1. Опис навчальної дисципліни
Найменування показників
Вид дисципліни
Мова викладання, навчання та
оцінювання
Загальний обсяг кредитів / годин
Курс
Семестр
Кількість змістових модулів з
розподілом:
Обсяг кредитів
Обсяг годин, в тому числі:
Лекційні
Практичні
Модульний контроль
Семестровий контроль
Самостійна робота
Форма семестрового контролю

Характеристика дисципліни за
формами навчання
денна
заочна
Обов’язкова
українська
2/60
2
3
3
2
60
0
36
4
20
залік

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Навчальна дисципліна «Іноземна мова: Давньогрецька мова»
передбачає оволодіння уміннями і навичками читання, письма,
граматичного аналізу і перекладу давньогрецьких текстів, формування уявлень і
знань про структуру давньогрецької мови та її лексичний склад, місце
давньогрецької мови серед інших європейських мов.
Метою курсу є забезпечити студентів уміннями відтворювати парадигму
самостійних частин мови, визначати граматичні значення форм, функціональну
семантику іменних та дієслівних форм, відтворювати в перекладі граматичні
конструкції давньогрецької мови з метою переходу до систематичного вивчення
оригінальних різножанрових прозових та поетичних творів давньогрецьких
авторів класичної доби.
Іноземна мова: Давньогрецька мова ставить такі основні завдання:

наук;

З’ясувати місце давньогрецької граматики серед інших мовознавчих

 Ознайомити студентів з традиційними методами наукового пошуку у
галузі давньогрецької граматики;
 Охарактеризувати інструменти граматичної системи давньогрецької
мови;
 Скерувати студентів на самостійний пошук релевантних наукових
джерел, їх критичний аналіз та вироблення власного погляду щодо дослідження
поставлених проблем;
 збагатити студентів науковою термінологією з курсу «Іноземна мова:
Давньогрецька мова».
 Сформувати у молодих науковців відповідальність та наукову чесність.
Відповідно до Освітньо-професійної програми (033.00.01 Філософія)
підготовки за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти зі спеціальності
дисципліна «Іноземна мова: Давньогрецька мова» забезпечує формування таких
загальних та спеціальних компетентностей.

комунікаційна взаємодія (інтелектуальна комунікація): здатність
до ефективного комунікування, готовність до співпраці з колегами, вміння
працювати в колективі; навички публічного мовлення, здатність ясно та виразно
висловлюватися в процесі комунікації; увага і толерантність до іншої (й інакшої)
думки; здатність аналізувати зміст думки та структуру в процесі спілкування та
адекватно на неї реагувати; прояв мотивації до участі в суспільному житті (ЗК05);

ведення переговорів (мовно-текстологічна здатність): здатність
до поетапного досягнення згоди між партнерами при наявності суперечливих
інтересів; здатність виокремити та відтворити смислову структуру тексту,
оцінити послідовність та валідність аргументації, виділити продуктивні ідеї;
здатність використовувати (як усно, так і письмово) державну мову в усіх сферах
суспільного життя, зокрема у професійному спілкуванні, читати фахову
літературу іноземною мовою (ЗК-09).

Для тематичної спеціалізації «Аналітика політичних процесів».
Уміння консультування та прогнозування суспільно-політичних явищ / аналізу
політичних процесів за допомогою широкого спектру аналітичних методик
(ДФК-03).
3. Результати навчання за дисципліною
У результаті вивчення курсу «Іноземна мова: Давньогрецька мова»
студенти повинні
Знати:

Понятійний апарат давньогрецької граматики та її місце серед інших
лінгвістичних дисциплін;


Основні морфологічні і синтаксичні категорії давньогрецької мови;
Вміти:

Лінгвістично коректно мислити;

Узагальнювати інформацію з різних наукових джерел;

Пояснювати і обґрунтовувати самостійний граматичний аналіз
давньогрецького матеріалу.
Відповідно до Освітньо-професійної програми (033.00.01 Філософія)
підготовки за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти зі спеціальності
033.00.01 Філософія, дисципліна «Іноземна мова: Давньогрецька мова»
забезпечує програмовими результатами навчання:

здатність продемонструвати знання різних форм і методів наукового
гуманітарного пізнання, сучасних соціальних й етичних проблем, наукових шкіл,
напрямків, концепцій; вміння реконструювати історичний поступ світової
філософії, етапи її розвитку, еволюцію основних філософських ідей та проблем
(ПРН-01-у).

здатність знаходити та інтерпретувати інформацію, представлену у
різних письмових та електронних джерелах (вітчизняних й класич-них авторів
філософських текстів) та виконувати завдання (ПРН-06-у);

здатність знаходити та інтерпретувати інформацію, представлену у
різних письмових та електронних джерелах (вітчизняних й класич-них авторів
філософських текстів) та виконувати завдання (ПРН-08-у).
4. Структура навчальної дисципліни
Тематичний план для денної форми навчання
Тематичний план для денної форми навчання

IVсеместр
Змістовий модуль І.
Тема № 1. Вступ. Екскурс в історію
грецької мови. Основні діалекти
давньогрецької мови.
Алфавіт. Правила читання.

2

2

Модульний
контроль

Самостійна
робота

Разом

Назви змістових модулів і тем

Практичні
заняття

Розподіл годин між видами робіт

Тема №2. Приголосні звуки. Голосні
звуки. Придих. Довгота і короткість
складів. Наголос. Проклітики.
Енклітики. Правила наголошення
енклітик. Розділові знаки.
Тема № 3. Морфологія. Частини мови
(загальний огляд). Порядок слів у
реченні. Заперечення. Вживання
великої букви.
Тема № 4. Дієслово. Граматичні
категорії дієслова (загальний огляд):
число, особа, час, спосіб, стан,
неособові дієслівні форми. Основи
дієслова. Словникова форма дієслова.
Тема № 5. Дієвідміна. Особові
закінчення дієслова. Наголос у
дієслівних формах. Теперішній час
активного стану. Praesens activi.
Медіальний стан. Пасивний стан.
Praesens medii et passivi. Активна та
пасивна конструкція.
Тема № 6. Іменник.
Відміна. Словникова форма іменників.
Перша відміна іменників.
Друга відміна іменників.
Прикметник (загальний огляд).
Словникова форма прикметників.
Прикметники першої та другої
відміни.
Разом Модуль 1

2

2

2

2

6

2

2

2

10

4

4

2

24

14

8

2

2

2

Тема № 2. Дієприкметник. Participium
praesentis medii et passivi. Genetivus
absolutus.

8

4

Тема № 3. Третя відміна іменника.
Типи основ третьої відміни.
Закінчення третьої відміни. Наголос у
третій відміні.
Іменники з основами на сонанти.
Іменники з основами на губні та
задньоязикові.
Іменники з основами на
передньоязикові.

4

4

Змістовий модуль ІІ.
Тема № 1. Imperfectum activi.
Складовий аугмент. Часовий аугмент.
Imperfectum medii et passivi.

4

4

Тема № 4. Прикметники з основами на
сонанти. Прикметники трьох родових
закінчень. Прикметники двох родових 6
закінчень. Прикметники одного
родового закінчення.
Разом модуль 2
20
Змістовий модуль ІІІ.
Тема № 1. Futurum. Futurum I activi et
medii.
2
Aoristus. Aoristus I activi. Aoristus I
medii.
Тема № 2. Futirum I дієслів з
основами на сонанти. Futurum I pass.
Aoristus I act. et med. дієслів з
основами на сонанти.
Aoristus I pass.
Aoristus I pass. participium.
Тема № 3. Система других (сильних)
часів. Aoristus II activi et medii.
Aoristus II pass. Futurum II pass.
Разом модуль 3
Разом

2

4

12

8

2

4

4

10

4

4

2

16
60

10
36

4
20

2
4

5. Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль I.
Тема 1. Вступ. Екскурс в історію грецької мови. Основні діалекти давньогрецької мови.
Алфавіт. Правила читання.
Тема 2. Приголосні звуки. Голосні звуки. Придих. Довгота і короткість складів.
Наголос. Проклітики. Енклітики. Правила наголошення енклітик. Розділові знаки.
Тема 3. Морфологія. Частини мови (загальний огляд). Порядок слів у реченні.
Заперечення. Вживання великої букви.
Тема 4. Дієслово. Граматичні категорії дієслова (загальний огляд): число, особа, час,
спосіб, стан, неособові дієслівні форми. Основи дієслова. Словникова форма дієслова.
Тема 5. Дієвідміна. Особові закінчення дієслова. Наголос у дієслівних формах.
Теперішній час активного стану. Praesens activi. Медіальний стан. Пасивний стан. Praesens
medii et passivi. Активна та пасивна конструкція.
Тема 6. Іменник. Відміна. Словникова форма іменників. Перша відміна іменників. Друга
відміна іменників. Прикметник (загальний огляд). Словникова форма прикметників.
Прикметники першої та другої відміни.
Змістовий модуль ІІ.
Тема 1. Imperfectum activi. Складовий аугмент. Часовий аугмент. Imperfectum medii et
passivi.
Тема 2. Дієприкметник. Participium praesentis medii et passivi. Genetivus absolutus.
Тема 3. Третя відміна іменника. Типи основ третьої відміни. Закінчення третьої відміни.
Наголос у третій відміні. Іменники з основами на сонанти. Іменники з основами на губні та
задньоязикові. Іменники з основами на передньоязикові.
Тема 4. Прикметники з основами на сонанти. Прикметники трьох родових закінчень.
Прикметники двох родових закінчень. Прикметники одного родового закінчення.
Змістовий модуль ІІІ.
Тема 1. Futurum. Futurum I activi et medii. Aoristus. Aoristus I activi. Aoristus I medii.

Тема 2. Futirum I дієслів з основами на сонанти. Futurum I pass. Aoristus I act. et med.
дієслів з основами на сонанти. Aoristus I pass. Aoristus I pass. participium.
Тема 3. Система других (сильних) часів. Aoristus II activi et medii. Aoristus II pass. Futurum II
pass.

6. Контроль навчальних досягнень
6.1 Система оцінювання навчальних досягнень студентів
Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) контролю

Виконання завдань для
самостійної роботи
Виконання модульної роботи
Виконання ІНДЗ

максимальна
кількість балів

7

7

6

6

5

5

7

70

6

60

5

50

5

2

10

2

10

1

5

25
30

1

25

1

25

-

85

Максимальна
кількість балів за
одиницю

максимальна
кількість балів
кількість
одиниць

кількість
одиниць

Відвідування лекцій
Відвідування семінарських
занять
Відвідування практичних
занять
Робота на семінарському
занятті
Робота на практичному
занятті
Лабораторна робота (в тому
числі допуск, виконання,
захист)

максимальна
кількість балів

Вид діяльності студента

М3

М2

кількість
одиниць

М1

1
1
1
10
10
10

112
Максимальна кількість балів: 273
К=2,73

-

76

6.2 Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання.

Змістовий модуль та теми курсу
Змістовий модуль І. Тема 1-2. Основні діалекти
давньогрецької мови.
Алфавіт. Правила читання. Приголосні звуки. Голосні
звуки. Придих. Довгота і короткість складів.
Проклітики. Енклітики. Правила наголошення
енклітик. Розділові знаки.
Тема 3-4. Морфологія. Частини мови . Порядок
слів у реченні. Заперечення. Вживання великої
букви. Дієслово. Граматичні категорії дієслова:
число, особа, час, спосіб, стан, неособові дієслівні
форми. Основи дієслова. Словникова форма
дієслова.
Тема 5-6. Дієвідміна. Особові закінчення дієслова.
Теперішній час активного стану. Praesens activi.
Медіальний стан. Пасивний стан. Praesens medii et
passivi. Активна та пасивна конструкція.
Іменник. Відміна. Словникова форма іменників.
Перша відміна іменників. Друга відміна іменників.
Прикметник Словникова форма прикметників.
Прикметники першої та другої відміни.
Змістовий модуль ІІ.
Тема 1-2. Imperfectum activi. Складовий аугмент.
Часовий аугмент. Imperfectum medii et passivi.
Дієприкметник. Participium praesentis medii et
passivi. Genetivus absolutus.
Тема 3-4. Третя відміна іменника. Типи основ
третьої відміни. Закінчення третьої відміни.
Наголос у третій відміні. Іменники з основами на
сонанти. Іменники з основами на губні та
задньоязикові. Іменники з основами на
передньоязикові. Прикметники з основами на
сонанти. Прикметники трьох родових закінчень.
Прикметники двох родових закінчень.
Прикметники одного родового закінчення.
Змістовий модуль ІІІ.
Тема 1-3. Futurum. Futurum I activi et medii.
Aoristus. Aoristus I activi. Aoristus I medii. Futirum I
дієслів з основами на сонанти. Futurum I pass.
Aoristus I act. et med. дієслів з основами на
сонанти. Aoristus I pass. Aoristus I pass. participium.
Система других (сильних) часів. Aoristus II activi et
medii. Aoristus II pass. Futurum II pass.
Разом:

Кількість годин

Бали

-

-

4

5

4

5

4

5

4

5

4

5

20

25

Критерії оцінювання самостійних робіт
Оцінка
Максимальний
бал

Критерії оцінювання

5

ставиться за повні та міцні знання матеріалу в заданому
обсязі, вміння вільно виконувати практичні завдання,
передбачені навчальною програмою; за вияв креативності у
розумінні і творчому використанні набутих знань та умінь.

4

ставиться за вияв студентом повних, систематичних знань із
дисципліни, успішне виконання практичних завдань,
здатність до самостійного поповнення та оновлення знань,
але у відповіді студента наявні незначні помилки.

3

ставиться за вияв знання основного навчального матеріалу в
обсязі, достатньому для подальшого навчання і майбутньої
фахової діяльності, поверхову обізнаність передбаченою
навчальною програмою; можливі суттєві помилки у
виконанні практичних завдань.
ставиться за вияв знання основного навчального матеріалу в
обсязі, поверхову обізнаність передбаченою навчальною
програмою; можливі суттєві помилки у виконанні
практичних завдань, але студент спроможний усунути їх із
допомогою викладача.
виставляється студентові, відповідь якого під час
відтворення основного програмового матеріалу поверхова,
фрагментарна, що зумовлюється початковими уявленнями
про предмет вивчення.

2

1

6.3 Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання.
Виконання модульних контрольних робіт здійснюється в електронному
вигляді або з використанням роздрукованих завдань. Модульний контроль знань
студентів здійснюється після завершення вивчення навчального матеріалу
змістового модуля.
Максимальна Значення оцінки
оцінка 25
балів
22-25 балів
Відмінний рівень знань (умінь) в межах обов’язкового матеріалу з,
можливими, незначними недоліками

20-21 балів

11-13 балів

Достатньо високий рівень знань (умінь) в межах обов’язкового
матеріалу без суттєвих (грубих) помилок
В цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною кількістю
помилок
Посередній рівень знань (умінь) із значною кількістю недоліків,
достатній для подальшого навчання або професійної діяльності
Мінімально можливий допустимий рівень знань (умінь)

8-10 балів

Незадовільний рівень знань (умінь)

0-7 балів

Досить низький рівень знань (умінь), що вимагає повторного
вивчення змістового модуля

17-19 балів
14-16 балів

6.4 Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання.
- не передбачено навчальним планом
6.5 Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю
- не передбачено навчальним планом
6.6. Шкала відповідності оцінок
Рейтингова
оцінка
A
B
C
D

E
FX

F

Оцінка за
Значення оцінки
стобальною
шкалою
90 – 100 балів Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах
обов’язкового матеріалу з можливими незначними недоліками
82-89 балів
Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) в межах
обов’язкового матеріалу без суттєвих (грубих) помилок
75-81 балів
Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною
кількістю помилок
69-74 балів
Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із значною
кількістю недоліків, достатній для подальшого навчання або
професійної діяльності
60-68 балів
Достатньо – мінімально можливий допустимий рівень знань
(умінь)
35-59 балів
Незадовільно з можливістю повторного складання –
незадовільний рівень знань, з можливістю повторного
перескладання за умови належного самостійного
доопрацювання
1-34 балів
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням
курсу – досить низький рівень знань (умінь), що вимагає
повторного вивчення дисципліни

7. Навчально-методична карта дисципліни
«Іноземна мова: Давньогрецька мова»
Всього: 60 год.: лекції – 0 год., практичні заняття – 36 год., самостійна
робота – 20 год., модульний контроль – 4 год.
Модулі

Змістовий модуль І

Змістовий модуль
II

Змістовий
модуль IIІ

Кількість балів за
модулі

112

76

85

Теми лекцій

Кількість балів за
ПЗ
18-відвідування
180 – робота на практ. заняттях
(всього 198 балів)

Кількість балів за СЗ
Самостійна роботи
(всього – 50 балів)
Види поточного
контролю
(всього – 50 балів)

10

Тема 3

Тема 4

Тема 5

Тема 6

Тема 1

Тема 2

Тема 3

Тема 4

Тема 1

Тема 2

Тема 3

1

Тема 2

Присутність на
практичних

Змістовий модуль Ш

Тема 1

Присутність на
лекціях
Практичні заняття

1

1

1

1

2

1

2

2

1

1

2

2

10

10

10

10

20

10

20

20

10

2*5=10
Модульна контрольна робота
(25 балів)

10

2*5=10

20

20

5

Модульна контрольна робота
(25 балів)

Підсумковий
контроль

Максимальна кількість балів –273

Розрахунок

Розрахунок коефіцієнта: 273:100 = 2,73 балів
К=2,73

13

8. Рекомендовані джерела
Основна:
1. Звонська-Денисюк Л.Л., Давньогрецька мова — К.: Томіріс, 1997. — 590 с.
2. Звонська-Денисюк Л.Л., Давньогрецька мова: Підручник для філософів. —
Київ: Дух і літера, 2011. — 640 c.
3. Звонська-Денисюк Л.Л., Грецька мова Нового Завіту, Українське Біблійне
товариство, Київ 2000.
Додаткова:
1. Гиро П., Быт и нравы древних греков, Русич, Смоленск 2000.
2. Пролеев С.В., Античный мир: философия, история, культура, Академ-Пресс,
Москва 2000.
Словник:
1. Вейсман А.Д., Греческо-русский словарь, Греко-латинский кабинет
Ю.А.Шичалина, Москва 2006.
Інтернет-ресурси:
http://linguodiversity.narod.ru/Links/Ieulang/greek.htm
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