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1. Ціль: надання базових знань з граматики латинської мови, розвиток наукового підходу до 

сучасних мов, розширення лінгвістичного і культурологічного кругозору студентів, розуміння 

лінгвістичних і літературознавчих термінів, міжнародної наукової та політичної термінології, 

надання базових відомостей з історії та культури античного світу. Загальнолінгвістичне та 

загальнокультурне значення латинської мови робить її вивчення органічним елементом 

філологічної освіти. 

  
2. Завдання: ознайомити з системою латинської мови; надати студентам теоретичні знання з 

фонетики, морфології, синтаксису латинської мови; навчити студентів читати, перекладати 

латинські тексти за допомогою словника, визначати граматичні форми в контексті та поза 

контекстом, виконувати граматичний аналіз речень, віднаходити відповідники граматичних 

конструкцій при перекладі; розвивати навички самостійної роботи з довідковою літературою, 

а саме зі словниками, граматичними довідниками, збірками латинських афоризмів; надати 

теоретичні знання з фонетики, морфології, синтаксису латинської мови; навчити читати, 

перекладати латинські тексти за допомогою словника, визначати граматичні форми в контексті 

та поза контекстом, виконувати граматичний аналіз речень; віднаходити відповідні 

граматичних конструкцій при перекладі; розвити навички самостійної роботи з довідковою 

літературою, а саме зі словниками, граматичними довідниками, збірками латинських 

афоризмів; реалізувати загальнокультурне й естетичне виховання. 

  
3. Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування дисципліни: 

знання і розуміння: 

системи латинської мови 

теоретичних знань з фонетики, морфології, синтаксису латинської мови 

визначення граматичних форм в контексті та поза контекстом 

застосування знань і розумінь: 

вміння читати, перекладати латинські тексти за допомогою словників, виконувати 

граматичний аналіз речень, віднаходити відповідники граматичних конструкцій при перекладі 

самостійно опрацьовувати довідкову літературу при роботі з латинською мовою, а саме 

словники, граматичні довідники, збірки латинських афоризмів. 

  
4. Зміст дисципліни розкривається в темах: 
Змістовий модуль 1: Фонетика та морфологія 
Тема 1. З історії розвитку латинської мови. Фонетика та графіка. 
Тема 2. Система імен латинської мови. 
Змістовий модуль 2: Морфологія та синтаксис 
Тема 3. Дієслово. Часи системи інфекта. 



Тема 4. Синтаксис простого речення. 
5. Викладацький склад: Воробйова Л.В. 
 


