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СИЛАБУС КУРСУ 

«Латинська мова (за професійним спрямуванням)» 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

для студентів першого курсу біологічного факультету 
Назва курсу «Латинська мова (за професійним спрямуванням)» 

Адреса 

вик

лад

анн

я 

кур

су 

ЛНУ імені І. Франка, вул. Університетська, 1. Вул. Михайла Грушевського, 4 

Факультет та 

кафедра, за 

якою 

закріплена 

дисципліна 

Факультет іноземних мов, кафедра класичної філології. 

Галузь знань, 

шифр та 

назва 

спеціальнос

ті 

09 Біологія, 091 Біологія 

Викладачі 
курсу 

асист. Панчишин  Н.З. 

Контактна 

інформа

ція 

виклада

чів 

nataliya.panchyshyn@lnu.edu.ua 

khrystyna.kuybida@lnu.edu.ua 

Консультації 

по курсу 

відбуваю

ться 

Перед заліком  

Сторінка 
курсу 

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

Інформація 

про курс 

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

дисципліною зі спеціальності 091 Біологія для освітньої програми «Біологія», яка 

викладається в 1 семестрі в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно- 

Трансферною Системою ECTS). 

Коротка 

ан

ота

ція 

ку

рсу 

Курс "Латинська мова (за професійним спрямуванням)" забезпечує ознайомлення 

студентів із загальноосвітнім значенням латинської мoви; надання потрібного для 

біологів 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 словотвірні 

елементи у біологічній лексиці. 

mailto:nataliya.panchyshyn@lnu.edu.ua


 
 

 

Мета та цілі 

курсу 

Мета: ознайомлення студентів із загальноосвітнім значенням латинської мoви; 

надання потрібного для біологів 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 на підготовку академічно-мобільних та висококомпетентних 

фахівців. 

Літератур

а 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. Lectura Latina: 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:f385d5de8b2f992be9c31744d1b901a3cce

e1b32/20170124145724//383199/index.html 

 

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

Тривалість 

курсу 

один семестр. 

Обсяг курсу 90 год.,  

з яких 32 год. практичних занять та 58 години самостійної роботи (денна форма 

здобуття освіти); 

з яких 10 год. практичних занять та 80 години самостійної роботи (заочна форма 

здобуття освіти). 

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


 
 

 

Очікувані 

резуль

тати 

навчан

ня 

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. 

Ключові 
слова 

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

Формат курсу заочний 

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.  

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 I семестру) 
 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти не потребують базових знань з латинської мови. 

Навчальні 

методи та 

техніки, які 

будуть 

використовув

атися під час 

викладання 

курсу 

Колаборативне навчання (групові проекти), дискусії, презентації. 

Необхідне 
обладнання 

Мультимедійний проектор, комп’ютер. 

Критерії 

оцінювання 

(окремо для 

кожного виду 

навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. 

Розподіл балів за формами контролю навчальної діяльності студентів 

впродовж семестру: 

Самостійна робота 1 5 балів 

Самостійна робота 2 10 балів 

Самостійна робота 3                                    10 балів 



 
 

 

Лексична термінологія 25 балів 

Поточний контроль роботи на заняттях 25 балів  

Підсумкова контрольна робота                  25 балів 

Разом за семестр   100 балів 

 

Письмові роботи: переклад латинських текстів 

Академічна доброчесність: роботи студентів мають бути їх оригінальними 

перекладами. Відсутність списування, втручання в роботу інших студентів 

становлять, але не обмежують, приклади можливої академічної недоброчесності. 

Виявлення ознак академічної недоброчесності в письмовій роботі студента є 

підставою для її незарахування викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи 

обману. 

Відвідування занять є обов’язковим. Студенти мають інформувати викладача 

про неможливість відвідати заняття. У будь-якому випадку студенти зобов’язані 

дотримуватися усіх строків визначених для виконання усіх видів письмових робіт, 

передбачених курсом. 

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на поточному 

тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового тестування. При цьому 

обов’язково враховуються присутність на заняттях та активність студента під час 

практичного заняття; недопустимість пропусків та запізнень на заняття; 

користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними 

пристроями під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; списування та 

плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання. 

 

Питання до 

заліку 

чи 

екзаме

ну 

Тренувальні тести та вправи можна знайти за посиланням: https://e-

learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=3920 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано після завершення 

курсу. 

 

 

Структура курсу 
Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 
Усього  у тому числі Усього  у тому числі 

л п лаб інд ср л п лаб інд ср 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Фонетика 

Тема 1. Вступ. Короткий огляд 

історії латинської мови та її 

значення для біологів. 

Латинський алфавіт. 

      4  2   2 

Тема 2. Вимова голосних та 

приголосних. 

Буквосполучення. Наголос. 

      6     6 

Разом – зм. модуль1       10  2   8 



 
 

 

                                              Змістовий модуль 2. Термінотворення.Дієслово. 

Тема  3.  Термінотворення       6  2   4 

Тема 4. Дієслово. Теперішній 

час дійсного способу 

активного стану. Наказовий 

спосіб. 

      6  2   4 

Разом – зм. модуль 2       12  4   8 

                                     Змістовий модуль 3.Іменник. Прикметник. 

Тема 5. Іменник. Прикметник. 

Перша відміна. 

      6  2   4 

Тема 6. Друга відміна. 

Граматичний аналіз частин 

мови. 

      6     6 

Тема 7. Біномінальні назви       6     6 

Разом – зм. модуль 3       18  2   16 

Змістовий модуль 4. Третя відміна. Дієприкметники. Ступені порівняння прикметників. 

Тема 8. Третя відміна. 

Приголосна група. 

      6  2   4 

Тема 9. Третя відміна. 

Голосна група. 

      6     6 

Тема 10. Третя відміна. 

Мішана група. 

      6     6 

Тема 11. Дієприкметники       6     6 

Тема 12. Ступені порівняння 

прикметників 

      6     6 

Разом – зм. модуль 4       30  2   28 

Змістовий модуль 5. Четверта та п'ята відміни. Числівники. 

Тема 13.Четверта відміна 

іменників 

      4     4 

Тема 14.П'ята відміна 

іменників 

      4     4 

Тема 15. Числівники        6     6 

Контрольна модульна робота       6     6 

Разом – зм. модуль 5       20  0   20 

Усього годин       90  10   80 

 

Автор                                                       Наталія ПАНЧИШИН  

 

"Погоджено" 



 
 

 
 


