
Опис  навчальної дисципліни 

2.1. Латинська мова 

Тип дисципліни:  

вибіркова. 

Семестр:  

перший 

Обсяг дисципліни:  

загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3), аудиторні години: практичні заняття – 

32, самостійна робота – 58. 

Лектори:  

ст. викладач Винар С.М. 

Результати навчання:  

– знати морфологічні та синтаксичні особливості граматичної будови латинської мови; тематичну 

лексику; граматичні правила, викладені в курсі; 

– читати та перекладати прозовий текст латинською мовою;  

– філологічно інтерпретувати прочитаний текст;  

– перекладати речення з української на латинську мову; утворювати прості речення латинською 

мовою, володіючи граматичним мінімумом; 

– здійснювати порівняльно-історичні студії в галузі латинської та іноземної (англійської) мов.  

Спосіб навчання:  

аудиторне. 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:  

– англійська мова; 

– сучасна українська мова   

Зміст навчальної дисципліни:  
Основні відомості з історії латинської мови. Фонетика. Іменник. Граматичні категорії 

іменника. Іменники І, ІІ, ІІІ, IV, V відмін. Прикметник. Відміна І – ІІ, ІІІ. Ступені порівняння 

прикметників. Прислівник. Ступені порівняння прислівників. Займенники: особові, зворотний, 

присвійні, вказівні, відносні, заперечні, неозначені. Числівник: кількісні, порядкові, розділові 

числівники. Дієслово. Граматичні категорії дієслова. Дієвідміни. Утворення часів системи інфекта 

активного і пасивного станів. Утворення часів системи перфекта активного і пасивного станів. 

Допоміжне дієслово sum, esse. Прийменник. Керування відмінками. Синтаксис простого речення. 

Синтаксис складного речення. Синтаксичні звороти. Словотвір.   

 Рекомендована література:  
1. Литвинов В.Д. Латинська мова : підручник для вузів/ В.Д. Литвинов, Л.П. Скорина. – К. : 

Вища школа, 1990. – 248 с. 

2. Литвинов В.Д. Lingua Latina: афоризми, тексти, словник/ В.Д. Литвинов, Л.П. Скорина.– К. 

: Індоєвропа, 1993. – 320 с. 

3.  Оленич Р.М. Латинська мова / Р.М. Оленич. – 2-е вид., виправлене. – Львів : Світ, 2001. – 

352 с. 

4. Оленич Р.М. Латинська мова : навчальний посібник/ Р.М. Оленич, І.Р. Оленич, Б.В. 

Чернюх. – Львів : Світ, 1994. – 408 с. 

Форми та методи навчання:  

практичні заняття, самостійна робота. 

Методи і критерії оцінювання:  

– поточний контроль: усні відповіді на практичних заняттях, письмові самостійні роботи, 

словникові диктанти, підсумкова контрольна робота; 

 – підсумковий контроль: залік у першому семестрі. 

100-бальна шкала оцінювання. 

Мова навчання:  

українська. 

Кафедра: 

романської філології та компаративістики. 
 


