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Консультації по курсу 

відбуваються 

Он-лайн консультації. Для цього слід писати на електронну пошту 

викладача. 

Сторінка курсу  

Інформація про курс 

 

 

Курс розроблено таким чином, щоб студент зумів застосовувати 

набуті знання при читанні, перекладі та лексико-морфологічному 

аналізі фрагментів із адаптованих творів античних авторів; 

відстежувати  спорідненість  латинської, старогрецької та європейських 

мов та проаналізувати спадковість і вплив культур Стародавньої Греції 

та Риму на європейську культуру.   
Коротка анотація 

курсу 

Курс вивчення латинської, старогрецької мов та античної культури 

передбачає засвоєння нормативної граматики, лексики та синтаксису, 

що дасть змогу читати і дослівно перекладати тексти, здійснювати  

лексико-морфологічний аналіз. Знайомство з культурою античності 

спрямоване на формування уявлення про характерні особливості 

античної спадщини, періодизацію античної культури, основні напрями 

розвитку (в літературі, мистецтві, військовій справі, архітектурі тощо). 

Мета та цілі курсу Мета курсу – дати студентам потрібний обсяг знань з 

нормативної граматики латинської та старогрецької мов, засвоїти 

лексику, навчитись читати і перекладати тексти, здійснювати  

граматичний аналіз; розширити світогляд студентів інформацією 

історичного, міфологічного та реально-прагматичного характеру. 

Література для 

вивчення дисципліни 

 Основна література:  

1. Оліщук Р.Л., Макар І. С. Давньогрецька мова: підручник для 

студентів І-го курсу класичної філології та гуманітарних факультетів 

вищих навчальних закладів: підручник /Р.Л.Оліщук, І.С.Макар. – 

Чернівці: Видавничий дім «Букрек», 2015. – 496 с. 

2. Маслюк В., Олійник Л. Грецька мова/ В. Маслюк, Л. Олійник 

// Навчальний посібник для  студентів І-го  курсу класичної філології та 

гуманітарних предметів вищих учбових закладів освіти. Практична 

частина (видання друге). – Львів: Видавничий центр Львівського 

національного університету, 1999. – 95 с.  

3. Звонська-Денисюк Л.Л. Давньогрецька мова/ Л.Л. Звонська-

Денисюк// Підручник. – К., 1997. – 608 с. 

http://lingua.lnu.edu.ua/department/klasychnoji-filolohiji


4. Українсько-давньогрецько-латинський словник. Навчальний 

посібник для студентів вищих навчальних закладів / Бойко Н. В., 

Миронова В. М. — К. : ВПЦ «Київський університет», 2010. — 273 с. 

5. Оленич Р. Латинська мова // Р. М. Оленич, І.Р.Оленич, Б.В.Чернюх. – 

Львів, 2008. – 472 с. 

6. Ревак Н. Г. , Cулим В. Т. Латинська мова (для неспеціальних фа-

культетів) 2-ге вид., виправлене і доповнене. – Львів: ЛНУ іме-ні Івана 

Франка, 2006. – 415 с. 

7. Полек Микола. Життя греків і римлян. – Львів, 1925. – 292 с. 

8. Винничук Л. Люди, нравы, обычаи Древнего  Рима  и Греции / Л. 

Винничук. – М., 1988. – 496 с. 

 

Допоміжна 

1. Козаржевский А.Ч. Учебник древнегреческого языка / А.Ч. 

Козаржевский. – М., 1975. – 408 с. 

2. Давньогрецько-український словник : для студентів гуманітарних 

факультетів вищих навчальних закладів / Укладачі О. В. Сучалкін, О. 

Ю. Ярко. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 124 с. 

3. Яковенко Н. М., Миронова В. М. Латинська мова // Н. М. Яковенко, 

В. М. Миронова. – Львів: Видавництво УКУ, 2002. 

 

Інформаційні ресурси 

1. http://chtyvo.org.ua/authors/Zvonska-

Denysiuk_Lesia/Davnohretska_mova/ 

2. Вейсман АД. Греческо-русский словарь. М 1991 (репринт з 1899) 

3. https://www.scribd.com/document/434243149/Lingua-Latina-2008-

%D0%9E%D0%9E%D0%A7 

4. Винничук Л. Люди, нравы, обычаи Древнего  Рима  и Греции 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

labyrinthos.ru/book/vinnichuk_ljudi-nravy-i-obychai-drevney-grecii-

i-rima.html 

5. Древняя Греция. Культура, история, искусство, мифы и 

личности [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://ellada.spb.ru/ 

Тривалість курсу 180 год.  

Обсяг курсу 6 кредитів ECTS. Практичні заняття –  64 год., самостійна робота 

– 116 год. 

Очікувані результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент буде:  

знати: базові поняття граматики, основні підходи до її 

дослідження, лексику, нормативну граматику; основні етапи 

становлення та розвитку античної культури, основні напрями сфер 

культури — освіта, наука, література, мистецтво.  

вміти: читати та перекладати зі словником адаптовані тексти 

старогрецькою мовою, здійснювати морфологічний аналіз, виділяти 

синтаксичні конструкції. 

Ключові слова Латинська мова, старогрецька мова, класичні мови, антична культура,  

лексика, морфологічний аналіз тексту. 

Формат курсу Очний, on-line 

Теми Змістовий модуль 1. Фонетика. 

Тема 1. Короткий нарис історії старогрецької мови. Основні грецькі 

діалекти. Грецький алфавіт. Дифтонги, придихи. Довгота і короткість 

голосних. Правила вимови і наголошення. Слова без наголосу. 

Енклітики і проклітики. Періодизація розвитку грецької культури: 

http://chtyvo.org.ua/authors/Zvonska-Denysiuk_Lesia/Davnohretska_mova/
http://chtyvo.org.ua/authors/Zvonska-Denysiuk_Lesia/Davnohretska_mova/
https://www.scribd.com/document/434243149/Lingua-Latina-2008-%D0%9E%D0%9E%D0%A7
https://www.scribd.com/document/434243149/Lingua-Latina-2008-%D0%9E%D0%9E%D0%A7
http://ellada.spb.ru/
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE


еладська, мінойська, мікенська, культура гомерівської, архаїчної, 

класичної, елліністичної епох. 

Тема 2. Коротка історія латинської мови та її роль у світовій культурі.  

Вплив давньогрецької культури на культуру античного Риму. 

Латинський алфавіт та вимова звуків. Дифтонги і диграфи. 

Буквосполучення приголосних. Наголос. 

Змістовий модуль 2. Дієслово.  

Тема 1. Дієслово. Praesens indicativi activi et medii-passivi. Дієслово 

ειναι. Грецька релігія та міфологія. 

Тема 2. Imperfectum activі et Imperfectum mediі-passivi. Побут греків 

класичної епохи. 

Тема 3. Futurum activi, medii. Infinitivus. Військова справа стародавніх 

греків.  

Тема 4. Aoristus I activі et medii. Infinitivus. Participium praesentis, futuri, 

aoristi I activi et medii. Спорт у житті греків. Олімпійські ігри. 

Тема 5. Дієслово (Verbum). Основні форми. Imperativus praesentis. 

Praesens indicativі activi. Praesens indicativі passivі. Марк Туллій 

Цицерон - видатний оратор, філософ і письменник. 

Тема 6. Imperfectum indicativі activi et passivi. Римська культура доби 

імперії. Основні течії римської  філософії (епікуреїзм та стоїцизм). 

Філософія ЛуціяАннея Сенеки. 

Тема 7. Futurum indicative activi et passivі. Медицина у Стародавньому 

Римі. 

Тема 8. Часи системи перфекта. Perfectum, plusquamperferctum et 

futurum II indicative activi et passivі. Римська культура і християнство. 

Аврелій Августин. 

             Змістовий модуль 3. Іменник, прикметник, дієприкметник.  

Тема 1. Substantivum. Declinatio I, feminina на η, ης; α, ας; α, ης. 

Masculina на ης, ου; ας, ου. Мистецтво Стародавньої Греції та його 

вплив на світову культуру. 

Тема 2. Declinatio IІ. Masculina на ος, ου, femininа на ος, ου, на neutra на 

ον, ου. Adiectiva на ος, α, ον, ος, η, ον. Adiectiva на ος, ον. Розвиток 

філософської думки у Стародавній Греції.   

Тема 3. Declinatio III. Основи на сонанти λ, ρ, ν. Adiectiva на ων, ον. 

Adiectiva з основами на ν, ρ. Літературні пам’ятки Стародавньої Греції. 

Тема 4. Declinatio III. Основи на губні β, π, φ та гортанні γ, κ, χ.  Основи 

на зубні δ, τ, θ. Основи на ρ (πατηρ, μητηρ, θυγατηρ, Δημητηρ). Основи 

на ς. Substantiva anomala. Adiectiva  на ης, ες. Adiectiva  на υς, εια, υ. 

Грецький театр. 

Тема 5. Іменник (Nomen substantivum). Словникова форма. Поділ на 

відміни. Declinatio I (prima). Латинізми у науковій та  діловій мові. 

Латинська мова у Львові та світі. 

Тема 6. Declinatio II (secunda). Adiectiva declinationis I-II. (прикметники  

I-II відміни). Cинтаксис простих речень. Римська релігія.   

Тема 7. Declinatio III. Три типи відмінювання. Система  ідеалів та 

цінностей Стародавнього Риму. Особливості відмінювання іменників 

ІІІ відміни. Виховання та освіта у Стародавньому Римі. 

Тема 8. Declinatio IV-V. Pronomina demonstrativa, relativa, interrogativa, 

negativа. Римський календар. Годинники у Римі. 

            Змістовий модуль 4. Gradus comparationis adiectivorum.  

Тема 1. Adiectiva. Comparativus на τερος, εστερος. Superlativus на τατος, 

εστατος.    

Тема 2. Adiectiva. Comparativus на ιων. Superlativus на ιστος. 

Суплетивні ступені порівняння. Описові ступені порівняння.                                                                                                                               



Тема 3. Adiectiva declinationis III. Participium praesentis activі. Gradus 

comparationis adiectivorum. Видатні римські полководці. 

Підсумковий 

контроль, форма 

Залік в кінці ІІ-го семестру.  

 

Пререквізити Вивчення курсу не потребує пререквізитів. 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

Практичне навчання, метод порівняння з іншими іноземними мовами, 

якими володіє студент, самостійна робота, підготовка презентацій.  

Необхідне обладнання Вивчення курсу потребує використання загальновживаних програм і 

операційних систем. 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються 

за таким співідношенням:  

Практичні заняття – 60% семестрової оцінки; максимальна 

кількість балів 60:  

1. Знання нормативної граматики – 20 балів. 

2. Переклад тексту та його граматичний аналіз – 20 балів. 

3. Підготовка презентацій – 7 балів  

4. Лексичний мінімум – 5 балів. 

5. Самостійність, ініціатива, творчий підхід – 6 балів. 

6. Відвідування занять – 2 бали. 

Модулі – 40% семестрової оцінки; максимальна кількість балів 10. 

 

Письмові роботи: Письмова робота повинна бути самостійною. Вона 

повинна виявляти уміння студента перекладати відомий текст без 

словника та невідомий зі словником, здійснювати морфологічний та 

синтаксичний аналіз, виконувати граматичні завдання.    

Академічна доброчесність: роботи студентів повинні бути  їхніми 

оригінальними дослідженнями. Відсутність посилань на використані 

джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в роботу інших 

студентів вважатимуться прикладами можливої академічної 

недоброчесності. Виявлення ознак академічної недоброчесності в 

письмовій роботі студента є підставою для її незарахуванння 

викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи обману. Жодні 

форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

Відвідання занять є важливою складовою навчання. На кожне заняття 

студент повинен прочитати та перекласти текст, вивчити невідомі 

слова, підготувати граматичну тему, виконати письмові завдання,  

підготувати коротку презентацію на запропоновану тему. 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.  

Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти 

самостійно, буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без 

права її передачі третім особам. Студенти заохочуються до 

використання також й іншої літератури та джерел, яких немає серед 

рекомендованих. 

Політика виставлення балів. При виставленні балів враховуються  

бали, отримані на поточному опитуванні, самостійній роботі та бали 

підсумкового контролю. Студент допускається до підсумкового 

контролю, якщо він виконав усі вимоги навчального плану та не має 

пропусків занять без поважних причин, своєчасно виконував 

поставлені завдання, не вдавався до списування. 
 



СХЕМА КУРСУ 
 

Тиж. 

/ дата 

/ 

год.- 

Тема, план, короткі 

тези 

Форма 

діяльності 

(заняття) 

(лекція, 

самостій-на, 

дискусія, 

групова 

робота)  

Література. Ресурси в 

інтернеті 

Завдання, год Те

рмі

н 

ви

ко

на

нн

я 

1 / 

2021 

/ 4 

год 

Змістовий 

модуль 1. Фонетика. 

Тема 1. Короткий 

нарис історії 

старогрецької мови. 

Основні грецькі 

діалекти. Грецький 

алфавіт. Дифтонги, 

придихи. Довгота і 

короткість голосних. 

Правила вимови і 

наголошення. Слова 

без наголосу. 

Енклітики і 

проклітики. 

Періодизація розвитку 

грецької культури: 

еладська, мінойська, 

мікенська, культура 

гомерівської, 

архаїчної, класичної, 

елліністичної епох. 

Практичне 

заняття 

Оліщук Р. Л., Макар 

І.С. Давньогрецька 

мова: підручник для 

студентів І-го курсу 

класичної філології та 

гуманітарних 

факультетів вищих 

навчальних закладів: 

підручник 

/Р.Л.Оліщук, 

І.С.Макар. – Чернівці: 

Видавничий дім 

«Букрек», 2015. – 496 

с. 

Вступ с.10-14.  

Вправи 1,2,3 с.15 
  
 

1-2-

й 

тиж 

2 / 

2021/ 

4 

год. 

Тема 2. Коротка 

історія латинської 

мови та її роль у 

світовій культурі.  

Вплив давньогрецької 

культури на культуру 

античного Риму. 

Латинський алфавіт та 

вимова звуків. 

Дифтонги і диграфи. 

Буквосполучення 

приголосних. 

Наголос. 

Практичне 

заняття 

Оленич Р. Латинська 

мова // Р. М. Оленич, 

І.Р.Оленич, 

Б.В.Чернюх. – Львів, 

2008. – 472 с. 
 

 Прочитати і 

перекласти 

вправи, с. 10-11 

 

2-

3-й 

тиж 

3-4 / 

2021/ 

2 

год. 

Змістовий 

модуль 2. Дієслово, 

дієприкметник.  

Тема 1. Дієслово. 

Praesens indicativi 

activi et medii-passivi. 

Дієслово ειναι. 

Грецька релігія та 

міфологія. 

Практичне 

заняття 

Маслюк В., Олійник 

Л. Грецька мова/ В. 

Маслюк, Л. Олійник 

// Навчальний 

посібник для  

студентів І-го  курсу 

класичної філології та 

гуманітарних 

предметів вищих 

Прочитати та 

перекласти 

речення с.8-10.  

 

3-

4-й 

ти

ж. 



 учбових закладів 

освіти. Практична 

частина (видання 

друге). – Львів: 

Видавничий центр 

Львівського 

національного 

університету, 1999. – 

95 с.  

5 / 

2021/ 

2 

год. 

Тема 2. Imperfectum 

activі et Imperfectum 

mediі-passivi. Побут 

греків класичної 

епохи. 

 

Практичне 

заняття 

Маслюк В., Олійник 

Л. Грецька мова/ В. 

Маслюк, Л. Олійник 

// Навчальний 

посібник для  

студентів І-го  курсу 

класичної філології та 

гуманітарних 

предметів вищих 

учбових закладів 

освіти. Практична 

частина (видання 

друге). – Львів: 

Видавничий центр 

Львівського 

національного 

університету, 1999. – 

95 с.  

Прочитати та 

перекласти 

речення с.10-13.  

 

5-

6-й 

ти

ж. 

6-7 / 

2021/ 

2 

год. 

Тема 3. Futurum activi, 

medii. Infinitivus. 

Військова справа 

стародавніх греків.  

 

Практичне 

заняття 

Маслюк В., Олійник 

Л. Грецька мова/ В. 

Маслюк, Л. Олійник 

// Навчальний 

посібник для  

студентів І-го  курсу 

класичної філології та 

гуманітарних 

предметів вищих 

учбових закладів 

освіти. Практична 

частина (видання 

друге). – Львів: 

Видавничий центр 

Львівського 

національного 

університету, 1999. – 

95 с. 

Прочитати та 

перекласти 

речення с. 15. 

Виконати 

вправи.  

 

6-

7-й 

ти

ж. 

8 / 

2021 

/ 4 

год. 

 

Тема 4. Aoristus I 

activі et medii. 

Infinitivus. Participium 

praesentis, futuri, aoristi 

I activi et medii. Спорт 

у житті греків. 

Олімпійські ігри. 

 

Практичне 

заняття 

Маслюк В., Олійник 

Л. Грецька мова/ В. 

Маслюк, Л. Олійник 

// Навчальний 

посібник для  

студентів І-го  курсу 

класичної філології та 

гуманітарних 

предметів вищих 

Прочитати та 

перекласти 

речення с.15, 19. 

 

8-

9-й 

ти

ж. 



учбових закладів 

освіти. Практична 

частина (видання 

друге). – Львів: 

Видавничий центр 

Львівського 

національного 

університету, 1999. – 

95 с. 

9-10 / 

2021 

/ 2 

год. 

Тема 5. Дієслово 

(Verbum). Основні 

форми. Imperativus 

praesentis. Praesens 

indicativі activi. 

Praesens indicativі 

passivі. Марк Туллій 

Цицерон - видатний 

оратор, філософ і 

письменник. 

 

Практичне 

заняття 

Оленич Р. Латинська 

мова // Р. М. Оленич, 

І.Р.Оленич, 

Б.В.Чернюх. – Львів, 

2008. – 472 с. 

 

Прочитати і 

перекласти 

речення, с. 21, 

26, 46 

 

9-

11-

й 

ти

ж. 

11-12 

/ 

2021/ 

2 

год. 

Тема 6. Imperfectum 

indicativі activi et 

passivi. Римська 

культура доби імперії. 

Основні течії 

римської  філософії 

(епікуреїзм та 

стоїцизм). Філософія 

Луція Аннея Сенеки. 

 

Практичне 

заняття 

Оленич Р. Латинська 

мова // Р. М. Оленич, 

І.Р.Оленич, 

Б.В.Чернюх. – Львів, 

2008. – 472 с. 

 

Прочитати і 

перекласти  

текст, с. 50 

 

11-

12

й 

ти

ж. 

13 / 

2021/ 

2 

год. 

Тема 7. Futurum 

indicative activi et 

passivі. Медицина у 

Стародавньому Римі. 

 

 Оленич Р. Латинська 

мова // Р. М. Оленич, 

І.Р.Оленич, 

Б.В.Чернюх. – Львів, 

2008. – 472 с. 

 

Прочитати і 

перекласти 

речення, с. 56, 

текст, с. 59 

 

12-

13-

й 

ти

ж. 

14-15 

/ 

2021/ 

4 

год. 

Тема 8. Часи системи 

перфекта. Perfectum, 

plusquamperferctum et 

futurum II indicative 

activi et passivі. 

Римська культура і 

християнство. 

Аврелій Августин. 

 

 Оленич Р. Латинська 

мова // Р. М. Оленич, 

І.Р.Оленич, 

Б.В.Чернюх. – Львів, 

2008. – 472 с. 

 

Прочитати і 

перекласти 

речення, с. 110, 

текст с. 118 

 

14

15-

й 

ти

ж. 

16 

/2021

/ 4 

год. 

 Підсумкова 

контрольна 

робота 

 4 год. 16-

й 

ти

ж. 

17 / 

2022/ 

4 

год. 

Змістовий модуль 3. 

Іменник, прикметник, 

дієприкметник.  

Тема 1. Substantivum. 

Declinatio I, feminina 

Практичне 

заняття 

Маслюк В., Олійник 

Л. Грецька мова/ В. 

Маслюк, Л. Олійник 

// Навчальний 

посібник для  

Прочитати та 

перекласти 

речення с. 9-10. 

 

17-

18-

й 

ти

ж. 



на η, ης; α, ας; α, ης. 

Masculina на ης, ου; 

ας, ου. Мистецтво 

Стародавньої Греції 

та його вплив на 

світову культуру. 

 

студентів І-го  курсу 

класичної філології та 

гуманітарних 

предметів вищих 

учбових закладів 

освіти. Практична 

частина (видання 

друге). – Львів: 

Видавничий центр 

Львівського 

національного 

університету, 1999. – 

95 с.  

18-19 

/ 

2022/ 

2 

год. 

Тема 2. Declinatio IІ. 

Masculina на ος, ου, 

femininа на ος, ου, на 

neutra на ον, ου. 

Adiectiva на ος, α, ον, 

ος, η, ον. Adiectiva на 

ος, ον. Розвиток 

філософської думки у 

Стародавній Греції.   

Практичне 

заняття 

Оліщук Р.Л., Макар І. 

С. Давньогрецька 

мова: підручник для 

студентів І-го курсу 

класичної філології та 

гуманітарних 

факультетів вищих 

навчальних закладів: 

підручник 

/Р.Л.Оліщук, 

І.С.Макар. – Чернівці: 

Видавничий дім 

«Букрек», 2015. – 496 

с. 

Маслюк В., Олійник 

Л. Грецька мова/ В. 

Маслюк, Л. Олійник 

// Навчальний 

посібник для  

студентів І-го  курсу 

класичної філології та 

гуманітарних 

предметів вищих 

учбових закладів 

освіти. Практична 

частина (видання 

друге). – Львів: 

Видавничий центр 

Львівського 

національного 

університету, 1999. – 

95 с. 

Прочитати та 

перекласти текст 

с. 51.  

Виконати вправи 

с.54-55. 

Прочитати та 

перекласти 

речення с. 9-10, 

12. 

18-

19-

-й 

ти

ж. 

19-20 

/ 

2022/ 

2 

год. 

Тема 3. Declinatio III. 

Основи на сонанти λ, 

ρ, ν. Adiectiva на ων, 

ον. Adiectiva з 

основами на ν, ρ. 

Літературні пам’ятки 

Стародавньої Греції. 

 

Практичне 

заняття 

Маслюк В., Олійник 

Л. Грецька мова/ В. 

Маслюк, Л. Олійник 

// Навчальний 

посібник для  

студентів І-го  курсу 

класичної філології та 

гуманітарних 

предметів вищих 

Прочитати та 

перекласти 

речення с. 13-14.   

Виконати 

вправи. 

 

19-

20-

й 

ти

ж. 



учбових закладів 

освіти. Практична 

частина (видання 

друге). – Львів: 

Видавничий центр 

Львівського 

національного 

університету, 1999. – 

95 с. 

20-21 

/ 

2022/ 

4 

год. 

Тема 4. Declinatio III. 

Основи на губні β, π, 

φ та гортанні γ, κ, χ.  

Основи на зубні δ, τ, 

θ. Основи на ρ (πατηρ, 

μητηρ, θυγατηρ, 

Δημητηρ). Основи на 

ς. Substantiva anomala. 

Adiectiva  на ης, ες. 

Adiectiva  на υς, εια, υ. 

Грецький театр. 

 

Практичне 

заняття 

Маслюк В., Олійник 

Л. Грецька мова/ В. 

Маслюк, Л. Олійник 

// Навчальний 

посібник для  

студентів І-го  курсу 

класичної філології та 

гуманітарних 

предметів вищих 

учбових закладів 

освіти. Практична 

частина (видання 

друге). – Львів: 

Видавничий центр 

Львівського 

національного 

університету, 1999. – 

95 с. 

Прочитати та 

перекласти 

речення с. 14-15, 

17.  

Прочитати та 

перекласти текст 

с.19.  

 

20-

21-

й 

ти

ж. 

22 / 

2022/ 

2 

год. 

Тема 5. Іменник 

(Nomen substantivum). 

Словникова форма. 

Поділ на відміни. 

Declinatio I (prima). 

Латинізми у науковій 

та  діловій мові. 

Латинська мова у 

Львові та світі. 

 

Практичне 

заняття 

Оленич Р. Латинська 

мова // Р. М. Оленич, 

І.Р.Оленич, 

Б.В.Чернюх. – Львів, 

2008. – 472 с. 

 

Прочитати і 

перекласти 

речення, с. 16 - 

17 

 

22-

23-

й 

ти

ж. 

23-24 

/ 

2022/ 

2 

год. 

Тема 6. Declinatio II 

(secunda). Adiectiva 

declinationis I-II. 

(прикметники  I-II 

відміни). Cинтаксис 

простих речень. 

Римська релігія.   

Практичне 

заняття 

Оленич Р. Латинська 

мова // Р. М. Оленич, 

І.Р.Оленич, 

Б.В.Чернюх. – Львів, 

2008. – 472 с. 

 

Прочитати і 

перекласти 

речення, с. 30, 34 

 

24-

й 

ти

ж. 

25 / 

2022/ 

2 

год. 

Тема 7. Declinatio III. 

Три типи 

відмінювання. 

Система  ідеалів та 

цінностей 

Стародавнього Риму. 

Особливості 

відмінювання 

іменників ІІІ відміни. 

Виховання та освіта у 

Практичне 

заняття 

Оленич Р. Латинська 

мова // Р. М. Оленич, 

І.Р.Оленич, 

Б.В.Чернюх. – Львів, 

2008. – 472 с. 

 

Прочитати і 

перекласти 

текст, с. 69-70, с. 

73 

 

24-

25-

й 

ти

ж. 



Стародавньому Римі. 

26-27 

/ 

2022/ 

4 

год. 

Тема 8. Declinatio IV-

V. Pronomina 

demonstrativa, relativa, 

interrogativa, negativа. 

Римський календар. 

Годинники у Римі. 

 Оленич Р. Латинська 

мова // Р. М. Оленич, 

І.Р.Оленич, 

Б.В.Чернюх. – Львів, 

2008. – 472 с. 

 

Прочитати і 

перекласти 

речення, с. 101, 

текст, с. 105   

 

26-

27-

й 

ти

ж. 

28 / 

2022/ 

2 

год. 

 

Змістовий 

модуль 4. Gradus 

comparationis 

adiectivorum. 

Numeralia. 

Тема 1. Adiectiva. 

Comparativus на τερος, 

εστερος. Superlativus 

на τατος, εστατος.   

Практичне 

заняття 

Маслюк В., Олійник 

Л. Грецька мова/ В. 

Маслюк, Л. Олійник 

// Навчальний 

посібник для  

студентів І-го  курсу 

класичної філології та 

гуманітарних 

предметів вищих 

учбових закладів 

освіти. Практична 

частина (видання 

друге). – Львів: 

Видавничий центр 

Львівського 

національного 

університету, 1999. – 

95 с. 

Прочитати та 

перекласти 

речення с. 27-28. 

Прочитати та 

перекласти текст 

с. 29.  

 

28-

й 

ти

ж. 

29-30 

/ 

2022/ 

2 

год. 

Тема 2. Adiectiva. 

Comparativus на ιων. 

Superlativus на ιστος. 

Суплетивні ступені 

порівняння. Описові 

ступені порівняння.  

 

Практичне 

заняття 

Маслюк В., Олійник 

Л. Грецька мова/ В. 

Маслюк, Л. Олійник 

// Навчальний 

посібник для  

студентів І-го  курсу 

класичної філології та 

гуманітарних 

предметів вищих 

учбових закладів 

освіти. Практична 

частина (видання 

друге). – Львів: 

Видавничий центр 

Львівського 

національного 

університету, 1999. – 

95 с. 

Прочитати та 

перекласти 

речення с.28-29. 

Прочитати та 

перекласти текст 

с. 30.  

  

 

 

 

29-

30-

й 

ти

ж. 

31 / 

2022/ 

2 

год. 

Тема 3. Adiectiva 

declinationis III. 

Participium praesentis 

activі. Gradus 

comparationis 

adiectivorum. Видатні 

римські полководці. 

 Оленич Р. Латинська 

мова // Р. М. Оленич, 

І.Р.Оленич, 

Б.В.Чернюх. – Львів, 

2008. – 472 с. 

 

Прочитати і 

перекласти 

речення, с. 93,  

текст, с. 136  

 

31-

й 

ти

ж. 

32 / 

2022/ 

4 

год. 

 Підсумкова 

контрольна 

робота 

 4 год. 32-

й 

ти

ж. 



  Залік    

 

 


