
 
 

 

 

 



 
 

 

 

Назвакурсу «Латинська мова (за професійним спрямуванням)» 

Адреса 

викладання

курсу 

ЛНУіменіІ.Франка,вул.Університетська, 1.Вул. Михайла Грушевського, 

4 

Факультет та 

кафедра,за якою 

закріпленадисципліна 

Факультет іноземних мов, кафедра класичної філології. 

Галузьзнань,шифртан

азваспеціальності 

01-Освіта / Педагогіка, спеціальність 014.05 Середня освіта (Біологія та 
здоров’людини) 

Викладачі курсу асист. Панчишин Н.З. 

Контактна інформація 

викладачів 

nataliya.panchyshyn@lnu.edu.ua 

Консультації по курсу 

відбуваються 

Передзаліком (грудень 2021) 

Сторінкакурсу https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=3920 

Інформаціяпрокурс Дисципліна «Латинська мова (за професійним спрямуванням)» є 

нормативною дисципліною зі спеціальності 014.05 Середня освіта 

(Біологія та здоров’я людини), освітньої-професійної програми 

«Середня освіта (Біологія та здоров’людини)», яка викладається в 1 

семестрі в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною 

Системою ECTS). 

Коротка 

анотаціяку

рсу 

Курс "Латинська мова (за професійним спрямуванням)" забезпечує 

ознайомлення студентів із загальноосвітнім значенням латинської 

мoви; надання потрібного для вчителів біології обсягу знань з 

нормативної граматики латинської мови та вивчення лексичного 

мінімуму нормативних назв рослин і тварин; розширення їхнього 

світогляду вивченням латинських прислів’їв та крилатих висловів. 

Курс розроблено таким чином, щоб студент, засвоївши теоретичні 

знання з граматики латинської мови та вивчивши лексичний мінімум, 

зміг застосувати ïx при перекладі латинських біологічних термінів та 

віднайти латинські словотворні елементи у біологічній лексиці. 

Метатацілікурсу Мета: ознайомлення студентів із загальноосвітнім значенням 

латинської мoви; надання потрібного для вчителів біології обсягу знань 

з нормативної граматики латинської мови та вивчення лексичного 

мінімуму нормативних назв рослин і тварин; розширення їхнього 

світогляду вивченням латинських прислів’їв та крилатих висловів. 

Курс спрямований напідготовкуакадемічно-

мобільнихтависококомпетентнихфахівців. 

Література для 

вивчення дисципліни 

Базова 
1. Ревак Н.Г., Cулим В.Т., Назаренко О.Ю. Латинська мова та основи 

біологічної термінології. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 468 с. 

Допоміжна 

1.Вацеба О.А.,Олійник Л.Р. LecturaLatina: Навчальний посібник. - Львів: 



 
 

 

Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка,2008.-200с.іл.  

2.Ревак Н.Г., Сулим 2.В.Т.. Латинська мова(для неспеціальних 

факультетів).Підручник.-Львів: ЛНУ ім..Івана Франка,2002.- 240 с. 

3. Ревак Н.Г., Сулим В.Т.. Латинська мова(для неспеціальних 

факультетів).Підручник.-Вінниця:Нова Книга,2006.-440с. 

4.Балалаєва О. Ю. Латинська мова та основи біологічної термінології : навч. 

посіб. / О. Ю. Балалаєва, І. І. Вакулик. – Київ : НУБІП України, 2014. – 374 с. 

5.Латинська мова та основи фармацевтичної термінології: підручник / Л.Ю. 

Смольська, В.Г. Синиця, Дз.Ю. Коваль-Гнатів та ін. — 2-е видання, К.: 

Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина», 2019, 368 с. 

Словники 

1.Володимир Литвинов. Латинсько-український словник. Том 1. А-С. – К.: 

Наукова думка, 2018. 

2.Латинсько-український та українсько-латинський словник 

сільськогосподарських та біологічних термінів і номенклатурних 

найменуваньдля студентів ОКР «Бакалавр», напрям підготовки 6.090101 

«Агрономія». –Мелітополь: Таврійський державний агротехнологічний 

університет, 2014. –126 с. 

Інтернет ресурси 

https://elearning.sumdu.edu.ua/free_content/lectured:f385d5de8b2f992be9c31744d

1b901a3ccee1b32/20170124145724//383199/index.html 

 

https://sites.google.com/site/lyceumlider/cpisok-roslin-z-latinskimi-nazvami 
 

Тривалістькурсу один семестр. 

Обсягкурсу 90 год., з яких 32 год. практичних занять та 58 години самостійної 

роботи 

Очікуванірезультати

навчання 

В результаті вивчення даного курсу студент повинен: 

знати:латинський алфавіт, фонетику, наголос, нормативну граматичну 

базу, лексичний мінімум, біологічну термінологію, студентський гімн, 

прислів’я та крилаті вислови. 

вміти: читати, писати, перекладати, користуватись словником. 

Ключовіслова Латинська мова, лексика, граматика, читання, переклад, термінологія, 
словотвір 

Форматкурсу Очний 

Теми Тема 1. Вступ. Короткий огляд історії латинської мови та її значення для 

біологів.Латинський алфавіт.  

Тема 2. Вимова голосних та приголосних. Буквосполучення. Наголос.  

Тема  3.  Термінотворення  

Тема 4. Дієслово. Теперішній час дійсного способу активного стану. 

Наказовий спосіб. 

Тема 5. Іменник.Прикметник.Перша відміна.  

Тема 6. Друга відміна. Граматичний аналіз частин мови.  

Тема 7. Біномінальні назви      

Тема 8. Третя відміна. Приголосна група.    

Тема 9. Третя відміна. Голосна група.  

https://elearning.sumdu.edu.ua/free_content/lectured:f385d5de8b2f992be9c31744d1b901a3ccee1b32/20170124145724/383199/index.html
https://elearning.sumdu.edu.ua/free_content/lectured:f385d5de8b2f992be9c31744d1b901a3ccee1b32/20170124145724/383199/index.html
https://sites.google.com/site/lyceumlider/cpisok-roslin-z-latinskimi-nazvami


 
 

 

Тема 10. Третя відміна. Мішана група.  

Тема 11. Дієприкметники       

Тема 12. Ступені порівняння прикметників    

Тема 13.Четверта відміна іменників  

Тема 14.П'ята відміна іменників  

Тема 15. Числівники  
Тема 16 Контрольна модульна робота 

Підсумковий 
контроль,форма 

залік (в кінці семестру) 
 

Пререквізити Длявивченнякурсустудентине потребуютьбазовихзнаньзлатинської 

мови. 

Навчальні методи 

татехніки, які 

будутьвикористовуват

исяпідчасвикладанняк

урсу 

Колаборативненавчання(груповіпроекти),дискусії,презентації. 

Необхіднеобладнання Мультимедійнийпроектор,комп’ютер. 

Критеріїоцінювання(о

кремо для 

кожноговидунавчальн

ої діяльності) 

Оцінюванняпроводитьсяза100-бальноюшкалою. 

Розподілбалівзаформамиконтролюнавчальноїдіяльностісту

дентіввпродовжсеместру: 

Самостійна робота1 5балів 

Самостійна робота2 10балів 

Самостійна робота 3                                    10 балів 

Лексична термінологія 25балів 

Поточний контрольроботиназаняттях 25 балів 

Підсумкова контрольна робота                  25 балів 

Разомзасеместр   100балів 

 

Письмові роботи: переклад латинських текстів 

Академічнадоброчесність:роботистудентівмаютьбутиїхоригінальними 

перекладами. Відсутність 

списування,втручаннявроботуіншихстудентівстановлять,аленеобмежу

ють,прикладиможливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак 

академічноїнедоброчесностівписьмовійроботістудентаєпідставоюдляїїн

езарахуванннявикладачем,незалежновідмасштабівплагіатучиобману. 

Відвідуваннязанятьєобов’язковим.Студентимаютьінформувативикла

дача про неможливість відвідати заняття. У будь-якому 

випадкустудентизобов’язанідотримуватисяусіхстроківвизначенихдляв

иконанняусіх видівписьмовихробіт, передбаченихкурсом. 

Політикавиставленнябалів. 

Враховуютьсябалинабранінапоточномутестуванні,самостійнійроботітаб

алипідсумковоготестування.Прицьомуобов’язкововраховуютьсяприсутн

істьназаняттяхтаактивністьстудентапідчаспрактичногозаняття;недопуст

имістьпропусківтазапізненьназаняття;користуваннямобільним 

телефоном, планшетом чи іншими мобільними 

пристроямипідчасзаняттявціляхнепов’язанихзнавчанням;списуваннятап

лагіат;несвоєчасне виконання поставленогозавдання. 

 



 
 

 

 


