
Латинська мова 

Метою навчальної дисципліни «Латинська мова» є ознайомлення 

студентів з базовим лексико-граматичним матеріалом з латинської мови у 

загальнокультурному контексті, що сприятиме розвиткові лінгвокультурних і 

комунікативних компетенцій, їхнього гуманітарного мислення, розширенню 

кругозору в умовах профілізації вищої школи. Метою викладання є практичне 

оволодіння основами латинської мови та засвоєння базових фахових термінів, 

пов’язаних із біологією, хімією у межах сфер і тем, окреслених навчальною 

програмою та на основі існуючих програм  курсів для  вищих навчальних 

закладів природничого напряму,  що необхідно для використання  у майбутній 

професійній діяльності та проведення науково-дослідницької роботи студента. 

Завданням  навчальної дисципліни  «Латинська мова» є оволодіння 

основами орфографії, фонетики, морфології, граматики та синтаксису латинської 

мови та базовими фаховими біологічними/хімічними термінами. Студенти 

зможуть ефективно використовувати  латинську біологічну термінологію у 

письмовій/усній формі, застосовувати латинську мову під час професійної 

діяльності на робочому місці, в адміністративних закладах охорони здоров’я, 

загальну і наукову лексику в дослідницькій  та майбутній практичній діяльності 

фахівців.  

Програма навчальної дисципліни:  Основні відомості з історії латинської 

мови. Історія розвитку класичної латинської мови. Значення її для наукової      

термінології. Класичний латинський алфавіт. Вимова букв. Буквосполучення: 

дифтонги і диграфи. Правила читання. Морфологія. Граматична будова 

латинської мови. Частини мови. Основні    граматичні категорії флективних 

частин мови. Етимологія латинських імен і назв. Місяці, дні тижня латинською 

мовою. Латинські афоризми та правила їх перекладу. Транслітерування 

латиницею. Введення лексичного мінімуму біолочної,  зоологічної, хімічної, 

анатомічної  номенклатури. Латинські крилаті вислови. Літочислення: римський 

календар. Міри і грошові одиниці Риму. Латинські прислів’я.  Етимологічний 

зіставний аналіз латинських слів і сучасних словотворень у європейських мовах. 

Укладання фахового глосарію біологічної термінології.                                                                                           
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