
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ВСП «ВІННИЦЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФАХОВИЙ 

КОЛЕДЖ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТОРГОВЕЛЬНО-

ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

Відділення управління, адміністрування та філології 

Циклова комісія європейських мов 

 

СИЛАБУС (SYLLABUS)  

Латинська мова 
 

1. Інформація про викладача 

Викладач(-і) Радудік Олена Євгеніївна 
Науковий ступінь  
Вчене звання  

Посада Викладач іноземних мов  
E-mail: radudik.olena@vtec.vn.ua 
Консультації Відповідно до графіку індивідуальних консультацій розміщений на 

офіційному сайті коледжу ВСП «ВТЕФК КНТЕУ». Інформація доступна 

за посиланням:  

2. Опис навчальної дисципліни 

Освітньо-
кваліфікаційний 
рівень 

молодший бакалавр 

Галузь знань 03 «Гуманітарні науки» 

Спеціальність 035 «Філологія» 
Загальна 

характеристика 

Кількість годин-180 

Кількість кредитів-6 

Співвідношення аудиторних годин і годин самостійної роботи: 76/104 
Мова навчання: українська 

Форма підсумкового контролю: усний екзамен  

Семестр: 3, 4 

Форма навчання: очна 

Пререквізити Немає  

Анотація курсу Вивчення дисципліни має забезпечити підготовку майбутніх фахівців до 

сприйняття спеціальних професійних курсів, пов’язаних із латинською 

мовою, читання джерел латиною і розуміння міжнародної наукової 

термінології на основі знань, отриманих при вивченні латинської мови. 

Технічне та 

програмне 

забезпечення\ 

обладнення 

Вивчення дисципліни передбачає використання комп’ютерної техніки та 

програмних продуктів: Microsoft Power Point, додатки Google 

Методи навчання Основними методами навчання є: 
Практичні заняття мають інтерактивний науково-пізнавальний 

характер, використовуються мультимедійні презентації, відео,  

робочі зошити – опорні конспекти, випереджувальні завдання студентів 

тощо.  

Самостійна робота студентів - у відповідності до Положення про 

його організацію та контроль у ВСП «ВТЕФК КНТЕУ». 

 



Завдання Мета курсу: розширення загальнолінгвістичного кругозору студентів, 

формування і розвиток наукового підходу до вивчення сучасних живих 

мов, зокрема англійської, через зіставлення з латиною. 

Основними завданнями курсу є: 

-формування системного уявлення про фонетичний, лексичний та 

граматичний лад латинської мови;  

- вироблення навичок і вмінь лексико-граматичного аналізу текстів 

латинською мовою; 

 - засвоєння основних принципів перекладу з латинської мови на 

українську зі словником. 

Результати навчання 

(компетентності) 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти має 

здобути компетентності: 

загальні: 

ЗК1.Здатність використовувати в професійній діяльності знання про мову 

як особливу знакову систему, її природу, функції, рівні. 

ЗК2. Здатність до управління інформацією: пошуку та оброблення 

інформації з різних джерел, аналізу і синтезу, організації і планування; 

здатність розв’язувати проблеми та приймати рішення. Елементарні 

комп’ютерні вміння.  

ЗК3. Здатність до пошуку, оброблення, аналізу та критичного оцінювання 

інформації з різних джерел, у т.ч. іноземною мовою 

ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 15. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів) 

фахові: 

ФК 1. Усвідомлення структури філологічної науки та її теоретичних основ; 

ФК 11. Засвоєння фонетичного мінімуму латинської мови;  

ФК 12 Засвоєння лексико-граматичного мінімуму латинської мови;  

ФК 17 Знання принципів роботи з двомовними латинсько-українськими 

словниками; 

Перелік програмних 

результатів 

навчання (ПРН)* 

Програмними результатами навчання здобувача освіти з 

дисципліни «Латинська мова» є: 

 Володіти навичками читання і перекладу латиномовних прозаїчних та 
поетичних текстів. 

 Читати з правильною вимовою та наголосом латинські терміни та 
перекладати їх рідною мовою. 

 Орфографічно правильно записувати будь-який слово-термін, який 
потрібно засвоїти. 

 Володіти граматичною системою латинської мови, а також 
порівнювати граматичні явища латинської, слов’янських та 
західноєвропейських мов. 

 Знати близько 300 слів основного лексичного фонду та вміти 
пояснити значення тих з них, які увійшли в українську мову та 
західноєвропейські мови. 

 Використовувати 100 крилатих латинських висловів і студентський 
гімн «Gaudeamus». 

 Перекладати зі словником оригінальні тексти античних авторів, а також 

джерела середньовічної, ренесансної і просвітницької латини 

оригінальні латиномовні джерела європейського і українського 

походження.  



 

Поточний контроль / 

критерії оцінювання 

Поточний контроль: контрольні роботи, тестування, усне опитування, 
письмове опитування, реферат, індивідуальні завдання, кейс.  

Критерії оцінювання: 
1. За кожне практичне заняття – 2 бали (38 занять *2 бали) = 76 балів 
2. Самостійна робота студента – 24 бали.  
Разом за семестр - 100 балів. 
На практичному занятті оцінюються: 
• вироблення практичних навичок оволодіння метамовним матеріалом 

у процесі спостереження над лінгвістичними явищами; 
• активність при виконанні запропонованих практичних завдань; 
• ретельність самостійної підготовки до винесених на обговорення 

проблемних питань; 
• виступи з підготовленими індивідуальними презентаціями щодо 

широкого кола тем дисципліни. 
Оцінювання самостійної роботи: 
- підготовка повідомлень та рефератів;  
- виконання індивідуальних завдань; 
- аналітичний огляд додаткової літератури з теми, вміння роботи з 

першоджерелами з подальшим заглибленням у тему і участю в наукових 
заходах 



3. Тематичний план 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тематичний план 
(схема вивчення 
курсу) 

  
 

Назва теми 

Кількість годин  
 

Усього 
годин     / 
кредитів 

з них 
 

лекції 

практичні 
заняття 

самостійна 
робота 

студентів 
ІІІ семестр 

Тема 1. Латинська 
мова: історичний 
огляд. 
Фонетичний 
устрій. 

21  8 13 

Тема 2. 
Морфологія 
латинської мови. 
Іменник. Дієслово 
«esse». 

25  8 17 

Тема 3. 
Морфологія 
латинської мови. 
Дієслово. 

44  12 32 

Разом за ІІІ семестр 90  28 62 

ІV семестр 

Тема 4. 
Морфологія 
латинської мови. 
Прикметник. 

22  12 10 

Тема 5. 
Морфологія 
латинської мови. 
Займенник. 

26  14 12 

Тема 6. 
Морфологія 
латинської мови. 
Числівник. 

22  10 12 

Тема 7. 
Синтаксис. 
Фразеологія. 

20  12 8 

Разом за ІV 
семестр 

90  48 42 

Всього: 180/6  76 104 

  Підсумковий контроль – екзамен 

 
 

 

 

 

 

 

 



4. Перелік навчальних робіт 

Теми дисципліни та види робіт 

Тема 1. Латинська мова: історичний огляд. Фонетичний устрій 

Практичне заняття 1. Латинський алфавіт 

Практичне заняття 2. Голосні та приголосні 

Практичне заняття 3. Правила постановки наголосу 

Практичне заняття 4. Поділ на склади 

Тема 2. Морфологія латинської мови. Іменник. Дієслово «esse» 

Практичне заняття 5. Іменник 

Практичне заняття 6. Перша відміна іменників 

Практичне заняття 7. Дієслово 

Практичне заняття 8.  Дієслово, складені з «esse» 

 Тема 3. Морфологія латинської мови. Дієслово 

Практичне заняття 9. Інфінітив 

Практичне заняття 10. Дієвідміни 

Практичне заняття 11. Наказовий спосіб 

Практичне заняття 12. Теперішній час  

Практичне заняття 13. Основні форми дієслова 

Практичне заняття 14. Активний та пасивний стан дієслів 

Тема 4. Морфологія латинської мови. Прикметник 

Практичне заняття 15. Прикметник. Загальні відомості. 

Практичне заняття 16. Прикметники Іта ІІ відміни 

Практичне заняття 17. Прикметники ІІІ відміни 

Практичне заняття 18. Ступені порівняння прикметників 

Практичне заняття 19. Прислівник 

Практичне заняття 20. Ступені порівняння прислівників 

Тема 5. Морфологія латинської мови. Займенник. 

Практичне заняття 21. Займенник. Особові та присвійні займенники 

Практичне заняття 22. Зворотні та вказівні займенники 

Практичне заняття 23. Питальні займенники 

Практичне заняття 24. Заперечні займенники 

Практичне заняття 25. Неозначені займенники 

Практичне заняття 26. Прийменники 

Практичне заняття 27. Прийменники з іменниками 

Тема 6. Морфологія латинської мови. Числівник. 

Практичне заняття 28. Кількісні і порядкові числівники 

Практичне заняття 29. Відмінювання кількісних числівників 

Практичне заняття 30. Узгодження кількісних числівників з іменником 

Практичне заняття 31. Розділові та прислівникові числівники 

Практичне заняття 32. Позначення днів місяця 

Тема 7. Синтаксис. Фразеологія. 



Практичне заняття 33. Синтаксис простого речення. 

Практичне заняття 34. Головні члени речення. Порядок слів. 

Практичне заняття 35. Непряме питання 

Практичне заняття 36. Підрядні речення 

Практичне заняття 37. Умовний спосіб 

Практичне заняття 38. Фразеологізми 

 

 

5.  Політика ВСП «ВТЕФК КНТЕУ» та очікування 

Дотримання умов 
доброчесності 

Дотримання Положення про академічну доброчесність  ВСП 

«ВТЕФК КНТЕУ». Доступні за посиланням: 
http://vtec.vn.ua/diyuchi-polozhennya 

Очікування Організація освітнього процесу та відвідування занять відповідно до 
«Положення про організацію освітнього процесу студентів ВСП 

«ВТЕФК КНТЕУ»» Доступне за посиланням: 

http://vtec.vn.ua/diyuchi-polozhennya  

Оцінювання знань відповідно до «Положення про оцінювання 

результатів навчання студентів ВСП «ВТЕФК КНТЕУ»» 

Доступне за посиланням: http://vtec.vn.ua/diyuchi-polozhennya  

6. Перелік питань до екзамену 

1. Фонетична будова латинської мови.  
2. Граматичні категорії іменника. Перша відміна іменника.  
3. Друга відміна відмінювання іменників і прикметників.  
4. Іменники третьої відміни.  
5. Четверта відміна іменників.  
6. П’ята відміна іменників.. 
7. Прийменники в латинській мові.  

8. Займенники в латинській мові. 

9. Ступені порівняння прикметників в латинській мові.  

10.Дієслово в латинській мові. Типи відмінювання дієслів. Основні форми дієслова.  

11.Теперішній час дійсного способу активного стану.  

12.Наказовий спосіб латинського дієслова.  

13.Минулий час недоконаного виду дійсного способу активного стану.  

14.Майбутній час (перший) дійсного способу активного стану.  

15.Пасивний стан часів системи інфекта.  

16.Часи системи перфекта. Минулий час доконаного виду дійсного способу активного стану. 

17.Давноминулий час дійсного способу активного стану. 

18.Майбутній час (другий) доконаного виду дійсного способу активного стану.  

19.Пасивний стан часів системи перфекта.  

20.Особливості відмінювання числівників в латинській мові. Кількісні і порядкові числівники. 

21.Герундій. 

7. Рекомендована література 

Основна література 

1. Звонська Л.Л., Шовковий В.М. Латинська мова: підручник. 2-ге вид., перероб. і доп. К. : 

Знання, 2006. 

2. Литвинов В.Д., Скорина Л.П. Латинська мова. К.: Вища школа, 1990. 

3. Оленич Р. М. Латинська мова. Львів : Світ, 1994. 

4. Скорина Л.П., Чуракова Л.П. Латинська мова для юристів. К.: Атака, 2001. 

5. lang-lib.narod.ru/latin.html. 

 

http://vtec.vn.ua/diyuchi-polozhennya
https://drive.google.com/file/d/1uV8psfsBJvXZpHAF8ndYN7Mkx7wtejIO/view

