1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Характеристика дисципліни за
формами навчання
денна

«Іноземна мова: латина»
Вид дисципліни

обов’язкова

Мова викладання, навчання та оцінювання

українська

Загальний обсяг кредитів/годин

2/60

Курс

2

Семестр

4

Кількість змістових модулів з розподілом:

2

Обсяг кредитів

2

Обсяг годин, в тому числі:

60

Аудиторні

32

Модульний контроль

4

Самостійна робота

24

Форма семестрового контролю

залік

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета вивчення дисципліни “Іноземна мова: латина” – виробити у студентів
навички перекладу латиномовних історичних та філософських джерел: хронік,
уривків з філософських трактатів тощо.
Основними завданнями вивчення дисципліни є формування таких
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
Опанувавши дисципліну “Іноземна мова: латина”, студенти повинні володіти
такими програмними 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

2

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).

3

4.

Структура навчальної дисципліни

1.

Роль латинської мови та римської культури для

2

європейської цивілізації.
2.

Латинський алфавіт. Фонетика. Графіка.

2

Правила вимови та наголосу.
3.

Загальні відомості про частини мови.

2

Іменник, його граматичні категорії.
Перша відміна іменників. Дієслово esse.
Прийменники. Особові займенники. Зворотній займенник.
4.

Друга відміна іменників. Прикметники першої та другої
відмін.

2
2
2

Присвійні займенники.
5.

Дієслово, його граматичні категорії. Основні форми
дієслова. Наказовий спосіб. Часи системи інфекта.
Теперішній час дійсного способу активного та пасивного
стану.

2

6.

Минулий час недоконаного виду дійсного способу
активного та пасивного стану.

2

Займенники: вказівні, питальні, відносні, означальні,
неозначені, заперечні.

2

2

4

контроль

п/п

Підсумковий

Разом

№

Самостійна робота

Назви змістових модулів

Практичні заняття

Тематичний план

7.

Майбутній час недоконаного виду дійсного способу
активного та пасивного стану.

2

Вивчення сентенцій.

2

Модульний контроль № 1

2
Разом 26 14

8. Третя відміна іменників. Три типи іменників третьої відміни

2

2

Четверта та п’ята відміни іменників.

2

Прикметники третьої відміни.

2

10. Ступені порівняння прикметників.

2

9.

10

Прислівники. Ступені порівняння прислівників.

2

11. Часи системи перфекта. Минулий час доконаного виду
дійсного способу активного та пасивного стану.

2

2

Давноминулий час доконаного виду дійсного способу
активного та пасивного стану.

2

2

Майбутній ІІ час доконаного виду дійсного способу
активного та пасивного стану.

2

12. Числівник. Творення, відмінювання

2

кількісних, порядкових числівників.
Римський календар.

2

13. Умовний спосіб. Функції кон’юнктива у незалежних
реченнях. «Gaudeamus».

2

2

14. Синтаксис складного речення.

2

2

Читання, переклад фрагментів творів античних авторів
з лексико-граматичним коментарем.
Модульний контроль № 2

Разом за навчальним планом

2
Разом 34 18

14

2

60 32

24

4

5

5.

Програма навчальної дисципліни
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

«Фонетика та основи латинської морфології»
Практичне заняття № 1. Роль латинської мови та римської культури для
європейської цивілізації.
Періодизація історії Стародавнього Риму. Особливості культури
Стародавнього Риму та її вплив на розвиток європейської цивілізації.
Латинська мова: історія та сучасність.
Основні поняття теми: індоєвропейські мови, романські мови, мертва
мова, літературна мова, розмовна мова, архаїчний період, класична латина,
середньовічна латина, латинська термінологія, функції мови, політеїзм,
римське право, акведуки.

Практичне заняття № 2. Латинський алфавіт. Фонетика. Графіка.
Правила вимови та наголосу.
Латинський алфавіт. Правила вимови та наголосу. Поділ слів на склади.
Довгота та короткість складів. Суфікси з довгими та короткими голосними.
Основні поняття теми: індоєвропейські мови, літературна мова, розмовна
мова, архаїчний період, класична латина, середньовічна латина, латинська
термінологія, буквосполучення, дифтонг, довгота складу, короткість складу,
наголос.

Практичне заняття № 3. Загальні відомості про частини мови. Іменник,
його граматичні категорії. Перша відміна іменників. Прийменники.
Особові займенники. Зворотній займенник.
Загальні відомості про частини мови. Іменник, його граматичні категорії.
Перша відміна іменників. Дієслово esse. Синтаксис простого речення.
Прийменники. Вживання прийменників з акузативом та аблативом. Особові
займенники. Зворотній займенник.
Основні поняття теми: граматична категорія, відміна, словникова форма,
основа, флективний тип мов, прийменники первинні, прийменники
вторинні.
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Практичне заняття № 4. Друга відміна іменників. Прикметники першої
та другої відмін. Присвійні займенники.
Друга відміна іменників. Особливості відмінювання іменників чоловічого та
середнього роду. Граматичні категорії прикметника. Прикметники першої та
другої відмін. Правила відмінювання прикметників І-ІІ відмін. Присвійні
займенники. Займенникові прикметники. Узгодження прикметників та
займенників з іменниками.
Основні поняття теми: відміна, відмінок, рід, граматична категорія,
словникова форма.

Практичне заняття № 5. Дієслово, його граматичні категорії. Основні
форми дієслова. Наказовий спосіб. Часи системи інфекта. Теперішній
час дійсного способу активного та пасивного стану.
Дієслово, його граматичні категорії. Основні форми і основи латинського
дієслова. Розподіл дієслів на чотири дієвідміни. Часи системи інфекта і перфекта.
Наказовий спосіб. Теперішній час дійсного способу активного та пасивного
стану. Особові закінчення та особливості відмінювання дієслів 1-4 дієвідмін.
Основні поняття теми: граматична категорія, основні форми дієслова
(словникові форми), дієвідміна, інфінітив, основа, спосіб, стан, час, система
інфекта, система перфекта.

Практичне заняття № 6. Минулий час недоконаного виду дійсного
способу активного та пасивного стану. Займенники: вказівні, питальні,
відносні, означальні, неозначені, заперечні.
Imperfectum indicativi activi et passivi. Особливості утворення та вживання.
Основні поняття теми: граматична категорія, вид, час, дієвідміна, інфінітив,
основа.

Практичне заняття № 7. Майбутній час недоконаного виду дійсного
способу активного та пасивного стану. Вивчення сентенцій.
Futurum I indicativi activi et passivi. Особливості утворення та вживання. Читання,
граматичний аналіз і вивчення сентенцій.
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Основні поняття теми: граматична категорія, вид, час, дієвідміна, інфінітив,
основа.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2
«Морфологія та основи синтаксису»
Практичне заняття № 1. Третя відміна іменників. Три типи іменників
третьої відміни.
Третя відміна іменників. Визначення іменників третьої відміни. Приголосний,
голосний та мішаний типи відмінювання. Особливості відмінювання деяких
іменників третьої відміни.
Основні поняття теми:
практична основа, відміна, сигматичний,
асигматичний тип, рівноскладовий, нерівноскладовий іменник, голосний,
приголосний і мішаний типи відмінювання, словникова форма, основа.

Практичне заняття № 2. Прикметники третьої відміни.
Прикметники третьої відміни. Визначення прикметників третьої відміни,
їх поділ на три групи, словниковий запис прикметників третьої відміни.
Правила відмінювання прикметників трьох закінчень, двох закінчень та
одного закінчення. Узгодження прикметників з іменниками.
Основні поняття теми: прикметник, відміна, родові закінчення, основа
інфекта, суфікс, дієвідміна.

Практичне заняття № 3. Ступені порівняння прикметників.
Ступені порівняння прикметників. Спосіб творення та особливості
відмінювання прикметників вищого ступеня (gradus comparativus).
Спосіб творення та особливості відмінювання прикметників найвищого
ступеня (gradus superlativus). Суплетивні ступені порівняння
прикметників. Синтаксис відмінків при ступенях порівняння
прикметників.
Основні поняття теми: вищий ступінь порівняння, найвищий ступінь
порівняння, неповні ступені порівняння, суплетивні ступені порівняння.
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Практичне заняття № 4. Часи системи перфекта. Минулий час
доконаного виду дійсного способу активного та пасивного стану.
Часи системи перфекта: Perfectum indicativi activi et passivi.
Основні поняття теми: система перфекта, доконаний вид, перфект,
плюсквамперфект.

Практичне заняття № 5. Давноминулий час доконаного виду дійсного
способу активного та пасивного стану.
Часи системи перфекта активного та пасивного стану: Plusquamperfectum
indicativi activi et passivi.
Основні поняття теми: система перфекта, доконаний вид, перфект,
плюсквамперфект, футурум.

Практичне заняття № 6. Майбутній ІІ час доконаного виду дійсного способу
активного та пасивного стану.
Часи системи перфекта активного та пасивного стану: Futurum II
indicativi activi et passivi.
Основні поняття теми: система перфекта, доконаний вид, перфект,
плюсквамперфект, футурум.

Практичне заняття № 7. Числівник. Творення, відмінювання кількісних,
порядкових числівників.
Числівник. Розряди числівників. Творення, відмінювання числівників.
Синтаксис числівників.
Основні поняття теми: кількісні числівники, порядкові числівники.

Практичне заняття № 8. Умовний спосіб. Функції кон’юнктива у
незалежних реченнях. «Gaudeamus».
Умовний спосіб. Утворення часів кон’юнктива. Функції кон’юнктива у
незалежних реченнях. Вивчення гімну студентів «Gaudeamus».

9

Основні поняття теми: умовний спосіб, кон’юнктив спонукання,
побажання, незалежне речення, умовний спосіб.

Практичне заняття № 9. Синтаксис складного речення. Читання,
переклад фрагментів творів античних авторів з лексико-граматичним
коментарем.
Синтаксис складного речення. Підрядні речення мети (ut/ne finale);
підрядні додаткові (ut/ne obiectivum), підрядні речення часу (cum
temporale, cum historicum). Переклад оригінальних текстів з
граматичним коментарем.
Основні поняття теми:
складнопідрядне речення.

умовний

спосіб,

узгодження

часів,
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6. Контроль навчальних досягнень
Система оцінювання навчальних досягнень студентів
Розрахунок рейтингових балів за видами
поточного (модульного) контролю
Кількість
балів за
одиницю

Кількість
одиниць до
розрахунку

1. Відвідування практичних
занять

1

16

16

2. Виконання завдання з
самостійної роботи

5

4

20

3. Робота на практичному
занятті, в т.ч. доповідь,
дискусія, виступ,
повідомлення

10

16

160

4. Модульна контрольна робота

25

2

50

№

Вид діяльності

Всього

Максимальна кількість балів – 246

Коефіцієнт: 246:100=2,46
Кожен модуль включає бали за поточну роботу студента на практичних
заняттях, самостійну роботу та модульну контрольну роботу.

Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання

Змістовий модуль та теми курсу
Особові займенники. Зворотній займенник.
Прийменник. Вживання прийменників з акузативом
та аблативом. Прийменники з двома відмінками.

Академічний
контроль

аудиторний

Бали
5

11

Четверта відміна іменників. П’ята відміна іменників.
аудиторний

Винятки. Система відмін.

5

Повідомлення «Історія та культура Стародавнього
аудиторний
Риму».

5

Вивчення сентенцій.

5

аудиторний

Шкала оцінювання самостійної роботи
Рівень виконання

Кількість балів

Високий
Достатній
Середній
Низький

Виконання

модульних

5
4
3
0-2

контрольних

Оцінка за традиційною
системою
Відмінно
Добре
Задовільно
Незадовільно

робіт

здійснюється

з

використанням роздрукованих завдань.
Модульний контроль знань студентів здійснюється після завершення
вивчення навчального матеріалу модуля.
Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних
заняттях, під час виконання самостійної роботи залежить від дотримання
таких вимог:
 своєчасність виконання навчальних завдань;
 повний обсяг їх використання;
 якість виконання навчальних завдань;
 самостійність виконання;
 творчий підхід у виконанні завдань;
 ініціативність у навчальній діяльності.
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Шкала оцінювання модульної контрольної роботи
Рівень виконання

Кількість балів

Оцінка за традиційною системою

Високий

21-25

Відмінно

Достатній

16-20

Добре

Середній

11-15

Задовільно

Низький

0-10

Незадовільно

Шкала відповідності оцінок
Рейтингова
оцінка

Оцінка за
стобальною
шкалою

A

90-100
балів

B

82-89
балів

C

75-81
балів

D

69-74
балів

E

60-68
балів

FX

35-59
балів

F

1-34
балів

Значення оцінки
Відмінно ― відмінний рівень знань (умінь) у межах
обов’язкового матеріалу, знання основної та додаткової
літератури; вияв креативності у розумінні і творчому
використанні набутих знань та умінь.
Дуже добре ― достатньо високий рівень знань (умінь) в
межах обов’язкового матеріалу без суттєвих грубих
помилок
Добре ― в цілому добрий рівень знань (умінь) з
незначною кількістю помилок
Задовільно ― посередній рівень знань (умінь) із значною
кількістю недоліків, достатній для подальшого навчання
або професійної діяльності
Достатньо ― мінімально можливий допустимий рівень
знань (умінь)
Незадовільно з можливістю повторного складання ―
незадовільний рівень знань, з можливістю повторного
перескладання за умови належного самостійного
доопрацювання
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням
курсу ― досить низький рівень знань (умінь), що вимагає
повторного вивчення дисципліни
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Тиждень

Семестр
Модулі

Тема 5. Дієслово. Наказовий спосіб.
Теперішній час дійсного способу активного
та пасивного стану.

9

2

10

3-4

11

5

Семестр
Модулі
6

12

13

7

1
1
1
1
1
1
1

10
10
10
10
10
10
10

Тема 7. Майбутній час недоконаного виду
дійсного способу активного та пасивного
стану.

1

Тема 6. Минулий час недоконаного виду
дійсного способу.

Тема 4. Іменники ІІ відміни.
Прикметники І-ІІ відміни.

Відвідування
практичних занять
Робота на
практичних заняттях
Модульний
контроль
Самостійна
робота
Кількість балів
за модуль

Тема 3. Іменник, його граматичні
категорії. Перша відміна іменників.

Tеми практичних
занять

Тема 2. Латинський алфавіт. Фонетика.
Графіка.

Тиждень

Тема 1. Роль латинської мови та
римської культури для європейської
цивілізації.

7. Навчально-методична картка дисципліни
Разом 60 год: практичні заняття – 32 год,
ПМК – 4 год, самостійна робота – 24 год.
8

IІІ семестр
Змістовий
модуль І

25

5х2

112

14

15

ІІI семестр
Змістовий
модуль ІІ

14

Кількість балів за
модуль
Разом за семестр
Підсумковий
контроль

Тема 3. Ступені порівняння прикметників.
Тема 4. Минулий час доконаного виду
дійсного способу активного та пасивного
стану.
Тема 5. Давноминулий час доконаного
виду дійсного способу активного та
пасивного стану.
Тема 6. Майбутній ІІ час доконаного виду
дійсного способу активного та пасивного
стану.

1
1
1
1
1
1

10
10
10
10
10
10

Тема 9. Синтаксис складного речення.

Тема 8. Умовний спосіб. «Gaudeamus».

Тема 7. Числівник. Римський календар.

Тема 2. Прикметники третьої відміни.

Відвідування
практичних занять
Робота на
практичних заняттях
Модульний
контроль
Самостійна робота

Тема 1. Третя відміна іменників.

Tеми практичних занять

25

5х2

134

246
залік
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