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Освітньо-кваліфікаційна програма 

Кількість кредитів 3 

Рік навчання 3 

Семестр 6 

Компонент 

освітньої 

програми 

Вибірковий компонент (ВК) 

Мова викладання  Українська, латинська 

Формат курсу Денна форма навчання 

 

Опис дисципліни 

Загальна кількість 

годин 

90 

 

Обсяг курсу 28 годин аудиторних  (з них: 14 годин лекцій;  

14 годин практичних занять), 62 години самостійної роботи. 

 

Мета курсу  Мета дисципліни – ознайомити здобувачів вищої освіти із 

основами латинської мови, допомогти набути практичних 

умінь і навичок перекладу латинських текстів. Розуміння та 

використання у навчальній, науковій та виробничій діяльності 

сучасної фахової та іншої термінології, яка має латинське 

походження. Оволодіння студентами основами латинської 

мови надасть їм можливість читати і перекладати  

філософські та історичні тексти написані латинською мовою. 

 Загальноосвітні завдання курсу полягають у розширенні 

лінгвістичного світогляду студентів, у підвищенні їх загальної 

мовної культури шляхом удосконалення навичок 

нормативного вживання слів греко-латинського походження. 

Завдяки чіткій побудові граматики та синтаксису латинська 

мова розвиває також уміння та навички логічного мислення, 

аналізу та синтезу.  

Виховне та загальноосвітнє значення має знайомство 

здобувачів вищої освіти із історією виникнення латинської 

мови, її значенням у розвитку європейської культури та 

науки. 

 

Електронний 

ресурс 

Zoom. Discord. Moodle. 

 

Формування 

програмних 

компетентностей 

ЗК2. Здатність вчитися й оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК6. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК8. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

ЗК11.Цінування та повага різноманітності та 

мультикультурності.  



 

СК6.Здатність викладати міркування послідовно, логічно, 

систематично та аргументовано. 

СК7.Здатність аналізувати міркування та робити ґрунтовні 

смислові узагальнення, висновки. 

СК12.Здатність дотримуватися в професійній діяльності 

норм інтелектуальної доброчесності. 

СК13.Здатність брати участь у наукових та прикладних . 

 

 

Програма та структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усьог

о  

у тому числі усьог

о  

у тому числі 

л с ла

б. 

нд

. 

с. р. л с лаб. нд. с. р. 

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

Змістовий модуль 1. Фонетична та граматична системи латинської мови 

Тема 1. Історія 

латинської мови 

та її роль у 

розвитку світової 

культури 

11 2 2   7       

Тема 2. 
Латинський 

алфавіт. Голосні 

та приголосні. 

Наголос. 

Вживання великої 

літери. 

9 2    7       

Разом за 

змістовим 

модулем 1 

 

20 4 2   14       

Змістовий модуль 2. Морфологія латинської мови 

Тема 3. Іменник. 

Прийменник 
10 2 2   6       

Тема 4. 
Прикметник. 

Прислівник. 

Займенник 

11 2 2   7       

Тема 5. Дієслово. 11 2 2   7       

Тема 6. 
Числівник. 

9 2    7       

Разом за 

змістовим 

модулем 2 

41 8 6   27       

Змістовий модуль 3. Основи синтаксису в латинській мові 

Тема 7. Основні 

поняття 
11 2 2   7       



синтаксису 

Тема 8. Римський 

календар та міри. 
9  2   7       

Тема 9. Латинські 

крилаті вислови 

та Gaudeamus 
9  2   7       

Разом за 

змістовим 

модулем 3 

29 2 6   21       

Разом 90 14 14   62       
 

Літературні 

джерела 

1. Антонюк Г. Д. Латинська мова : навч. посіб. для студ. 

базового напряму 6.0305 «Філологія» / Г. Д. Антонюк ; 

Національний ун-т «Львівська політехніка». – Л. : 

Видавництво Національного ун-ту "Львівська 

політехніка", 2006. – 171 с.  

2. Бучко Г. Є. Латинська мова : посібник для студентів 

гуманітарних спеціальностей / Г. Є. Бучко, О. І. Галаса. 

– Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2013. – 160 с. 

3. Жовківський М. Мудрість народна – мудрість 

міжнародна. Прислів’я, приказки, крилаті вислови та 

мовні звороти дев’ятьма мовами / А. М. Жовківський 

[та ін.]. – Чернівці : Рута, 2004. – 256 с. 

4. Звонська Л. Л. Латинська мова : підруч. для студ. 

відділень класич. філології та ін. філол. спец. вищ. 

закл. освіти / Л. Л. Звонська, В. М. Шовковий. – К. : 

Книга, 2003. – 527 с.  

5. Кислюк О. І. Курс латинської мови / О. І. Кислюк. – К. 

: Видавничий дім "КМ Академія", 2002. – 142 с  

6. Литвинов В. Д. Латинська мова : елементарний курс / 

В.Д. Литвинов. – [2-е вид., випр. і доп.]. – Київ : ВД 

«Києво-Могилянська академія», 2002 . – 95 с. 

7. Литвинов В. Д. Латинська мова : підручник для вузів / 

В. Д. Литвинов, Л. П. Скорина. – К. : Вища школа, 

1990. – 247 с.  

8. Литвинов В. Латинсько-український словник / В. 

Литвинов. – К., 1998. 2. Хоміцька З. М. Словник 

латинських юридичних висловів / З. М. Хоміцька. – 

Харків : “Право”, 2005. – 270 с.3. 

9. Ничаюк С. П. Латинська мова для юридичних 

факультетів : навч. посібник / С. П. Ничаюк. – К. : 

КНЕУ, 2006. – 204 с. 

10. Оленич Р. М. Латинська мова : підручник для вузів / Р. 

М. Оленич . – [2-ге вид., випр.]. – Львів : Світ, 2001 . – 

352 с. 

11. Сенів М. Г. Латинська мова : підруч. для студ. гуманіт. 

ф-тів / М. Г. Сенів, І. Г. Альошина ; Донец. нац. ун-т. – 

вид. 3-тє, допов. і поліпш. – Д. : Ноулідж, 2009. – 350 с.  

12. Ставнюк В. Латинська мова : навч. посіб. для студентів 

вищих навчальних закладів / В. Ставнюк. – К. : 

«Аквілон-Плюс», 2009. – 352 с. 

13. Сурілова Ю. М. Латинська мова : навч. посібник для 

студ. філол. спец. вищих навч. закл. / Ю. М. Сурілова ; 

Черкаський національний ун-т ім. Богдана 



Хмельницького. – Черкаси : [б.в.], 2006. – 140 с.  

14. Хоміцька З. М. Латинська мова : підручник / З. М. 

Хоміцька. – Харків : «Право», 2004. – 256 с.  

15. Цимбалюк Ю. В. Латинські прислів’я і приказки / Ю. 

В. Цимбалюк. – К. : Вища школа, 1990. – 434 с. 

16. Цимбалюк Ю. В. Латинські прислів’я і приказки / Ю. 

В. Цимбалюк. – К. : Вища школа, 1990. – 434 с. 

17. Шведов С. А. Латинська мова : підруч. для студ. 

гуманіт. ф-тів ун-тів / С. А. Шведов ; Харк. нац. ун-т 

ім. В. Н. Каразіна. – 2-ге вид., випр. та допов. – Х. : 

ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2013. – 387 с.  

 

Інформаційні ресурси   

1. http://latinum.ru/load.  

2. http://www.lingualatina.ru.  

3. http://www.latinlanguage.org/latin/history.asp  

 

Політика 

дисципліни та 

оцінювання 

 

Студент має право: 

- вільно висловлювати свої думки усно або письмово, 

аргументуючи їх знаннями провідних засад предмету, змісту 

першоджерел;  

- вносити пропозиції щодо формування та реалізації 

власної освітньої траєкторії; активізації власної самостійної 

пізнавальної діяльності, форм і методів проведення 

аудиторних занять; 

- відпрацьовувати пропущені заняття в установленому 

порядку; 

- отримати індивідуальні консультації у викладача. 

Студент зобов’язаний: 

- відвідувати заняття всіх видів відповідно до встановленого 

дирекцією розкладу, запізнення на заняття допускається 

тільки з поважних причин; 

- брати активну участь у роботі під час аудиторних занять, 

дотримуватися правил етичної поведінки, поважати думки та 

права інших студентів і викладача; 

- виконати індивідуальне завдання 

- самостійну роботу, підготовка якої є обов’язковою умовою 

допуску до екзамену. Студент, який не підготував 

самостійну роботу, до екзамену не допускається. 

- набрати під час вивчення навчальної дисципліни мінімум 

35 балів. 

Політика щодо дедлайнів та перескладання. 

Пропущені з поважної причини заняття дозволяється 

відпрацьовувати впродовж двох тижнів після завершення дії 

поважної причини і при наявності документа-підстави 

(довідки, розпорядження про індивідуальних графік 

відвідування тощо). 

Політика щодо академічної доброчесності. Студенти 

керуються нормами «Положення про академічну 

доброчесність здобувачів освіти в національному університеті 

«Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка» (Наказ 

Ректора № 383 від 27.12.2019 р. зі змінами і доповненнями від 



23.12.2020 (https://drive.google.com/file/d/1YOj2QK3xW-

03evO8Tkg1o3ZKUAbBL-VH/view). У процесі навчання та 

при підготовці самостійної роботи, виконанні індивідуальних 

завдань, забороняються плагіат, фабрикація та фальсифікація 

результатів, списування, хабарництво.  

Політика щодо викладання.  Викладання навчальної 

дисципліни відбувається на засадах студентоцентризму, 

антропоцентризму, гуманізму, поваги до соціокультурного 

плюралізму. 

 

Навчальні методи 

та техніки, які 

будуть використо-

вуватися під час 

викладання курсу 

Словесний (пояснення, розповідь, лекція, дискусія); наочний 

(ілюстрації, демонстрації); робота з книгою (читання, 

конспектування, вивчення, реферування, цитування, виклад, 

складання плану); відео-методи (перегляд); практичний. 

Робота в бібліотеці та з науковими інтернет-джерелами. 

Підготовка презентацій, індивідуальних навчально-дослідних 

завдань. Аналіз відео-метаріалів. Робота в системі Zoom та 

GoogleClassroom.  

Оцінювання Шкала оцінювання 

 

Сума балів  

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка  

за 

шкалою 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, 

курсової роботи 

(проекту), практики 

для заліку 

90 – 100 A відмінно    

 
зараховано 

83 – 89 B 
добре  

75 – 82 C 

68 – 74 D 
задовільно  

60 – 67 E 

35 – 59 Fx 
незадовільно з 

можливістю 

повторного складання 

не зараховано  
з можливістю 

повторного складання 

0 – 34 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано 

з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

А 

 


