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1. Опис навчальної дисципліни 

(Витяг з робочої програми  навчальної дисципліни “Латинська історична 
проза”) 

 

Найменування 
показників  

Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний 
рівень 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів -  3  
Галузь знань 

03 гуманітарні науки 
(шифр, назва) 

За вибором студента 
 

Модулів 2  
Напрям 

035 філологія 
(шифр, назва) 

Рік підготовки: 

Змістових модулів 4 Спеціальність 
(професійне 

спрямування) 
035.08 Класичні мови 

і літератури 
(переклад включно) 

3 –й 
 Семестр 

Загальна кількість годин 
90 

  І-й 

Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних 2 
самостійної роботи 
студента 3.5  

Освітньо-
кваліфікаційний 

рівень: 
бакалавр 

 16- год. 
Практичні, семінарські 

         16- год. 
Самостійна робота 

  58 - год. 
ІНДЗ: реферат 4 год  

Вид контролю:  залік 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета:  1) оволодіти практичними навичками інтерпретації та лінгвостилістичного 
аналізу оригінальних латинських прозових текстів, засвоїти загальні закономірності 
літературного процесу та окремих історичних періодів розвитку історичної прози, 
визначати та класифікувати основні літературні жанри, визначати у тексті увесь комплекс 
синтактико-стилістичних засобів. 

Завдання: 1) засвоїти лексику історичних творів Саллюстія, Лівія, Таціта; 2) робити 
глибокий морфолого-синтаксичний аналіз, враховуючи функцію відмінків, синтаксичних 
конструкцій та складнопідрядних речень; 3) дослівно перекладати текст; 4) засвоїти 
лінгвостилістичні засоби і зрозуміти специфіку певного історичного періоду. В 
результаті вивчення даного курсу  студент повинен: 

знати: лексику історичної прози, синтаксис відмінків та складнопідрядних речень, 
послідовність основних операцій при перекладі та аналізі тексту; лінгвостилістичні засоби 
римської історичної прози; метричні особливості, правильність постановки наголосу та 
інтонації у віршованій строфі, дотримання пауз, визначати місця елізії та аферези; 
методологію студій у галузі філології, термінологію та специфіку  

 
вміти: примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення 

суспільства на основі розуміння історичної прози, інтерпретувати та здійснювати 
лінгвостилістичний аналіз тексту; визначати синтаксичні конструкції; перекладати відомий 
текст без словника та невідомий зі словником; послуговуватися оригінальними текстами 
для аналізу адекватності наявних перекладів, перевірки варіантів відтворення 
фразеологізмів, ідіоматичних висловів та гри слів, а також лексичних особливостей мови 
перекладу; визначати у тексті увесь комплекс синтактико-стилістичних засобів, 
риторичних фігур та тропів; використовувати отримані знання для написання наукового 
тексту, правильного підходу до філологічного дослідження. 

 
3. Програма навчальної дисципліни 

 Змістовий модуль 1. Етапи розвитку римської історичної прози. 
Тема 1. Римська анналістика (старша, середня, молодша). 
Тема 2. Марк Порцій Катон (234-149рр. до н.е.) – основоположник римської історичної 
прози.  
Тема 3. Цицерон про різні види художньої прози в трактаті “Про вибір матеріалу”. 

Змістовий модуль 2. Переклад та лінгвостилістична інтерпретація монографії Гая 
Саллюстія Кріспа “Bellum Iugurtinum” 
Тема 1. Гай Саллюстій Крісп (86-35 рр. до н.е.) – римський історик-мораліст.  
Тема 2. Читання, переклад та лінгвістичний аналіз монографії Саллюстія “Bellum 
Iugurtinum”, §15 
Тема 3. Читання, переклад та лінгвістичний аналіз монографії Саллюстія “Bellum 
Iugurtinum”, §16 
Тема 4. Читання, переклад та лінгвістичний аналіз монографії Саллюстія “Bellum 
Iugurtinum”, §18 
Тема 5. Модульна робота. 
Змістовий модуль 3. Тіт Лівій – історик-художник, майстер живого слова про історичні 
подіх і характер людини.  
Тема 1. Ідея величі Риму, його вічності і влади – головна тема історичної прози Тіта Лівія 
“Ab urbe condita”  
Тема 2. Читання, переклад та лінгвістичний аналіз тексту твору Лівія “Ab urbe condita”, 
XXII, §8 
Тема 3. Читання, переклад та лінгвістичний аналіз тексту твору Лівія “Ab urbe condita”, 
XXII, §10 
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Тема 4. Читання, переклад та лінгвістичний аналіз тексту твору Лівія “Ab urbe condita”, 
XXII, §21 
Тема 5. Мова і стиль історичної прози Лівія “Ab urbe condita” та методи досягнення 
ідейно-художньої майстерності. 
Змістовий модуль 4. Два погляди римлян на неримський світ, культура і варварство – 
основна ідея історичної прози Таціта (58-117 рр.) “Германія”  
Тема 1. Відомості про життєвий і творчий шлях Корнелія Таціта.  
Тема 2. Читання, переклад та лінгвостилістична інтерпретація твору Таціта “Германія”, §1-
6  
Тема 3. Мова і стиль твору Таціта “Германія”. 
Модульна робота. 

 
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. Етапи розвитку римської історичної прози 

Тема 1. Римська 
анналістика (старша, 
середня, молодша)  

2 2           

Тема 2. Марк Порцій 
Катон (234-149 рр. до н.е.) 
– основоположник 
римської історичної прози 

2 2           

Тема 3.  Цицерон про різні 
види художньої прози в 
трактаті “Про вибір 
матеріалу” 
 

2 2           

Разом – з.м. 1 6 6           
Змістовий модуль 2. Переклад та лінгвістична інтерпретація монографії Гая Саллюстія 
Кріспа “Bellum Iugurthinum” 
Тема 1. Гай Саллюстій 
Крісп (86-35 рр. до н.е.) – 
історик-мораліст 

2 2                     

Тема 2. Читання, переклад 
та лінгвостилістичний 
аналіз монографії 
Саллюстія “Bellum 
Iugurtinum”, §15 

2  2          

Тема 3. Читання, переклад 
та лінгвостилістичний 
аналіз монографії 

2  2          



 6 

Саллюстія “Bellum 
Iugurtinum”, §16 
Тема 4. Читання, переклад 
та лінгвостилістичний 
аналіз монографії 
Саллюстія “Bellum 
Iugurtinum”, §18  
 

2  2          

Тема 5. Модульна робота 
 

2  2          

Разом – з.м. 2 10 2 8          

Модуль 2 
Змістовий модуль 3. Тіт Лівій (59 – 17 рр. до н.е.) – історик-художник, майстер живого 
слова про історичні події і характер людини.  
Тема 1. Ідея величі Риму, 
його вічності і влади – 
головна тема історичної 
прози Тіта Лівія “Ab urbe 
condita” 

2 2           

Тема 2. Читання, переклад 
та  лінгвістичний аналіз 
тексту твору Лівія “Ab 
urbe condita”, XXII, §8 

2  2    
 

      

Тема 3. Читання, переклад 
та  лінгвістичний аналіз 
тексту твору Лівія “Ab 
urbe condita”, XXII, §10 
 

2  2          

Тема 4. Читання, переклад 
та  лінгвістичний аналіз 
тексту твору Лівія “Ab 
urbe condita”, XXII, §21 

2  2          

Тема 5. Мова і стиль 
історичної прози Тіта Лівія 
“Ab urbe condita” та 
методи досягнення ідейно-
художньої майстерності. 

2 2               
 

Разом – з.м. 3 10 4 6          
             

Змістовий модуль 4. Два погляди римлян на неримський світ, культура і варварство – 
основна ідея історичної прози Таціта (58-117 рр.) “Германія”  

 
Тема 1. Відомості про 
життєвий та творчий шлях 
Корнелія Таціта.  

2 2           

Тема 2. Читання, переклад 
та лінгвістичний аналіз 
твору Таціта “Germania”, 
§1-6. 

2  2          

Тема 3. Мова і стиль твору 2 2           
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Таціта “Germania”. 
Модульна робота.  
Разом – з.м. 4 6 4 2          

Усього годин  
32 16 16          

 
            

 
                                                                                                              

5. Теми лекційних занять 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Римська анналістика (молодша, середня, старша)  2 год. 
2 Марк Порцій Катон (234 – 149 рр. до н.е.) – основоположник 

римської історичної прози  
2 год. 

3. Цицерон про різні види художньої прози в трактаті “Про вибір 
матеріалу” 

2 год. 

4. Гай Саллюстій Крісп (86 – 35 рр. до н.е.) – історик-мораліст.  2 год. 
 

5. 
 

Ідея величі Риму, його вічності і влади – головна тема історичної 
прози Тіта Лівія “Ab urbe condita”.  
 

     2 год.  
 

6. Мова і стиль історичної прози Тіта Лівія “Ab urbe condita” та 
методи досягнення ідейно-художньої майстерності.  

     2 год.  
 

7. Відомості про життєвий і творчий шлях Корнелія Таціта (58-117 
рр.) 

2 год. 
 

8. Мова і стиль твору Корнелія Таціта “Germania”  
 

2 год. 
 

 Всього 16 год 
 

   
 6. Теми практичних занять 

 
 

1. Читання, переклад та лінгвістичний аналіз монографії Саллюстія 
“Bellum Iugurtinum”, §15 

2 год. 
 

2. Читання, переклад та лінгвістичний аналіз монографії Саллюстія 
“Bellum Iugurtinum”, §16  

2 год.  
 

3. Читання, переклад та лінгвістичний аналіз монографії Саллюстія 
“Bellum Iugurtinum”, §18  
 

2 год. 

4. Модульна робота.  2год. 
5. Читання, переклад та лінгвістичний аналіз тексту твору Тіта Лівія 

“Ab urbe condita”, XXII, §8  
 

2год. 

6. Читання, переклад та лінгвістичний аналіз тексту твору Тіта Лівія 
“Ab urbe condita”, XXII, §10  
 

2год. 

7. Читання, переклад та лінгвістичний аналіз тексту твору Тіта Лівія 
“Ab urbe condita”, XXII, §21  
 

2год. 

8. Читання, переклад та лінгвістичний аналіз твору Таціта 
“Germania”, §1-6 

2 год.  
 



 8 

 
 Всього  16 год 

                                                                                                             
 

7. Самостійна  робота 
 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
Годин 

1 Переклад та лінгвостилістична інтерпретація монографії 
Саллюстія “Bellum Catilinae”, §40, 43, 46 

6 год. 
 

2 Переклад та лінгвостилістична інтерпретація монографії 
Саллюстія “Bellum Catilinae”, §47-50  

8год. 
 

3 Переклад та лінгвостилістична інтерпретація монографії 
Саллюстія “Bellum Catilinae”, §54-58 

10 год. 
 

4 Переклад та лінгвостилістична інтерпретація тексту твору Тіта 
Лівія “Ab urbe condita”, XXI, §50-55, §56-59  

18 год.  
 

5 Переклад та лінгвостилістична інтерпретація тексту твору 
Корнелія Таціта “Historia”, I, §7-12, “Historia”, III, §1-2 

16 год.  
 

 Всього  58 год. 
8. Індивідуальне навчально - дослідне завдання 

Написання рефератів 
                                                                                         

9. Методи контролю 
 

Усні контрольні опитування на практичних заняттях, індивідуальне опитування 
лексики, зрізи знань, модульні контрольні роботи, залік. 

  
10. Критерії оцінювання знань студентів. 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються за 
наступним співвідношенням: 

1. Читання, переклад та інтерпретація– 26 балів (26%) 
2. Знання нормативної граматики -  20 балів (20%) 
3. Лексичний мінімум – 20 балів (20%) 
4.Самостійність, ініціатива, творчий підхід – 10 балів (10%) 
5. Модульні роботи – 10 балів (10 %) 
6. Реферати – 10 балів (10 %)   
7. Відвідування занять – 3 бали (3%) 
8. Впевненість – 1 бал (1%) 
 

11. Рекомендована література 
Базова 

1. С. Sallusti Crispi. Catilinae Coniuratio. Filomata, Lwow. Universytet. Teksty Filomaty Nr 14., 
1943. C. 65. 
2. С. Sallusti Crispi. “Bellum Iugurtinum”. Filomata, Lwow. Universytet. Teksty Filomaty Nr 
13., 1942. C. 52. 
3. Titi Livii “Ab urbe condita”, XXI, Leipzig, 1900, c.126.  
4. Titi Livii “Ab urbe condita”, XXII, Leipzig, 1910, c. 351.  
5. Tacitus. Germania. Leipzig, 1971, c. 154 
6. Tacitus. Historia. Leipzig, 1907, c. 313 

Допоміжна 
1. C. І. Ковальов. Історія Риму. К, 1986. с. 742.  
2. Гай Саллюстий Крисп. Сочинения. М, 1981. с. 220. 



 9 

3. Т. І. Кузнєцова, Т.О. Міллер. Антична епічна історіографія. Геродот. Тіт Лівій, М, 1984. 
с. 211. 
4. Т.С. Кнабе. Корнелій Таціт. М, 1981. с. 204 
5. Історики Рима. М, 1989. С. 493. 
6. А. Г. Бокщанин. Источниковедение древнего Рима. М, 1981. с. 159.  

  
Інформаційні ресурси 

1. The Latin Library: http://www.thelatinlibrary.com  
2. Bibliotheca Augustana: http://www.hs-augsburg.de/~harsch/augustana.html 
3. IntraText Digital Library: http://www.intratext.com/Catalogo/  
4. Perseus Project: 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/collection?collection=Perseus:collection:Greco-Roman  
5. Bibliographia Latina selecta: http://mvdpoel.ruhosting.nl/bibliografie/indexgeneralis.htm 

 

http://www.thelatinlibrary.com/
http://www.hs-augsburg.de/%7Eharsch/augustana.html
http://www.intratext.com/Catalogo/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/collection?collection=Perseus:collection:Greco-Roman
http://mvdpoel.ruhosting.nl/bibliografie/indexgeneralis.htm
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