
Латинські написи: методика читання та інтерпретації 

 

Тип дисципліни:  

вибіркова (за вибором студента). 

Семестр:  

другий. 

Обсяг дисципліни:  

загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС – 4), аудиторні години: лекції – 12, 

семінарські заняття – 12. 

Лектори:  

докт. іст. наук, професор Петречко О.М. 

Результати навчання:  

Знання: 

– умов створення латинських написів, техніки їх виконання; 

– значення латинських написів як джерела до вивчення античної історії та культури як 

основи європейської цивілізації; 

– еволюції латинського алфавіту; 

– загальних правил читання латинських написів; 

– новітніх тенденцій використання епіграфічних джерел; 

– класифікації латинських написів; 

– імен і титулатури латинських імператорів; 

– сursushonorum сенаторів, cursushonorum вершників; 

– імператорських конституцій; 

– декретів сенату. 

Уміння: 

– працювати зі збірками латинської епіграфіки та науковою літературою; 

– характеризувати умови створення латинських написів, техніку їх виконання; 

– датувати латинські написи;  

– самостійно і творчо інтерпретувати латинські написи у контексті історико-культурних 

подій та явищ, на основі сучасної методології та дослідницьких технік; 

Здатності: 

– здатність оперувати епіграфічним матеріалом при викладанні всесвітньої історії та 

історії України у школі; 

– проводити наукове дослідження, інтерпретувати його результати. 

Спосіб навчання:  

аудиторне. 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:  

– історія стародавнього світу; 

– історія середніх віків; 

– історія України; 

– допоміжні історичні дисципліни. 

Зміст навчальної дисципліни:  

Предмет курсу. Основні збірки латинської епіграфіки. Corpus Inscriptionum 

Latinarum, Inscriptiones Latinae Selectae, L’Année Épigraphique. 

Матеріал письма. Еволюція латинського алфавіту. Загальні правила читання 

латинських написів. Датування латинських написів. Числа. Імена: praenomen, nomen, 

cognomen. Імена жінок, рабів, лібертинів. Класифікація латинських написів. Присвятні 

написи, епітафії, вотивні та будівельні написи. 

Імена і титулатура римських імператорів, тріумфальні арки. Cursus honorum 

сенаторів, cursus honorum вершників. Написи сенаторів, написи вершників, написи плебса. 



Декрети сенату, закони, імператорські конституції, декрети магістратів, написи 

муніципалітетів, приватні написи, написи на стінах будівель, написи з сільської 

місцевості, написи на мильних стовпах. 

Раннє християнство у латинських написах. 

Латинська епіграфіка в Україні на матеріальних об’єктах та у рукописних копіях. 
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Форми та методи навчання:  

лекції, семінарські заняття, самостійна робота. 

Методи і критерії оцінювання:  

– поточний контроль: виступи на семінарських заняттях, виконання контрольної роботи, 

індивідуального завдання, співбесіда з лектором. 

– підсумковий контроль: залік у другому семестрі. 

100-бальна шкала оцінювання. 

Мова навчання:  

українська. 

Кафедра: 

всесвітньої історії. 

 

 


