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Вища освіта – спеціальність «Мова і література (німецька)», викладач німецької мови.  

Досвід роботи – 8 років. 

Показники професійної активності з тематики курсу:  

 Авторка навчального посібника з курсу латинської мови. 
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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСВІТНЮ КОМПОНЕНТУ (ДИСЦИПЛІНУ) 

Мета формування у здобувачів  системи твердих знань основ латинської мови і фахової латинської термінології, набуття 

практичних вмінь та навичок використання їх у навчальній, науковій та виробничій діяльності.  

Формат практичні заняття, самостійна робота, командна робота. 

спеціальність 201 Агрономія обов’язковість 

дисципліни 

вибіркова 

освітня програма Агрономія  факультет Менеджменту, адміністрування та права 

освітній рівень перший (бакалаврський) кафедра мовної підготовки 

СИЛАБУС ОСВІТНЬОЇ КОМПОНЕНТИ  

mailto:irinagladkihh1@gmail.com


Обсяг і форми контролю 3 кредита ЄКТС (90 годин): практичні заняття, самостійна робота; модульний контроль (2 модулі); підсумковий контроль – 

диференційований залік. 

Вимоги викладача вчасне виконання завдань, активність, самостійна та командна робота. 

Умови зарахування згідно з навчальним планом. 

 

ВІДПОВІДНІСТЬ СТАНДАРТУ ОСВІТИ І ОСВІТНІЙ ПРОГРАМІ 

Компетенції ЗК6. Навички використання інформаційних і 

комунікаційних технологій для професійної 

діяльності.  

СК. Здатність використовувати латинську 

термінологію в практичній діяльності фахівця. 

Програмні 

результати 

навчання 

Володіти латинською термінологією на рівні фахового 

використання. 

 

 

Лабораторно-

практичне 

заняття  

 Самостійна 

робота  

Модуль 1. Фонетична система латинської мови 

 

ЛПЗ 1 Тема 1. Вступ до предмета. 

Коротка історія латинської мови. 

Латинський алфавіт. 
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1. Написання доповіді за темами: 

«Латинська мова – одна з найдавніших індоєвропейських мов». 

«Основні періоди історії латинської мови». 

«Римські філософи, вчені, літератори» 

«Внесок видатних вчених біологів у розвиток біологічної номенклатури» 

«Роль латинської мови у формуванні інтернаціональної агробіологічної 

номенклатури». 

2. Написання самостійної роботи за темою «Наголос». 

3. Знаходження та вивчення 10 латинських афоризмів. 

4. Вивчення лексико-граматичного матеріалу. 

ЛПЗ 2 Тема 2. Система голосних та 

приголосних. Вимова 

буквосполучень. 

ЛПЗ 3 Тема 3. Основи складоподілу. 
Наголос, довгі та короткі склади. 

 

  

  

Модуль 2. Категорія іменника і прикметника. Термінотворення 

ЛПЗ 5 Тема 5.  Іменник. Граматичні 

категорії іменників: рід,  число,  

відмінок. Відміни іменників. 
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 1. Написання самостійної роботи «Відміни іменників». 

2. Вивчення лексико-граматичного матеріалу. 

3. Складання списку видових ботанічних назв. 

4. Складання списку  ботанічних термінів, утворених морфологічним способом. 

 
ЛПЗ 6 Тема 6.  І відміна іменників і 

прикметників. 

ЛПЗ 7 Тема 7.  ІІ відміна іменників і 

прикметників  

ЛПЗ 8 Тема 8.  ІІІ відміна іменників і 

прикметників. Типи відмінювання 



 

 

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА ТА МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ 
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1. Балалаєва О.Ю., Вакулик І.І. Латинська мова та 

основи біологічної термінології: навч. посібник. – К.: 

2010. – 324 с. 

2. Гриценко С.П., Балалаєва О.Ю. Латинська мова для 

студентівагробіологів: навч. посібник. – К.: Центр 

навчальної літератури, 2006. – 383 с. 

3. Закалюжний М.М. Латинська мова: Підручник для 

студентів біологічних спеціальностей вищих 

навчальних закладів. – К.: Либідь, 2003. – 367 с. 

4. Кривонос І.А. Латинська мова: навчальний посібник з 

латинської мови для студентів-агрономів. – 

Мелітополь: ТДАТУ, 2012. – 82 с. 

5. Луговська І.Б. Латинська мова: Навч.-метод. посібник 

для студентів агрономічного факультету. – Камя’нець-

Подільський: Абетка, 2003. – 24 с. 

6. Чопик В.І., Єна А.В. Латинська ботанічна 

номенклатура: Навч. посібник. – К.: РВЦ Київський 

університет, 1997. – 57 с. 

7. Латинсько-англійський словник [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу:  https://www.online-latin-

dictionary.com  
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1. Герман Л.В., Гладких І.О., Кібенко Л.М., Латинська мова для 

здобувачів І бакалаврського рівня вищої освіти спеціальності 201 

«Агрономія»: навч. посібник. – Х.: ДБТУ, 2022. – 80 с. 

2. Герман Л.В., Євтушенко М.Д., Александрович Т.В. Латинсько-

українсько-російський термінологічний словник-мінімум для студентів 

агрономічного факультету та факультету агрохімії і ґрунтознавства. – 

Х.: ХДАУ, 1995. – 45 с. 

3. Герман Л.В., Александрович Т.В.  Латинсько-російсько-український 

термінологічний словник – мінімум для студентів факультету захисту 

рослин. – Х.: ХДАУ, 1993. – 26с. 

  

 

СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ  

СИСТЕМА БАЛИ ДІЯЛЬНІСТЬ, ЩО ОЦІНЮЄТЬСЯ 

Підсумкове оцінювання  100 бальна ECTS (стандартна) 
до 50 50% від усередненої оцінки за модулі 

до 50  підсумкове тестування 

Модульне оцінювання 100 бальна сумарна до 50  відповіді на тестові питання 

іменників ІІІ відміни. Узгодження 

прикметників ІІІ відміни з 

іменниками. 

ЛПЗ 9 Тема 9.  IV та V відміна іменників.   

ЛПЗ 10 Тема 10. Способи утворення 

латинських ботанічних і 

зоологічних термінів. 

https://www.online-latin-dictionary.com/
https://www.online-latin-dictionary.com/


до 20  усні відповіді на практичних заняттях  

до 30  результат засвоєння блоку самостійної роботи 

 

НОРМИ АКАДЕМІЧНОЇ ЕТИКИ ТА ДОБРОЧЕСНОСТІ 

Всі учасники освітнього процесу (в тому числі здобувачі освіти) повинні дотримуватися кодексу академічної доброчесності та  вимог, які 

прописані у положенні «Про академічну доброчесність учасників освітнього процесу ДБТУ»: виявляти дисциплінованість, вихованість, 

поважати гідність один одного, проявляти доброзичливість, чесність, відповідальність. 

 


