
«ЛАТИНСЬКА МОВА»

Тип дисципліни: вибіркова
Обсяг дисципліни:

; загальна кількість годин: - 90 (кредитів ЄКТС - 3);
аудиторних годин - 32(лекції -16, семінарські -  16)

Лектор: Гульченко Світлана Геннадіївна (електронна адреса: svitlana.hulchenko@lnu.edu.ua)
«

Результати навчання: 
знати:

- правила читання латинських літер та їх сполучень;
понятійний апарату фонетики, морфології, словотворення, синтаксису, лексикології 

латинської мови;
- граматичні категорії латинської мови;
- основи синтаксису простого та складного речень;
- міжнародний студентський гімн “Gaudeamus”;
- - базові відомості про реалії матеріальної та духовної культури Давнього Риму, які є 

необхідними для адекватного розуміння латинського тексту античної епохи;
- базові навички усного спілкування латинською мовою, 
вміти:
- - читати та писати латинською мовою;
- - перекладати зі словником оригінальні латинськомовні джерела;
- - перекладати з української на латинську мову нескладні тексти, прості вирази, афоризми, 

паремії;
- розпізнавати запозичені латинські корені в українській лексиці;
- - користуватися словниками і довідковою літературою з латинської мови;
- - адекватно використовувати пареміологічний фонд латинської мови;
- - використовувати систему знань, отриманих у результаті вивчення латинської мови, у 

галузі гуманітарних і професійно-орієнтованих дисциплін. *
Анотація навчальної дисципліни:

Вивчення професійноорієнтованого курсу здобувачами освіти має прикладне 
значення і спрямоване на підготовку до використання в процесі навчання та в практичній 
(професійній) діяльності латиномовної термінології.

Мета дисципліни:
ознайомлення із загальноосвітнім значенням латинської мови та її впливом на сучасні 
європейські мови; отримання знань про фонетику, морфологію, синтаксис та лексику 
латинської мови; навчання читання та перекладу оригінальних латинськомовних текстів 
завдання:

- вміти самостійно правильно виконувати завдання та розв’язувати задачі, аргументовано 
та послідовно відстоювати свою думку;

- вміти ефективно організовувати, аналізувати, критично оцінювати, нести 
відповідальність за результати власної професійної діяльності;

- мати здатність до самонавчання з латинської мови.
Рекомендована література:

Основна:
1. Коротюк О.В., Станіч В.С. Словник латинських висловів. Київ : ОВК, 2021. 218 с.
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2. Ревак Н.Г., Судим В.Т. Латинська мова (для неспеціальних факультетів). Вінниця: Нова 
Книга, 2011.440 с.

3. Сафроняк О., Волощук В., Волощук М. Латинська мова. Львів, 2019. 457 с.
4. Ріжняк О.Л. Латинська мова. Практичний курс. Навчально-методичний посібник для 

студенїів природничих спеціальностей. Кропивницький : РВВ ТТДПУ ім. В. Винниченка, 
2018. 70 с.

Допоміжна:
1. Закалюжний М.М‘ Латинська мова. Київ : Либідь, 2003. 368 с.
2. Кудінова О.І. Lingua Latina (Латинська мова): Навчальний посібник з латинської мови 

для самостійної роботи студентів 1 курсу напрямів підготовки 6.020303 Філологія*, 
Філологія. Ізмаїл, 2015. 72 с.
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вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. Ізмаїл : РВВ ІДГУ, 2015. 
Вип. ЗЗ.С.101-106.

4. Кудінова О.І. Латинська мова як фундаментальна дисципліна сучасної європейської 
філологічної освіти // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 
присвяченої 75-річчю Ізмаїльського державного гуманітарного ніверситету (15-17 
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. Інтернет-ресурси:
1. Бібліотека БДПУ. URL :http://bdpu.org/library.html.
2. Уроки: Латинську -  українську. URL :http://www.internetpolyglot.com/ukrainian/lessons- 

ln-uk.
Licoppe G. Pourquoi le latin aujourd’hui? URL

http://www.latinitatis.com/latinitas/textus/latin.htm
3. Українська латиномовна література. URL :http://medievist.org.ua/.
4. Lexicon recentis Latinitatis URL

http://www.vatican.va/roman_curia/institutions_connected/latinitas/documents/rc_latinitas_20

04 0601_lexicon_it.html
Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, семінарські заняття, дискусії, 
самостійна робота.
Форма звітності: залік
Мова навчання: українська, латинська
Спеціальність: музеєзнавство, пам’яткознавство
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