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Анотація 

 

Навчальна дисципліна «Латинська мова» призначена для вивчення здобувачами вищої 

освіти філологічного факультету на першому році навчання з метою закладання 

теоретичного підґрунтя для подальшого студіювання слов’янських та германських мов. 

Латинська мова становить важливе джерело загальнолюдської культури, вона стала основою 

терміносистем та граматик багатьох мов світу, що зумовлює актуальність вивчення її і в наш 

час. Курс дає огляд фонетичних правил, граматичної структури, словникового складу і 

стилістичних явищ латинської мови, а також розширює соціокультурні та фахові компетенції 

майбутніх філологів завдяки ознайомленню з текстовими пам’ятками античності та 

Середньовіччя, цитатами видатних історичних діячів, поетів та філософів, латинськими 

прислів’ями. Дисципліна поглиблює загальну ерудицію здобувачів вищої освіти, покращує 

можливості міжнародного спілкування.  

Ключові слова: граматика, культура, латинська мова, словниковий склад, текстові 

пам’ятки, терміносистема. 

 

Abstract 

 

The discipline "Latin language" is designed for students of the Philology Department in the 

first year in order to lay the theoretical foundation for further study of Slavic and Germanic 

languages. Latin is an important source of universal culture; it has become the basis of terminology 

and grammars of many languages in the world, which determines the relevance of its study in our 

time. The course provides an overview of phonetic rules, grammatical structure, vocabulary and 

stylistic phenomena of Latin, and also expands the socio-cultural and professional competencies of 

future philologists through acquaintance with the textual monuments of antiquity and the Middle 

Ages, quotes from prominent historical figures, poets and philosophers, Latin proverbs. The 

discipline deepens the general erudition of students, improves opportunities for international 

communication. 

Key words: culture, grammar, Latin, terminology, textual monuments, vocabulary,  
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ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Латинська мова» складена 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів спеціальностей 

014 «Середня освіта», 035 «Філологія»: 014.021 Мова і література (англійська), 

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

035.10 Прикладна лінгвістика за освітньо-професійними програмами «Англійська та друга 

іноземна мова (німецька)», «Переклад», «Прикладна лінгвістика». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: фонетика, граматика, лексика 

латинської мови. 

Міждисциплінарні зв’язки: історія, українська мова, практичний курс основної мови, 

практична граматика.  

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни та очікувані результати 

1.1. 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 з параметрами, що відповідають основним розділам 

теоретичного курсу. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є: засвоєння студентами системи 

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

склад, стилістичні явища; оволодіння практичними навичками з перекладу (з латинської та 

навпаки), інтерпретування, словотвору. 

1.3. Програмні результати навчання:  
ПРН-6 Володіти класичною мовою (латина) в обсязі, необхідному для формування 

філологічної компетентності фахівця. 

ПРН-14 Демонструвати навички публічної етичної поведінки. 

ПРН-15 Застосовувати навички працювати самостійно і в групі.  

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувач вищої освіти оволодіває 

такими компетентностями:  

І. Загальнопредметні:  

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

ЗК 2. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК 4. Здатність вдосконалювати власне навчання з розробленням навчальних і 

дослідницьких навичок. 

ЗК 5. Здатність удосконалювати мовні і мовленнєві навички, розвивати свій 

інтелектуальний і загальнокультурний рівень на різних етапах професійного зростання. 

ЗК 6. Здатність до письмової й усної комунікації, щo якнайкраще відпoвідають ситуації 

професійного і особистісного спілкування засобами рідної мови.  

ЗК 7. Навички міжособистісної взаємодії. Здатність до самокритики. 

ЗК 8. Уміння і здатність до прийняття рішень. 

ЗК 9. Навички планування та управління часом. 
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ЗК 10. Здатність працювати в міжнародному контексті.  

ЗК 12. 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:  

ФК 2. Володіти системою лінгвістичних знань, що включає в себе знання основних 

явищ на всіх рівнях мови і її функціональних різновидів. 

ФК 4. Здатність самостійно опановувати нові знання, критично оцінювати набутий 

досвід з позицій останніх досягнень філологічної науки та соціальної практики. 

ФК 6. Здатність до професійного удосконалення, підвищення кваліфікації.  

 

2. Інформаційний обсяг 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 4: Іменник. Відміни. 

Тема 5: Прикметник. Прислівник. 

Тема 6: Дієслово. Основні форми дієслова. Наказовий спосіб. Теперішній час дійсного 

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

Тема 7: Часи системи інфекта: минулий та майбутній I недоконаного виду дійсного 

способу активного та пасивного стану. 

Тема 8 Займенник: вказівні, питальні, відносні, означальні, неозначені, заперечні. 

Тема 9: Числівник.  

Тема 10. Відкладні та напіввідкладні дієслова. Неправильні дієслова. Недостатні 

дієслова. Безособові дієслова. Герундій та герундив. 

Кредит №3: Словотвір. Синтаксис. 

Тема 11: Способи словотвору. 

Тема 12: Суфiксацiя в системi дiєслова. 

Тема 13: Інфінітиви. Інфінітивні звороти. Часові значення iнфiнiтивiв у зворотах. 

Тема 14: Умовний спосіб. Функції кон’юнктива у незалежних реченнях. Вживання 

кон’юнктива у підрядних реченнях. 

 Тема 15. Синтаксис складного речення. Підрядні речення із сполучником ut (ne). 

Підрядні речення із сполучником cum. Переклад оригінальних античних текстів з 

граматичним коментарем.   

 

3. Рекомендована література 

Базова 

1. Кацман Н. Л., Покровская З. А. Латинський язык. М., 2003. 

2. Оленич Р.М. Латинська мова. Львів, 2001. 

3. Попов А. Н., Шендяпин П. М. Латинський язик. М., 1999. 

4. Ревак Н.Г., Cулим В.Т. Латинська мова. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2006.  

5. Шах-Майстренко М.І. Латинська мова для студентів гуманітарних факультетів: навч. 

посібник. Миколаїв, 2006. 

6. Яковенко Н. М., Трипуз В. М. Латинська мова. К., 1993 

7. Ярхо В. Н., Лобода В. И. Латинский язык. М., 1997, 1999, 2001 

Допоміжна 

1. Полосинов А. В., Щавелева Н. И. Введение в латинский язык и античную культуру-

М., 1996 

2. Скорина Л. П., Сенів М. Г. Porta antiqua. К., 1994 
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3. Маслюк В. П., Сенів М. Г. Латинська мова. Харків, 1992 

4. Ниссенбаум Е. С. Латинский язык. М., 2000 

5. Літвінов В. Д., Скорина Л. П. Латинська мова. К., 1999 

6. Боровський Я. М., Болдирев А. В. Латинська мова. К., 1975 

7. Скорина Л. П., Чумакова Л. П. Латинский язык для юристов. Минск, 2000 

8. Розенталь И. С., Соколов В.С. Учебник латинского языка-Ростов-Дон, 2000 

9. Корж Н. Г., Луцька Ф. Й. Із скарбниці античної мудрості. К., 1994 

10. Цимбалюк Ю. В. Латинські прислів’я та приповідки. К., 1994 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік. 

5. Засоби діагностики успішності навчання: завдання до практичних занять, 

самостійні роботи, тестові завдання, контрольні роботи. 


