсного способу активного та пасивного стану. 

2 

7 Займенник: вказівні, питальні, відносні, означальні, неозначені, 

заперечні. 

6 

8 Відкладні та напіввідкладні дієслова. Неправильні дієслова. 

Недостатні дієслова. Безособові дієслова. Герундій та герундив. 

2 

9 Способи словотвору. 8 

10 Суфiксацiя в системi дiєслова. 8 

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

Вживання кон’юнктива у підрядних реченнях. 

4 

12  Синтаксис складного речення. Підрядні речення із сполучником ut 

(ne). Підрядні речення із сполучником cum. Переклад оригінальних 

античних текстів з граматичним коментарем.   

2 

 Разом за семестр 60 

 

Методи навчання 

Для забезпечення навчальної діяльності студентів викладач застосовує такі методи, як 

демонстрація, пояснення та організація вправляння. Завдяки принципу домінуючої ролі 

вправ переважна частина заняття присвячується вправлянню студентів. Принцип 

комунікативності зумовлює переважне використання комунікативних вправ у процесі 

вправляння. 

 



Методи контролю 

Цілі та зміст цих видів контролю відповідають цілям та змісту навчання. Порядок 

нарахування балів і виставлення оцінок під час виконання студентами контрольних завдань 

зумовлено обраними видами контролю і є зручним і практичним. Результати контролю 

виступають показниками успішності студентів, які можна співвіднести з очікуваними 

навчальними досягненнями в оволодінні іноземною мовою.  

Поточний контроль:  

Усний контроль: опитування теоретичного матеріалу з теми, що вивчається. Письмовий 

контроль: різні види тестів з метою перевірки якості вивчення граматичних правил. 

Підсумковий контроль здійснюється за допомогою семестрової контрольної роботи 

наприкінці семестру.  

Підсумковий контроль знань студентів включає результати поточного контролю.  

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

(залік) 

Поточне тестування та самостійна робота КР Накопичувальні 

бали/ 

Сума 
Кредит №1 

Т1 Т2 Т3 25 100 

25 25 25 

Кредит №2 25 100 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 

10 15 10 10 10 10 10 

Кредит №3 25 100 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 

15 15 15 15 15 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

ОЦІНКА 

ЄКТС 

СУМА 

БАЛІВ 
ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ  

екзамен  залік 

A 90-100 5 (відмінно) 5/відм./зараховано 

B 80-89 
4 (добре) 4/добре/ зараховано 

C 65-79 

D 55-64 3 (задовільно) 

  

3/задов./ зараховано 

  E 50-54 

FX 35-49 2 (незадовільно)  Не зараховано 
 

Критерії оцінювання знань студентів 1 курсу «Латинська мова » 

1. Усні відповіді на теоретичні питання: 
• ґрунтовність теоретичних знань з курсу;  

• володіння науковою термінологією і поняттями з курсу;  

• повнота розкриття питання під час відповіді; вміння ілюструвати теоретичний 

матеріал прикладами; 

• упевненість, переконливість суджень; уміння аргументувати свою думку; 

• уміння порівнювати, робити необхідні висновки та узагальнення; 

• логіка викладу думок, рівень володіння культурою мовлення. 

5б - відмінно; 

4б – добре; 

3б - задовільно 



2б – незадовільно 

2. Виконання практичного завдання: 
• повнота виконання роботи; 

• правильність виконання запропонованого завдання; 

• уміння теоретично прокоментувати правила; 

• оформлення письмової роботи. 

5б - відмінно; 

4б – добре; 

3б - задовільно 

2б – незадовільно 

3. Виконання письмових (самостійних) завдань: 

• повнота та правильність виконання роботи; 

• оформлення письмової роботи;  

7- 8б - відмінно; 

5- 6б – добре; 

3 - 4б - задовільно 

нижче 3 – незадовільно 

 

Методичне забезпечення 
1. Навчально-методичний комплекс. 

2. Навчальний посібник.  
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