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Курс має міждисциплінарний характер, в якому пропонується систематизований додатковий матеріал з навчальних предметів: «Латинська

мова», «Історія зарубіжної літератури», «Історія української літератури», «Когнітивна лексикологія», «Фразеологія української мови»,

«Методика навчання зарубіжної та української літератур». Визначається інтеграційний характер певних аспектів функціонування латинських

висловів у творах як зарубіжних, так і українських авторів, що підвищує пізнавальну цінність дисциплін і сприяє оволодінню майбутніми

фахівцями практичними вміннями аналізу у різних площинах як літературного, так і мовного процесів. Розкривається семантика латинських

фразеологізмів та особливості перекладу висловів, що формує навички мовної культури студентів.

Подані матеріали допоможуть студентам поглибити знання та якісно узагальнити матеріал із зазначених дисциплін, а також дасть можливість

підвищити ефективність підготовки до написання наукових робіт.

Компетентності та результати навчання, формуванню яких сприяє дисципліна навички та особисті якості, здібності, цінності для виконання
завдання будь-якого рівня складності під час професійної діяльності або навчання. 
- загальні: 

(взаємозв'язок з нормативним змістом підготовки здобувачів вищої освіти, сформульованим у термінах результатів навчання у Стандарті). 
Згідно з вимогами стандарту дисципліна забезпечує набуття студентами компетентностей: 
- інтегральна: 

здатність розв’язувати типові та складні спеціалізовані задачі й практичні проблеми у професійній діяльності чи у процесі навчання, 
застосовувати набуті знання, уміння, здатність до аналізу і синтезу, організації та планування; здатність набути базові загальні знання, також
базові знання з професії; здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях; визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і 
взятих обов’язків; удосконалити вміння управляти інформацією; здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт; поліпшити
письмові та усні комунікаційні вміння рідною мовою та іноземними мовами; здатність діяти соціально відповідально та громадсько свідомо. 
Спеціальні:Знання основ латинської граматики, лексики й основного греко-латинського словотворчого фонду забезпечує професійну
термінологічну грамотність спеціаліста. 



Мета – познайомити майбутніх вчителів-філологів з одним із сучасних підходів до 
вивчення світової літератури у контексті функціонування латинських слів і 
висловів у літературі та українській мові і сприяти оволодінню вміннями 
правильно застосовувати латинську  мову і вислови у практичній діяльності.
Завдання – ознайомити студентів вищої освіти з концептуальними й 
теоретичними положеннями про витоки та смислову глибину латинських слів і 
висловів; збагатити словниковий запас здобувачів та викликати прагнення 
поповнювати свої знання новими відомостями про античну літературу, історію та 
культуру; актуалізувати питання щодо осмислення української літератури в 
контексті європейської; висвітлити міждисциплінарний характер використання в 
навчальному процесі латинських прислів'їв, приказок, сентенцій, афоризмів, 
літературних цитат, що сприяє об'єднанню та посиленню інформаційного змісту й 
емоційного збагачення сприймання, мислення і почуттів завдяки залученню 
додаткового цікавого матеріалу, що дає можливість досягти цілісності знань, а 
також має естетичне виховне значення для сучасної студентської молоді.



Частина І. Література

Тема І. Історія латинської мови. Вплив античності на розвиток світової

літератури

Тема ІІ. Латинські вислови у творах європейських письменників

Тема ІІІ. Латинські вислови в творах українських письменників

Частина ІІ Латинська мова

Тема І. Основи латинської фонетики та графіки

Тема ІІ. Нормативна граматична база

Тема ІІІ. Лексика та семантика латинських фразеологізмів

Завдання для самостійної роботи

Розділ ІV. Робота з латинськими текстами


