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Латинська мова 

Тип ЗП-ВВ 

Код К-38 

Семестр 1 

Загальна кiлькiсть кредитiв / годин: 3 кредита / 90 год. 
Форма контролю залік 

Викладач к. філол. н., доцент, доцент кафедри 
романських мов і світової 
літературиу Компанець Т.М.. 

Необхiднi обов’язковi попереднi та 
супутнi навчальнi дисциплiни: 

«Теорія культури», «Філософія», 
«Іноземні мови», «Українська мова 
(за професійним спрямуванням) 

Мiсце у структурно-логiчнiй схемi: Дисципліна викладається на другому 
році навчання   

Форми навчання:  практичнi заняття, самостiйна робота 

Критерiї оцiнювання: поточний контроль – 100 балiв 

 

Мова викладання: українська 

 

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Короткий нарис з історії латинської мови. Латинський алфавіт. Особливості 
читання окремих літер і буквосполучень.Довгота і короткість голосних. 
Наголос Значення латинської мови в істолрії європейської культури. 
Латинські крилаті вислови..Морфологія . Граматична структура латинської 
мови..Іменник. Граматичні категорії іменника. Declinatio prima. 

Відмінювання дієслова esse Verbum. Граматичні категорії дієслова. Основа. 
Основні форми дієслова. Imperativus praesentis activi. Declinatio secunda.  

Винятки щодо роду. Особливості відмінювання. Прийменники. Латинські 
сентенціі в гаслах і девіза х як культурна традиція Система інфекта. Praesens 

indicativі activi Дієслова складені з esse. Praesens indicativi passivі. Пасивний 
зворот. Ablativus auctoris. Ablativus instrumenti. Infinitivus praesentis passivі. 
Imperfectum indicativi activi et passivi Nomen substantivum Nomen 

adiectivum. Declinatio prima et secunda adiectivorum. (Прикметники  I-II 

відміни). Особові займенники. Зворотний займенник. Присвійні займенники.  
Займенникові прикметники. Синтаксис простого речення.. Латинські 
сентенцї.. Declinatio tertia substantivorum. Родові закінчення. Типи іменників 
третьої відміни. Classis consonans.Classis vocalis. Винятки з роду. Ave Maria в 
контексті європейської культурної традиції Classis mixta. Declinatio tertia  

adiectivorum. Давньоримські сюжети в світовій культурі. Ступені порівняння 
прикметників. Відмінювання прикметників у  вищому й найвищому ступенях 
порівняння. Суплетивні ступені порівняння прикметників. Описовий спосіб. 
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Вживання відмінків при ступенях порівняння. . Perfectum, 

plusquamperfectum,futurum secundum indicativi activі Perfectum, 

plusquamperfectum, futurum secundum indicativi passivі Declinatio quarta et 

quinta substantivorum  Вказівні займенники ipse, ille, his. Неозначені 
займенники. Заперечні  займенники  nemo, nihil. Співвідносні 
займенникиNomen numerale Утворення і відмінювання кількісних та 
порядкових числівників. 

 

Результати навчання, визначенi в освітніх програмах: 

ПРН-1. Показати знання і розуміння основних лінгвістичних і 
культурологічних  понять і термінів греко-латинського походжння, пов 
язаних з картиною світуі античної єпохи. 

ПРН-2. засвоїти граматичну структуру мови; вивчити та .усвідомити. 
лексичний мінімум; розуміти особливості культурно-історичного фону 
народу – носія мови на віддалених історичних зрізах 

ПРН-3 : сприйняти і засвоїти морально-естетичні цінності, що були 
сформовані у античному світі, і знайшли  відбиток у мовній картині світу; 

ПРН-4 через крилаті вислови передати мудрість великих людей античної 
цивілізації, що підвищує рівень гуманітарної освіти в цілому  

 ПРН-5. знати: латинський алфавіт, фонетику, наголос, нормативну 
граматичну базу, лексичний мінімум, студентський гімн, прислів’я та крилаті 
вислови. 

ПРН-6 вміти: читати, писати латинською графікою, робити граматичний 
аналіз тексту та його переклад, користуватись словником, здійснювати 
реальний історико-концептуальний аналіз фразеології античного 
походження.  

 


