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1. Опис навчальної дисципліни 

(Витяг з робочої програми  навчальної дисципліни “Латинська мова 
та автори ”) 

 

Найменування 
показників  

Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний 
рівень 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів -  2  
Галузь знань 

03 гуманітарні науки 
(шифр, назва) 

Нормативна 
 

Модулів 1  
Напрям 

035 філологія 
(шифр, назва) 

Рік підготовки: 

Змістових модулів 2 Спеціальність 
(професійне 

спрямування) 
035.08 Класичні мови 

і літератури 
(переклад включно) 

4 –й 
 Семестр 

Загальна кількість годин 
60 

  ІІ-й 

Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних 2 
самостійної роботи 
студента 4  

Освітньо-
кваліфікаційний 

рівень: 
бакалавр 

  
Практичні, семінарські 

         20 - год. 
Самостійна робота 

  40 - год. 
ІНДЗ: реферати 

Вид контролю:  іспит 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета:  ознайомитись із художньою і науково-пізнавальною вартістю філософської 
поеми Лукреція “Про природу речей” (“De rerum natura”), поглибити знання з метричного 
віршування, зокрема розрізняти фонетичні процеси, яким піддавались слова у поезії для 
правильного віршованого розміру або для прикраси рядка, такі як метаплазми (протеза, 
епентеза, парагога, афереза, синкопа, анакопа, ентазис, систола, діереза та ін.), оволодіти 
навиками перекладу та аналізу філософського поетичного тексту, поглибити знання із 
старогрецької епікурейської філософії, сприймати поему Лукреція “Про природу речей” як 
матеріалістичний образ картини світу, сформувати ідіостиль Лукреція як поета-філософа.   

Завдання: засвоїти лексичним мінімум поеми (неологізми, архаїзми, варваризми) 
аналізувати та інтерпретувати лінгвістичні засоби поеми, вдосконалювати роботу над 
самостійним перекладом поеми.  

В результаті вивчення даного курсу  студент повинен: 
знати: лексику прочитаних та проаналізованих рядків філософської поеми, 

лінгвостилістичні фігури і тропи, спеціальну філософську термінологію для сприйняття 
картини світу, нормативну граматику з області фонетики, морфології та синтаксису.  

вміти: користуватись загальними та спеціально-фаховими компетентностями у 
професійній діяльності, надавати фахові консультації з дотримання норм професійної 
майстерності та культури мовлення, дослівно перекладати філософську поеію зі 
словником, аналізувати та інтерпретувати зміст поеми, систематизувати мовні явища при 
розв’язанні складних проблем у сфері професійної діяльності.  
 

3. Програма навчальної дисципліни 
 Змістовий модуль 1. Вступні відомості до філософської поеми Лукреція “Про 

природу речей”. Переклад та лінгвостилістичний аналіз поеми Лукреція “Про природу 
речей”, І, р. 1-115.   
Тема 1. Життєвий та творчий шлях Тіта Лукреція Кара.  
Тема 2. Читання, переклад, інтерпретація  та лінгвостилістичний аналіз поеми Лукреція 
“Про природу речей”, І, р. 1-25.   
Тема 3. Читання, переклад, інтерпретація  та лінгвостилістичний аналіз поеми Лукреція 
“Про природу речей”, І, р. 26-56.   
Тема 4. Читання, переклад, інтерпретація  та лінгвостилістичний аналіз поеми Лукреція 
“Про природу речей”, І, р. 57-87. 
Тема 5.  Читання, переклад, інтерпретація  та лінгвостилістичний аналіз поеми Лукреція 
“Про природу речей”, І, р. 88-115. 
Змістовий модуль 2. Переклад та лінгвостилістичний аналіз поеми Лукреція “Про 
природу речей”, V, р. 925-1047.   
Тема 1. Читання, переклад, інтерпретація  та лінгвостилістичний аналіз поеми Лукреція 
“Про природу речей”, V, р. 925-955.  
Тема 2. Читання, переклад, інтерпретація  та лінгвостилістичний аналіз поеми Лукреція 
“Про природу речей”, V, р. 956-986.  
Тема 3. Читання, переклад, інтерпретація  та лінгвостилістичний аналіз поеми Лукреція 
“Про природу речей”, V, р. 986-1017.  
Тема 4. Читання, переклад, інтерпретація  та лінгвостилістичний аналіз поеми Лукреція 
“Про природу речей”, V, р.1018-1048.  
Тема 5. Контрольна модульна робота.  
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4. Структура навчальної дисципліни 
 
Назви змістових модулів і 

тем 
Кількість годин 

Денна форма 
Усьог

о  
У тому числі 

Л П Лаб Інд С.Р 
1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1  
Змістовий модуль 1. Вступні відомості до філософської поеми Лукреція “Про 

природу речей”. Переклад та лінгвостилістичний аналіз поеми Лукреція “Про природу 
речей”, І, р. 1-115.   
Тема 1. Життєвий та 
творчий шлях Тіта 
Лукреція Кара.  

2  2   4       

Тема 2. Читання, переклад, 
інтерпретація  та 
лінгвостилістичний аналіз 
поеми Лукреція “Про 
природу речей”, І, р. 1-25.   

2  2   4       

Тема 3.  Читання, 
переклад, інтерпретація  та 
лінгвостилістичний аналіз 
поеми Лукреція “Про 
природу речей”, І, р. 26-56. 

2 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2   4 
 
 
 
 
 
 
 

      

Тема 4. Читання, 
переклад, інтерпретація  
та лінгвостилістичний 
аналіз поеми Лукреція 
“Про природу речей”, І, р. 
57-87. 

2  2   4       

Тема 5. Читання, 
переклад, інтерпретація  
та лінгвостилістичний 
аналіз поеми Лукреція 
“Про природу речей”, І, р. 
88-115. 

2  2   4       

Разом – з.м. 1 10  10   20       

Змістовий модуль 2. Переклад та лінгвостилістичний аналіз поеми Лукреція “Про 
природу речей”, V, р. 925-1047.   
Тема 1. Читання, переклад, 
інтерпретація  та 
лінгвостилістичний аналіз 
поеми Лукреція “Про 
природу речей”, V, р. 925-
955.  

2  2   4       
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Тема 2. Читання, переклад, 
інтерпретація  та 
лінгвостилістичний аналіз 
поеми Лукреція “Про 
природу речей”, V, р. 956-
986. 

2  2   4       

Тема 3. Читання, переклад, 
інтерпретація  та 
лінгвостилістичний аналіз 
поеми Лукреція “Про 
природу речей”, V, р. 986-
1017. 

2  2   4       

Тема 4. Читання, переклад, 
інтерпретація  та 
лінгвостилістичний аналіз 
поеми Лукреція “Про 
природу речей”, V, р.1018-
1048.  

2  2   4       

Тема 5. Контрольна 
модульна робота.  

2 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2   4       

Разом – з.м. 2 10  10   20       
Усього 20  20   40       
 
                                             6. Теми практичних занять 
1 Життєвий та творчий шлях Тіта Лукреція Кара.          2 год 
2 Читання, переклад, інтерпретація  та лінгвостилістичний аналіз 

поеми Лукреція “Про природу речей”, І, р. 1-25.   
        2 год 

3 Читання, переклад, інтерпретація  та лінгвостилістичний аналіз 
поеми Лукреція “Про природу речей”, І, р. 26-56.   

        2 год 

4 Читання, переклад, інтерпретація  та лінгвостилістичний аналіз 
поеми Лукреція “Про природу речей”, І, р. 57-87.  

        2 год 

5 Читання, переклад, інтерпретація  та лінгвостилістичний аналіз 
поеми Лукреція “Про природу речей”, І, р. 88-115.  

        2 год 

6 Читання, переклад, інтерпретація  та лінгвостилістичний аналіз 
поеми Лукреція “Про природу речей”, V, р. 925-955.   

        2 год 

7 Читання, переклад, інтерпретація  та лінгвостилістичний аналіз 
поеми Лукреція “Про природу речей”, V, р. 956-986. 

        2 год 

8 Читання, переклад, інтерпретація  та лінгвостилістичний аналіз 
поеми Лукреція “Про природу речей”, V, р. 986-1017. 

        2 год 

9 Читання, переклад, інтерпретація  та лінгвостилістичний аналіз 
поеми Лукреція “Про природу речей”, V, р.1018-1048. 

        2 год 

10 Модульна контрольна робота          2 год 
 Усього         20 год 
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7. Самостійна  робота 
 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
Годин 

1 Читання, переклад, інтерпретація та лінгвостилістичний аналіз  
філософської поеми Лукреція “Про природу речей”, VI, p.50-150 

 6 год. 

2 Читання, переклад, інтерпретація та лінгвостилістичний аналіз  
філософської поеми Лукреція “Про природу речей”, VI, p.200-290 

 6 год. 
 

3 Читання, переклад, інтерпретація та лінгвостилістичний аналіз  
філософської поеми Лукреція “Про природу речей”, VI, p.400-490 

 6 год. 
 

4 Читання, переклад, інтерпретація та лінгвостилістичний аналіз  
філософської поеми Лукреція “Про природу речей”, VI, p.500-800  

 10 год.  
 

5 Читання, переклад, інтерпретація та лінгвостилістичний аналіз  
філософської поеми Лукреція “Про природу речей”, VI, p.900-
1200  

 10 год.  
  

6 Читання, переклад, інтерпретація та лінгвостилістичний аналіз  
філософської поеми Лукреція “Про природу речей”, VI, p.1201-
1231 

       2 год. 

 Всього         40 год 
 

7. Індивідуальне навчально - дослідне завдання 
Написання рефератів 

                                                                                         
8. Методи контролю 

 
Усні контрольні опитування лексики, самостійний переклад, граматичний аналіз, 

контрольні роботи, реферати. 
 

9. Критерії оцінювання знань студентів. 
 
50 балів протягом семестру: 
1. Знання нормативної граматики – 15 балів. 
2. Переклад тексту та його граматичний аналіз – 15 балів. 
3. Лексичний мінімум в обсязі 300 слів – 10 балів. 
4. Самостійність, ініціатива, творчий підхід – 7 балів. 
5. Відвідування занять – 3 бали.  
 
50 балів на іспиті:  
1. Виразне читання тексту, його переклад – 14 балів. 
2. Граматичний аналіз тексту – 14 балів. 
3. Знання нормативної граматики – 14 балів. 
4. Знання лексики – 7 балів. 
5. Впевненість – 1 бал. 
 
40 балів протягом семестру: 
1. Знання нормативної граматики – 12 балів. 
2. Переклад тексту та його граматичний аналіз – 10 балів. 
3. Лексичний мінімум в обсязі 300 слів – 8 балів. 
4. Самостійність, ініціатива, творчий підхід – 7 балів. 
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5. Відвідування занять – 3 бали.  
 
40 балів на іспиті:  
1. Виразне читання тексту, його переклад – 10 балів. (допускається дві помилки) 
2. Граматичний аналіз тексту – 12 балів. (допускається 2 помилки) 
3. Знання нормативної граматики – 12 балів. (допускається 1 не груба помилка) 
4. Знання лексики – 5 балів. 
5. Впевненість – 1 бал. 
 
30 балів протягом семестру: 
1. Знання нормативної граматики – 7 балів. 
2. Переклад тексту та його граматичний аналіз – 7 балів. 
3. Лексичний мінімум в обсязі 300 слів – 7 балів. 
4. Самостійність, ініціатива, творчий підхід – 6 балів. 
5. Відвідування занять – 3 бали.  
 
30 балів на іспиті:  
1. Виразне читання тексту, його переклад – 8 балів. (допускається 5 помилок) 
2. Граматичний аналіз тексту – 12 балів. (допускається 2-5 помилок) 
3. Знання нормативної граматики – 12 балів. (допускається 2-4 помилки) 
4. Знання лексики – 3 бали. 
5. Впевненість – 1 бал. 
 

12. Рекомендована література 
 

Базова 
1. T. Lucretius Carus. “De rerum natura”, Lipsiae. 1959, c. 285. 
2. Тіт Лукрецій Кар. Про природу речей. Київ, “Дніпро”, 1988, с. 189. 
3. В.І.Пащенко, Н.І.Пащенко. Антична література. Київ, “Либідь”, 2004, с. 717. 
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