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СИЛАБУС 

навчальної дисципліни 

 

ЛАТИНСЬКА МОВА 

1. Основна інформація про дисципліну 

Тип дисципліни: вибіркова  Форма навчання: денна, заочна 

Освітній ступінь: бакалавр          

Галузь знань:  01 Освіта/Педагогіка       

Спеціальність:  для всіх спеціальностей 

Освітня програма:          

Рік навчання:  2-4    Семестр: 3-8     

Кількість кредитів (годин): 4 (120 год.)  (48 год. – практичні заняття; 72 год. 

– самостійна робота) 

Мова викладання: українська, латинська 

Посилання на курс в онлайн-платформі Moodle: 

http://moodle.idgu.edu.ua/moodle/course/view.php?id=342 

 

2. Інформація про викладача  

ПІБ: Кудінова Ольга Іванівна 

Науковий ступінь, вчене звання, посада: доцент,  

кандидат філологічних наук, доцент 

Кафедра: романо-германської філології та методики навчання іноземних мов 

Робочій e-mail: olgakudinova21@gmail.com 

Години консультацій на кафедрі: середа, 14-30 – 15-30 

 

3. Опис та мета дисципліни 

Курс латинської мови пропонує значні переваги, які не може 

запропонувати вивчення сучасних мов: розвиток логічного і наукового 

мислення; спрощення подальшого вивчення сучасних мов; поліпшення 

розуміння сучасної світової культури, оскільки ця мова завжди пов'язана з 

греко-римською цивілізацією і численними подіями та структурами, які 

оцінюються крізь греко-римську призму. 

 Головні аргументи дисципліни: 

- латинська мова лежить в основі більшості європейських мов, тому її вивчення 

дозволяє швидше і простіше зрозуміти принципи словотворення в цих мовах;  



- вивчення латинської мови розвиває граматичне мислення, вчить бачити 

структуру мови, що сприяє засвоєнню як рідної, так і сучасних іноземних 

мов; 

- термінологія всіх наукових дисциплін має греко-латинське походження, а 

вивчити терміни дуже складно, якщо незрозуміло, від яких слів вони 

утворені; 

- вивчення латинських крилатих виразів підвищує загальний рівень культури; 

- всі європейські алфавіти побудовані на основі латиниці; 

- вивчення латинської мови дає переваги в інтелектуальному плані, такі як 

розвиток логічного і наукового мислення; 

- вивчення латини дає фундамент гуманітарної освіти, що відкриває доступ до 

більш адекватного сприйняття й розуміння сучасних європейських мов, 

історії, літератури та інших наук. 

Предмет вивчення навчальної дисципліни: фонетична, морфологічна й 

синтаксична системи латинської мови. 

Метою вивчення дисципліни є: ознайомлення із загальноосвітнім 

значенням латинської мови та її впливом на сучасні європейські мови; 

отримання знань про фонетику, морфологію, синтаксис та лексику 

латинської мови; навчання читання та перекладу оригінальних 

латинськомовних текстів. 

Передумови для вивчення дисципліни «Латинська мова»: оволодіння 

фаховими компетентностями, що формуються під час вивчення дисципліни 

«Українська мова». 

Міждисциплінарні зв’язки: проблематика курсу пов’язана з 

дисциплінами: «Історія культури», «Римське право», «Іноземна мова». 

 

4. Результати навчання 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути 

такі результати навчання: 

Знання:  

- правил читання латинських літер та їх сполучень;  

- понятійного апарату фонетики, морфології, словотворення, синтаксису, 

лексикології латинської мови;  

- граматичних категорій латинської мови; 

- основ синтаксису простого та складного речень;  

- 100 латинських паремій; 

- міжнародного студентського гімну “Gaudeamus”;  

- базових відомостей про реалії матеріальної та духовної культури Давнього 

Риму, які є необхідними для адекватного розуміння латинського тексту 

античної епохи;  

- базових навичок усного спілкування латинською мовою.  

Уміння: 

- читати та писати латинською мовою;  

- перекладати зі словником оригінальні латинськомовні джерела;  



- перекладати з української на латинську мову нескладні тексти, прості 

вирази, афоризми, паремії; 

- пояснювати фонетичні, лексичні та граматичні явища латинської мови;  

- розпізнавати запозичені латинські корені в українській лексиці;  

- користуватися словниками і довідковою літературою з латинської мови; 

- адекватно використовувати пареміологічний фонд латинської мови; 

- використовувати систему знань, отриманих у результаті вивчення 

латинської мови, у галузі гуманітарних і професійно-орієнтованих дисциплін. 

Комунікація:  

- готовність до вживання латинських термінів і паремій у комунікації в 

письмовій та усній формах з метою вирішення завдань у майбутній 

професійній діяльності;  

- володіння навичками використання латинських термінів і паремій у 

публічних виступах як перед українською, так і перед зарубіжною 

аудиторією; 

- володіння техніками встановлення професійних контактів та розвинутим 

професійним спілкуванням, у тому числі з використанням латинських 

термінів і паремій. 

Автономність та відповідальність: 

 - вміти самостійно правильно виконувати завдання та розв’язувати задачі, 

аргументовано та послідовно відстоювати свою думку; 

- вміти ефективно організовувати, аналізувати, критично оцінювати, нести 

відповідальність за результати власної професійної діяльності; 

- мати здатність до самонавчання з латинської мови. 

Вивчення латинської мови (ознайомлення з історією цієї мови, її роллю 

у створенні інтернаціональної лексики і термінологічного фонду сучасних 

наук; опанування загальнокультурної лексики, термінів і фразеологізмів, 

необхідних для реалізації професійного спілкування; набуття елементарних 

навичок аналізу і перекладу латинських текстів) сприяє підготовці 

конкурентоспроможних фахівців, які є не тільки професіоналами у своїй 

галузі, а й творчо мислячими особистостями з високим рівнем мовної та 

поведінкової культури. 

 

5. Структура дисципліни 

Тема № 1. Латинська мова як носій культури Римської цивілізації.  

Перелік питань/завдань, 

що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Практичне заняття (4 год.): 

Виникнення та історія 

латинської мови. Феномен 

поширення латинської мови 

в Європі після падіння 

Римської імперії.  

Латина як основа 

Латинська мова. URL: 

http://moodle.idgu.edu.ua/moodle/course/view.ph

p?id=342 

Кудинова О.И. Tempus fugit, Lingua Latina 

manet: к вопросу о роли латинского языка в 

современном европейском лингвокультурном 

пространстве // Cercetări actuale de lingvistică 

http://moodle.idgu.edu.ua/moodle/course/view.php?id=342
http://moodle.idgu.edu.ua/moodle/course/view.php?id=342


європейських мов за 

граматичною будовою та 

лексичним складом. Роль 

латинської мови у 

формуванні 

інтернаціональної лексики 

та створенні сучасної 

наукової й технічної 

термінології.  

română. In memoriam I.Dumeniuc - 80 de ani de 

la naştere. – Universitatea de stat din Moldova. – 

Chişinău: CEP USM, 2016. – C. 268–274.  

Кудінова О.І. Lingua gentem facit: étude 

sociolinguistique du fonctionnement de la langue 

latine en Europe contemporaine 

(Соціолінгвістичне вивчення функціонування 

латинської мови у сучасній Європі) // ІІ 

Дунайські наукові читання: духовно-творча 

константа морального розвитку особистості: 

Матеріали міжнародної науково-практичної 

конференції, присвяченої 60-річчю 

педагогічного факультету Ізмаїльського 

державного гуманітарного університету (23 

вересня 2016 р.). – Ізмаїл: РВВ ІДГУ; «СМІЛ», 

2016. – С. 183–188. 

Кудінова О.І. Латинська мова як 

фундаментальна дисципліна сучасної 

європейської філологічної освіти // Матеріали 

міжнародної науково-практичної конференції, 

присвяченої 75-річчю Ізмаїльського 

державного гуманітарного  ніверситету (15-17 

жовтня 2015). Т. ІІ: Філологія. 

Мистецтвознавство. – Ізмаїл: РВВ ІДГУ; 

«СМІЛ», 2015. – С. 57–59. 

Завдання для самостійної 

роботи: 

Латина як мова джерел 

літературних, історичних, 

юридичних та ін. 

(повідомлення, 1 тиждень) 

Кудінова О.І. Lingua Latina (Латинська мова): 

Навчальний посібник з латинської мови для 

самостійної роботи студентів 1 курсу напрямів 

підготовки 6.020303 Філологія*, Філологія. – 

Ізмаїл, 2015. – 72 с. 

Kudinova O. Ovid’s Poetry of Romanian Period in 

Terms of the Reflection of Ethno-psychological 

Peculiarities of the North-Western and Eastern 

Black Sea Region // Journal of Danubian Studies 

and Research. – Galati: Danubius University 

Press, 2015. Vol 5 (№ 2). – С. 96–108. URL: http: 

//www.journals.univ-

danubius.ro/index.php/research/article/viewFile/2

913/2468 

Kudinova O. Latin language in Gregory 

Skovoroda epistolary heritage // Journal of 

Danubian Studies and Research. – Galati: 

Danubius University Press, 2016. Vol. 6, No 2. – 

С.143–155. URL: http://journals.univ-

danubius.ro/index.php/research/article/view/3696/



3913 

Kudinova О., Shuleshova J. Latin loans in French 

contemporary advertising: socio-cultural, 

linguistic and psychological aspects // Journal of 

Danubian Studies and Research, Vol 6, No 1 

(2016). – Р. 283-289. URL: http://journals.univ-

danubius.ro/index.php/research/article/view/3513/

3418 

 

Тема № 2. Фонетична система латинської мови. 

Перелік питань/завдань, що 

виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Практичне заняття (4 год.): 

Латинська абетка. Довгота та 

короткість голосних. Система 

консонантизму. Дифтонги. 

Буквосполучення приголосних з 

голосними: ngu, qu, ti. Диграфи у 

словах грецького походження: ch, th, 

ph, rh, їх вимова. Класична і 

традиційна вимова.  

Поділ слів на склади. Довгота і 

короткість передостаннього складу в 

латинських словах. Місце наголосу у 

слові. 

Латинська мова. URL: 

http://moodle.idgu.edu.ua/moodle/cours

e/view.php?id=342 

Звонська Л. Л. Латинська мова: 

[підручник для вузів] Л. Л. Звонська, 

В. М. Шовковий. – К.: Книга, 2003. – 

680 с. 

Литвинов В. Д. Латинська мова: 

[підручник для вузів] / 

В.Д. Литвинов, Л.П. Скорина. – К.: 

Вища школа, 1990. – 248 с. 

Оленич Р.М. Латинська мова: 

Підручник для студ. ф-тів ін.філології 

вищих навч. закладів. – Львів: Світ, 

2001. – 352с. 

Завдання для самостійної роботи: 

Практичні вправи 

(письмова робота, 1 тиждень) 

Латинська мова. URL: 

http://moodle.idgu.edu.ua/moodle/cours

e/view.php?id=342 

 

Тема № 3. Морфологічна система латинської мови: загальний огляд.  

Перелік питань/завдань, що 

виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Практичне заняття (4 год.): 

Синтетичний устрій латинської мови. 

Самостійні (іменник, прикметник, 

дієслово, числівник, займенник, 

прислівник) і службові (прийменник, 

сполучник, частка) частини мови. 

Нерегулярне дієслово "esse". 

Латинська мова URL: 

http://moodle.idgu.edu.ua/moodle/cours

e/view.php?id=342 

Звонська Л. Л. Латинська мова: 

[підручник для вузів] Л. Л. Звонська, 

В. М. Шовковий. – К.: Книга, 2003. – 

680 с. 

http://journals.univ-danubius.ro/index.php/research/article/view/3513/3418
http://journals.univ-danubius.ro/index.php/research/article/view/3513/3418
http://journals.univ-danubius.ro/index.php/research/article/view/3513/3418
http://moodle.idgu.edu.ua/moodle/course/view.php?id=342
http://moodle.idgu.edu.ua/moodle/course/view.php?id=342
http://moodle.idgu.edu.ua/moodle/course/view.php?id=342
http://moodle.idgu.edu.ua/moodle/course/view.php?id=342


 

 

Литвинов В. Д. Латинська мова: 

[підручник для вузів] / 

В.Д. Литвинов, Л.П. Скорина. – К.: 

Вища школа, 1990. – 248 с. 

Оленич Р.М. Латинська мова: 

Підручник для студ. ф-тів ін.філології 

вищих навч. закладів. – Львів: Світ, 

2001. – 352с. 

Завдання для самостійної роботи: 

Практичні вправи 

(письмова робота, 1 тиждень) 

Латинська мова URL: 

http://moodle.idgu.edu.ua/moodle/cours

e/view.php?id=342 

Петрова Г.В. Латинсько-український 

словотвірний словник. – Тернопіль: 

Навчальна книга – Богдан, 2010. – 

880 с. 

Чуракова Л.П. Латинсько-

український та українсько-

латинський словник – понад 25 тисяч 

слів та словоспоучень. – К.: 

Чумацький шлях, 2009. – 617 с. 

 

Тема № 4. Особливості синтаксичної будови латинської мови. 

Перелік питань/завдань, що 

виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Практичне заняття (4 год.): 

Структура та лексико-граматична 

побудова простого поширеного 

речення. Основні особливості 

синтаксису складного речення. 

Використання еліптичних 

конструкцій. Емоційні реченнєві 

структури. 

Латинська мова URL: 

http://moodle.idgu.edu.ua/moodle/cours

e/view.php?id=342 

Звонська Л. Л. Латинська мова: 

[підручник для вузів] Л. Л. Звонська, 

В. М. Шовковий. – К.: Книга, 2003. – 

680 с. 

Литвинов В. Д. Латинська мова: 

[підручник для вузів] / 

В.Д. Литвинов, Л.П. Скорина. – К.: 

Вища школа, 1990. – 248 с. 

Оленич Р.М. Латинська мова: 

Підручник для студ. ф-тів ін.філології 

вищих навч. закладів. – Львів: Світ, 

2001. – 352с. 

Завдання для самостійної роботи: 

Практичні вправи 

(письмова робота, 1 тиждень) 

Латинська мова URL: 

http://moodle.idgu.edu.ua/moodle/cours

e/view.php?id=342 

Петрова Г.В. Латинсько-український 

http://moodle.idgu.edu.ua/moodle/course/view.php?id=342
http://moodle.idgu.edu.ua/moodle/course/view.php?id=342
http://moodle.idgu.edu.ua/moodle/course/view.php?id=342
http://moodle.idgu.edu.ua/moodle/course/view.php?id=342
http://moodle.idgu.edu.ua/moodle/course/view.php?id=342
http://moodle.idgu.edu.ua/moodle/course/view.php?id=342


словотвірний словник. – Тернопіль: 

Навчальна книга – Богдан, 2010. – 

880 с. 

Чуракова Л.П. Латинсько-

український та українсько-

латинський словник – понад 25 тисяч 

слів та словоспоучень. – К.: 

Чумацький шлях, 2009. – 617 с. 

 

Тема № 5. Паремійний фонд римської культури як потужний засіб 

підвищення наукового та загальногуманітарного рівня людини. 

Перелік питань/завдань, що 

виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Практичне заняття (4 год.): 

Лінгвістичне та соціокультурне 

значення латинських паремій. 

Латинські прислів’я та приказки як 

мовні одиниці, що становлять типові 

зразки реченнєвих структур 

символічного змісту. Давньоримська 

міфологія та її відбиток у пареміях. 

Латинські прислів’я як лінгвістична 

основа для вивчення інших мов.  

Вислови римських письменників і 

державних діячів, латиномовні 

афоризми видатних особистостей 

пізнішого часу; звороти, щo 

використовуються в пресі і 

літературі.  

Латинська мова як джерело 

міжнародних державно-правових 

термінів, формул і сентенцій.  

Скорочення-інтернаціоналізми, 

запозичені з латинської мови. 

Латинська мова URL: 

http://moodle.idgu.edu.ua/moodle/cours

e/view.php?id=342 

Звонська Л. Л. Латинська мова: 

[підручник для вузів] Л. Л. Звонська, 

В. М. Шовковий. – К.: Книга, 2003. – 

680 с. 

Литвинов В. Д. Латинська мова: 

[підручник для вузів] / 

В.Д. Литвинов, Л.П. Скорина. – К.: 

Вища школа, 1990. – 248 с. 

Кудінова О.І. Пареміологічний підхід 

до навчання латинської мови у вишах 

// Науковий вісник Ізмаїльського 

державного гуманітарного 

університету. – Ізмаїл: РВВ ІДГУ, 

2015. – Вип. 33. – С.101–106. 

Кудінова О.І. Латинські християнські 

тексти в парадигмі сучасної 

національної освіти // Філологічні 

діалоги: Збірник наукових праць. – 

Ізмаїл: РВВ ІДГУ, 2017. Вип. 4. – С. 

88–97. 

Оленич Р.М. Латинська мова: 

Підручник для студ. ф-тів ін.філології 

вищих навч. закладів. – Львів: Світ, 

2001. – 352с. 

Завдання для самостійної роботи: 

Практичні вправи 

(письмова робота, 1 тиждень) 

Латинська мова URL: 

http://moodle.idgu.edu.ua/moodle/cours

e/view.php?id=342 
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Петрова Г.В. Латинсько-український 

словотвірний словник. – Тернопіль: 

Навчальна книга – Богдан, 2010. – 

880 с. 

Чуракова Л.П. Латинсько-

український та українсько-

латинський словник – понад 25 тисяч 

слів та словоспоучень. – К.: 

Чумацький шлях, 2009. – 617 с. 

 

Тема № 6. Граматичні категорії іменника. 

Перелік питань/завдань, що 

виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Практичне заняття (4 год.): 

Граматичнi категорiї iменника: рiд, 

число, відмінок, відміна. Загальна 

характеристика системи латинського 

вiдмiнювання. П’ять вiдмiн 

iменникiв. Форма запису iменникiв у 

словнику. Морфологічний аналіз 

словоформ. 

Латинська мова URL: 

http://moodle.idgu.edu.ua/moodle/cours

e/view.php?id=342 

Звонська Л. Л. Латинська мова: 

[підручник для вузів] Л. Л. Звонська, 

В. М. Шовковий. – К.: Книга, 2003. – 

680 с. 

Литвинов В. Д. Латинська мова: 

[підручник для вузів] / 

В.Д. Литвинов, Л.П. Скорина. – К.: 

Вища школа, 1990. – 248 с. 

Оленич Р.М. Латинська мова: 

Підручник для студ. ф-тів ін.філології 

вищих навч. закладів. – Львів: Світ, 

2001. – 352с. 

Завдання для самостійної роботи: 

Практичні вправи 

(письмова робота, 1 тиждень) 

Латинська мова URL: 

http://moodle.idgu.edu.ua/moodle/cours

e/view.php?id=342 

Петрова Г.В. Латинсько-український 

словотвірний словник. – Тернопіль: 

Навчальна книга – Богдан, 2010. – 

880 с. 

Чуракова Л.П. Латинсько-

український та українсько-

латинський словник – понад 25 тисяч 

слів та словоспоучень. – К.: 

Чумацький шлях, 2009. – 617 с. 

 

Тема № 7. Граматичні категорії прикметника. 

Перелік питань/завдань, що Рекомендовані джерела, допоміжні 
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виноситься на 

обговорення/опрацювання 

матеріали та ресурси 

Практичне заняття (4 год.): 

Граматичні категорії прикметника. 

Три відміни прикметників. 

Особливості утворення ступенів 

прівняння прикметників. 

Синтетичний та аналітичний способи 

утворення ступенів порівняння. 

Словникова форма прикметника. 

Морфологічний аналіз словоформ. 

Латинська мова URL: 

http://moodle.idgu.edu.ua/moodle/cours

e/view.php?id=342 

Звонська Л. Л. Латинська мова: 

[підручник для вузів] Л. Л. Звонська, 

В. М. Шовковий. – К.: Книга, 2003. – 

680 с. 

Литвинов В. Д. Латинська мова: 

[підручник для вузів] / 

В.Д. Литвинов, Л.П. Скорина. – К.: 

Вища школа, 1990. – 248 с. 

Оленич Р.М. Латинська мова: 

Підручник для студ. ф-тів ін.філології 

вищих навч. закладів. – Львів: Світ, 

2001. – 352с. 

Завдання для самостійної роботи: 

Практичні вправи 

(письмова робота, 1 тиждень) 

Латинська мова URL: 

http://moodle.idgu.edu.ua/moodle/cours

e/view.php?id=342 

Петрова Г.В. Латинсько-український 

словотвірний словник. – Тернопіль: 

Навчальна книга – Богдан, 2010. – 

880 с. 

Чуракова Л.П. Латинсько-

український та українсько-

латинський словник – понад 25 тисяч 

слів та словоспоучень. – К.: 

Чумацький шлях, 2009. – 617 с. 

 

Тема № 8. Граматичні категорії дієслова. 

Перелік питань/завдань, що 

виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Практичне заняття (4 год.): 

Граматичні категорії дієслова: особа, 

число, час, спосіб, стан. Словникова 

форма дiєслова. Основи інфекта і 

перфекта. Розподiл дієслів на чотири 

дiєвiдмiни у залежності вiд закiнчень 

основ інфекта. Особові форми 

дієслова. Особові закiнчення 

активного і пасивного станів та їх 

вживання. Indicativus.  

Латинська мова URL: 

http://moodle.idgu.edu.ua/moodle/cours

e/view.php?id=342 

Звонська Л. Л. Латинська мова: 

[підручник для вузів] Л. Л. Звонська, 

В. М. Шовковий. – К.: Книга, 2003. – 

680 с. 

Литвинов В. Д. Латинська мова: 

[підручник для вузів] / 

В.Д. Литвинов, Л.П. Скорина. – К.: 
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Утворення та вживання часів системи 

інфекта (Praesens, Imperfectum, 

Futurum Primum). Синтетичний 

спосіб утворення особових форм 

часів системи інфекта. Суфікси часів. 

Особливостi утворення особових 

форм теперішнього часу залежно вiд 

дiєвiдмiни.  

Часи системи перфекта. Особові 

закiнчення Perfectum indicativi activi. 

Утворення і вживання кон’юнктива 

та імператива. Дiєслiвнi властивості 

герундія, герундива та супіна.  

Вища школа, 1990. – 248 с. 

Оленич Р.М. Латинська мова: 

Підручник для студ. ф-тів ін.філології 

вищих навч. закладів. – Львів: Світ, 

2001. – 352с. 

Завдання для самостійної роботи: 

Практичні вправи 

(письмова робота, 1 тиждень) 

Латинська мова URL: 

http://moodle.idgu.edu.ua/moodle/cours

e/view.php?id=342 

Петрова Г.В. Латинсько-український 

словотвірний словник. – Тернопіль: 

Навчальна книга – Богдан, 2010. – 

880 с. 

Чуракова Л.П. Латинсько-

український та українсько-

латинський словник – понад 25 тисяч 

слів та словоспоучень. – К.: 

Чумацький шлях, 2009. – 617 с. 

 

Тема № 9. Граматичні категорії займенника. 

Перелік питань/завдань, що 

виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Практичне заняття (4 год.): 

Розряди латинських займенників: 

особові, зворотний, присвійні, 

вказівні, відносні, питальні, 

неозначені, заперечні. 

Відсутність у латинській мові 

особових займенників третьої особи 

та вживання замість них вказівних 

займенників is, ea, id; hic, haec, hoc; 

ille, illa, illud. 

Особливостi вiдмiнювання 

займенників.  

Латинська мова URL: 

http://moodle.idgu.edu.ua/moodle/cours

e/view.php?id=342 

Звонська Л. Л. Латинська мова: 

[підручник для вузів] Л. Л. Звонська, 

В. М. Шовковий. – К.: Книга, 2003. – 

680 с. 

Литвинов В. Д. Латинська мова: 

[підручник для вузів] / 

В.Д. Литвинов, Л.П. Скорина. – К.: 

Вища школа, 1990. – 248 с. 

Оленич Р.М. Латинська мова: 

Підручник для студ. ф-тів ін.філології 

вищих навч. закладів. – Львів: Світ, 
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2001. – 352с. 

Завдання для самостійної роботи: 

Практичні вправи 

(усне опитування, 1 тиждень) 

Латинська мова URL: 

http://moodle.idgu.edu.ua/moodle/cours

e/view.php?id=342 

Петрова Г.В. Латинсько-український 

словотвірний словник. – Тернопіль: 

Навчальна книга – Богдан, 2010. – 

880 с. 

Чуракова Л.П. Латинсько-

український та українсько-

латинський словник – понад 25 тисяч 

слів та словоспоучень. – К.: 

Чумацький шлях, 2009. – 617 с. 

 

Тема № 10. Семантико-морфологiчнi групи числівників. 

Перелік питань/завдань, що 

виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Практичне заняття (4 год.): 

Утворення та семантико-

морфологiчнi групи числівників. 

Відмінювання та узгодження 

числівників. Римські цифри. Система 

позначення років, днів, часу доби. 

Історія римського календаря. 

Латинська мова URL: 

http://moodle.idgu.edu.ua/moodle/cours

e/view.php?id=342 

Звонська Л. Л. Латинська мова: 

[підручник для вузів] Л. Л. Звонська, 

В. М. Шовковий. – К.: Книга, 2003. – 

680 с. 

Литвинов В. Д. Латинська мова: 

[підручник для вузів] / 

В.Д. Литвинов, Л.П. Скорина. – К.: 

Вища школа, 1990. – 248 с. 

Оленич Р.М. Латинська мова: 

Підручник для студ. ф-тів ін.філології 

вищих навч. закладів. – Львів: Світ, 

2001. – 352с. 

Завдання для самостійної роботи: 

Практичні вправи 

(усне опитування, 1 тиждень) 

Латинська мова URL: 

http://moodle.idgu.edu.ua/moodle/cours

e/view.php?id=342 

Петрова Г.В. Латинсько-український 

словотвірний словник. – Тернопіль: 

Навчальна книга – Богдан, 2010. – 

880 с. 

Чуракова Л.П. Латинсько-

український та українсько-
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латинський словник – понад 25 тисяч 

слів та словоспоучень. – К.: 

Чумацький шлях, 2009. – 617 с. 

 

Тема № 11. . Граматичні категорії прислівника. Службові частини мови. 

Перелік питань/завдань, що 

виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Практичне заняття (4 год.): 

Утворення прислівників. 

Морфологічні типи прислівників: 

самостійні та похідні від 

прикметникiв. Ступені порівняння 

прислівників. Суплетивне утворення 

ступенів порівняння прислівників. 

Службові частини мови: прийменник, 

сполучник, частка їх місце та 

особливості вживання. 

Латинська мова URL: 

http://moodle.idgu.edu.ua/moodle/cours

e/view.php?id=342 

Звонська Л. Л. Латинська мова: 

[підручник для вузів] Л. Л. Звонська, 

В. М. Шовковий. – К.: Книга, 2003. – 

680 с. 

Литвинов В. Д. Латинська мова: 

[підручник для вузів] / 

В.Д. Литвинов, Л.П. Скорина. – К.: 

Вища школа, 1990. – 248 с. 

Оленич Р.М. Латинська мова: 

Підручник для студ. ф-тів ін.філології 

вищих навч. закладів. – Львів: Світ, 

2001. – 352с. 

Завдання для самостійної роботи: 

Практичні вправи 

(усне опитування, 1 тиждень) 

Латинська мова URL: 

http://moodle.idgu.edu.ua/moodle/cours

e/view.php?id=342 

Петрова Г.В. Латинсько-український 

словотвірний словник. – Тернопіль: 

Навчальна книга – Богдан, 2010. – 

880 с. 

Чуракова Л.П. Латинсько-

український та українсько-

латинський словник – понад 25 тисяч 

слів та словоспоучень. – К.: 

Чумацький шлях, 2009. – 617 с. 

 

Тема № 12. Лексико-семантичні та синтаксичні особливості латинських 

текстів класичного та середньовічного періоду.  

Перелік питань/завдань, що 

виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

http://moodle.idgu.edu.ua/moodle/course/view.php?id=342
http://moodle.idgu.edu.ua/moodle/course/view.php?id=342
http://moodle.idgu.edu.ua/moodle/course/view.php?id=342
http://moodle.idgu.edu.ua/moodle/course/view.php?id=342


Практичне заняття (4 год.): 

Співпадання розквіту класичної 

латинської мови та перетворення 

Риму в найбільшу й найвпливовішу 

державу Середземномор'я.  

Лексико-семантична виразність і 

синтаксична стрункість прозових 

текстів класичної латини (тексти 

Цицерона, Цезаря).  

Статус латини середньовіччя як 

європейської lingua franca, мови 

науки, літератури, дипломатії і 

християнської церкви, що існувала 

паралельно з місцевими мовами.  

Середньовічна студентська пісня 

(студентський гімн) Gaudeamus. 

Латинські біблеїзми, що 

використовуються в європейських 

мовах.  

Латинська мова URL: 

http://moodle.idgu.edu.ua/moodle/cours

e/view.php?id=342 

Звонська Л. Л. Латинська мова: 

[підручник для вузів] Л. Л. Звонська, 

В. М. Шовковий. – К.: Книга, 2003. – 

680 с. 

Литвинов В. Д. Латинська мова: 

[підручник для вузів] / 

В.Д. Литвинов, Л.П. Скорина. – К.: 

Вища школа, 1990. – 248 с. 

Оленич Р.М. Латинська мова: 

Підручник для студ. ф-тів ін.філології 

вищих навч. закладів. – Львів: Світ, 

2001. – 352с. 

Завдання для самостійної роботи: 

Практичні вправи 

(усне опитування, 1 тиждень) 

Латинська мова URL: 

http://moodle.idgu.edu.ua/moodle/cours

e/view.php?id=342 

Петрова Г.В. Латинсько-український 

словотвірний словник. – Тернопіль: 

Навчальна книга – Богдан, 2010. – 

880 с. 

Чуракова Л.П. Латинсько-

український та українсько-

латинський словник – понад 25 тисяч 

слів та словоспоучень. – К.: 

Чумацький шлях, 2009. – 617 с. 

 

6. Політика курсу 

Політика щодо відвідування навчальних занять 

Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання. За 

об’єктивних причин (наприклад, хвороба, працевлаштування) навчання може 

відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу. 

 

Політика академічної доброчесності 

Академічна доброчесність є важливою складовою курсу «Латинська 

мова». Вона стосується усіх учасників освітнього процесу й спрямована на 

недопущення таких явищ, як плагіат, обман, фальсифікація, списування, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D0%BC%D0%BD
http://moodle.idgu.edu.ua/moodle/course/view.php?id=342
http://moodle.idgu.edu.ua/moodle/course/view.php?id=342
http://moodle.idgu.edu.ua/moodle/course/view.php?id=342
http://moodle.idgu.edu.ua/moodle/course/view.php?id=342


несправедливе оцінювання тощо. Академічна доброчесність передбачає 

дотримання наступних умов: самостійне виконання здобувачами освіти 

завдань поточного та підсумкового контролю; посилання на джерела 

інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей; 

дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; 

надання достовірної інформації про результати власної навчальної 

діяльності. 

 

7. Проміжний і підсумковий контроль 

Форма проміжного контролю: модульна контрольна робота у тестовій 

формі 

Зразок модульної контрольної роботи: 

Модульна контрольна робота здійснюється в письмовій формі і 

складається з тестових завдань.  

Приклади тестових завдань: 

1. Яке з наведених буквосполучень вимовляється як один звук? 

а) ae 

б) au 

в) eu 

г) qu 

2. Дієслово «esse» у 3 особі множини має форму: 

а) es 

б) est  

в) sunt 

г) sum 

3. Щоб підвердити думку про те, що ніхто не може примусити іншого 

здійснити аморальний вчинок, потрібно застосувати такий латинський віслів: 

а) Ad turpia nemo obligatur 

б) Homo sum humani nihil a me alienum puto 

в) Testis unus, testis nullus 

г) Est deus in nobis 

… 

Форма підсумкового контроля: залік 

 

8. Критерії оцінювання результатів навчання 

Шкала та схема формування підсумкової оцінки 

Переведення підсумкового балу за 100-бальною шкалою оцінювання в 

підсумкову оцінку за традиційною шкалою: 

Підсумковий бал Оцінка за традиційною шкалою 

90-100 зараховано 



70-89 

51-69 

26-50 
не зараховано 

1-25 

Схема розподілу балів 

Максимальна 

кількість 

балів 

70 балів (поточний контроль) – 

середньозважений бал оцінок за 

відповіді на семінарських заняттях та 

виконання індивідуальних завдань, 

який переводиться у 100-бальну шкалу 

з ваговим коефіцієнтом.0,7 

30 балів 
(проміжний 

контроль) – за 

результатами 

виконання 

модульної 

контрольної 

роботи 

Мінімальний 

пороговий 

рівень 

35 балів (поточний контроль) 
16 балів 
(проміжний 

контроль) 

 

Критерії оцінювання під час аудиторних занять 

Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 

5 балів 

Оцінюється робота студента, який у повному обсязі 

володіє навчальним матеріалом, вільно, самостійно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно 

розкриває зміст теоретичних запитань та практичних 

завдань, використовуючи при цьому обов’язкову та 

додаткову літературу, вільно послуговується науковою 

термінологією, наводить аргументи на підтвердження 

власних думок, здійснює аналіз та робить висновки. 

4 бали  

Оцінюється робота студента, який достатньо повно 

володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано його 

викладає, в основному розкриває зміст теоретичних 

запитань та практичних завдань, використовуючи при 

цьому обов’язкову літературу, послуговується науковою 

термінологією. Але при висвітленні деяких питань не 

вистачає достатньої глибини та аргументації, 

допускаються при цьому окремі неістотні неточності та 

незначні помилки. 

3 бали 

Оцінюється робота студента, який відтворює значну 

частину навчального матеріалу, висвітлює його основний 

зміст, виявляє елементарні знання окремих положень, 

записує основні формули, рівняння, закони. Не здатний 

до глибокого, всебічного аналізу, обґрунтування та 

аргументації, не користується необхідною літературою, 

допускає істотні неточності та помилки. 

2 бали Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним 



матеріалом у достатньому обсязі, проте фрагментарно, 

поверхово (без аргументації та обґрунтування) викладає 

окремі питання навчальної дисципліни, не розкриває 

зміст теоретичних питань і практичних завдань. 

1 бал  

Оцінюється робота студента, який не в змозі викласти 

зміст більшості питань теми та курсу, володіє навчальним 

матеріалом на рівні розпізнавання явищ, допускає істотні 

помилки, відповідає на запитання, що потребують 

однослівної відповіді. 

0 балів  

Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним 

матеріалом та не в змозі його висвітлити, не розуміє 

змісту теоретичних питань та практичних завдань. 

Критерії оцінювання індивідуальних завдань 

Вид індивідуального завдання 
Максимальна кількість 

балів 

Виконання вправ, запропонованих у 

навчальному посібнику: Кудінова О.І. Lingua 

Latina (Латинська мова): Навчальний посібник 

з латинської мови для самостійної роботи 

студентів. – Ізмаїл, 2015. – 72 с. 

5 

Виконання тестових завдань 5 

Критеріями оцінювання роботи з виконання вправ, запропонованих у 

навчальному посібнику Кудінової О.І. Lingua Latina (Латинська мова) є 

здатність використовувати набуті теоретичні знання на практиці. 

Критерієм оцінювання роботи з виконання тестових завдань є правильність 

обраної відповіді на тестове запитання. 

 

Критерії оцінювання модульної контрольної роботи 

За правильну відповідь на кожне з тридцяти тестових завдань 

нараховується 1 бал, за неправильну відповідь – 0 балів. Максимальна 

кількість балів – 30. 

 

Критерії оцінювання під час підсумкового контролю 

Підсумкова оцінка виставляється за результатами поточного та 

проміжного контролю. 

 

Викладач           Кудінова О.І. 

 

Затверджено на засіданні кафедри романо-германської філології та методики 

навчання іноземних мов  

протокол № ____ від «___» ______________ 20___ р. 

авідувач кафедри       Рябушко С.О. 


