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 РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО Кременчуцьким національним університетом 

імені Михайла Остроградського 

 

 

 

 

РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ: Сізова К. Л., завідувач кафедри філології та 

видавничої справи, д. філол. н., професор  

 

 

 

 

 

 

 

 

Обговорено та рекомендовано до видання методичною комісією КрНУ зі 

спеціальності 014 «Середня освіта (Українська мова і література)» 

  

 

Протокол № ___від.  ____ ________________20___ року  
 

Голова     _______________ (_____________________) 
                                        (підпис)                                   (прізвище та ініціали)          
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 ВСТУП 

Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Латинська мова» 

складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 

«Середня освіта (українська мова і література), Середня освіта (англійська  

мова і література)» спеціальності 014 «Середня освіта (Українська мова і 

література)». 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є фонетика, морфологія і 

синтаксис латинської мови; зв’язок латині з сучасними європейськими 

мовами.  

Міждисциплінарні зв’язки: Передує вивченню таких дисциплін, як 

«Практикум з англійської граматики», «Зарубіжна література». 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Історія і фонетика латинської мови 

2. Граматика, синтаксис і лексика латинської мови. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Латинська мова” є  

формування системних знань з латині. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “Латинська мова” є 

навчити студентів читати в оригіналі латинські тексти (зі словником), 

аналізувати міжнародну термінологію латинського походження.  

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати : 

історію латинської мови; основи латинської граматики, певний лексичний 

мінімум. 

уміти : 

читати, розуміти та перекладати латинські тексти; аналізувати сучасну 

лексику латинського походження; використовувати латинську лексику для 

подальшого вивчення європейських мов. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 150 години/5 кредитів 

ECTS. 
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2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

 

Змістовий модуль 1. Історія і фонетика латинської мови. 

Тема 1. Вступ. Історія латині 

Латинська мова в середні віки, в епоху Відродження, в Новий час. Латинські 

запозичення в нових мовах. Латинські основи міжнародної термінології. 

Тема 2.  Специфіка вивчення латинської мови. 

Основні пам’ятники латинської писемності та їх збереження. Специфіка 

вивчення латинської мови як неживої мови джерел. 

 Тема 3.  Фонетика. 

Голосні. Приголосні. Правила наголосу. 

 

Змістовий модуль 2. Граматика, синтаксис і лексика латинської мови. 

Тема 1. Іменник.  

Число і рід іменників. Парадигма відмін. 

Тема 2. Прикметник. 

Прикметники 1, 2, 3 відмін. Ступені порівняння прикметників 

Тема 3. Дієслово. 

Основи і основні форми дієслова. Дієвідміни. Системи інфекту та перфекту. 

Тема 4. Лексика і словотворення. 

Слова латинського походження в українській і західноєвропейських мовах. 

Способи словотворення. 

 

3. Рекомендована література 

1. Латинский язик: учеб. для пед. ин-тов по спец. «Иностр. яз.» / Под ред. 

В. Н. Ярхо, В. И. Лободы. Москва:  Высшая школа, 1998. 384 с. 

2. Скарина Л. П., Сенів М. Г. Porta antiqua: підручник з латинської мови для 

учнів гуманітарних коледжів, ліцеїв, гімназій. Київ: СІНТО, 1994. 298 с.  

3. Гончарова Н. А. Практическое пособие по латинскому язику. Москва: 

Просвещение, 1982. 265 с. 

4. Подосинов А. В., Щавелева Н. И. Lingua Latina. Введение в латинский 

язык и античную культуру. Москва: Прогресс, 1994. 250 с. 

5. Литвинов В. Латинсько-український словник. Київ: Наукова думка, 1998. 

543 с.  
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання 

диференційований залік. 

5. Засоби діагностики успішності навчання 

індивідуальні завдання, письмові роботи, усне опитування, онлайн-

тестування. 

   


