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    Силабус курсу “Латинська мова і автори” 2019/2020 (2 семестр) 
 
 
Назва курсу 

 
Латинська мова і автори 

Адреса викладання курсу м.Львів, вул.Університетська, 1 
Факультет та кафедра, за якою закріплена 
дисципліна 

Факультет іноземних мов, кафедра класичної 
філології 

Галузь знань, шифр та назва спеціальності 03 Гуманітарні науки, 035 Філологія 
035.08 Класичні мови і літератури (переклад 
включно) 

Викладачі курсу Ревак Надія Григорівні, старший викладач 
Контактна інформація викладачів revaknadia@iclaud.com 
Консультації по курсу відбуваються Щопонеділка, 14.00-15.30 год. (вул. 

Університетська, 1, ауд.436); 
Онлайн консультації через інтернет-зв'язок 

Сторінка курсу https://lingua.lnu.edu.ua/employee/revak-
nadiya-hryhorivna 

Інформація про курс Курс розроблено таким чином, щоб студент 
засвоїв художню і науково-пізнавальну 
цінність філософської поеми Лукреція “Про 
природу речей”, поглибив знання з римської 
метрики, розрізняв у вірші різні види 
метаплазм (прикрас вірша), перекладав та 
аналізував філософсько-поетичний текст, 
оволодів комплексом фонетичних, лексико 
синтаксичних та граматичних.    

Коротка анотація курсу Дисципліна «Латинська мова і автори» є 
основною нормативною дисципліною для 
студентів 4-го курсу із спеціалізації «035.08 
Класичні мови та літератури (переклад 
включно)»,  для освітньо-професійної 
програми рівня освіти бакалавр,  яка 
викладається протягом 4-х років навчання. 

Мета та цілі курсу Метою вивчення базової дисципліни 
“Латинська мова і автори” є засвоєння 
лексичного мінімуму філософської поеми 
(філософських термінів, неологізмів, 
архаїзмів, грецьких запозичень), аналіз та 
інтерпретація лінгвостилістичних засобів, 
вдосконалення навиків самостійного 
перекладу, філософське сприйняття картини 
світу, поглиблене вивчення нормативної 
граматики.  

Література вивчення дисципліни Основна література 
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. 

4. Антична література. Хрестоматія, 
Київ, 1968. С. 610. 

                              Інтернет джерела 

mailto:nadia@iclaud.com
https://lingua.lnu.edu.ua/employee/revak-nadiya-hryhorivna
https://lingua.lnu.edu.ua/employee/revak-nadiya-hryhorivna


1.https://www.thelatinlibrary.com/lucretius.html 
Тривалість курсу 60 год. 
Обсяг курсу 2 кредити ECTS, практичні заняття – 20 год., 

самостійна робота – 40 год. 
Очікувані результати навчання 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;  
періодизацію класичних мов, розвиток 
лексики, морфології та синтаксису класичних 
мов,  основи порівняльного та порівняльно-
історичного мовознавчих методів; 
методологію студій у галузі філології, 
термінологію та специфіку. 

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; читати дактилічний 
гекзаметр, перекладати без словника відомий 
текст та зі словником невідомий текст; 
визначати функції відмінків, типи підрядних 
речень, синоніми, антоніми, словотвірні 
гнізда, лексико-семантичні групи, 
діалектизм, риторичні фігури та тропи; 
володіти практичними навичками 
інтерпретації та лінгвостилістичного аналізу 
оригінальних різножанрових текстів; 
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 
лексикографічні джерела української мови 
відповідно до потреб професійного 
спілкування, знати специфіку усного 
українського професійного мовлення та 
елементи риторики, норми сучасної 
української літературної мови та особливості 
їх реалізації в системі усного та писемного 
фахового мовлення; використовувати 
існуючі знання для написання наукового 



тексту, правильного підходу до 
філологічного дослідження.  

Ключові слова Матерія. Атом, всесвіт, страх, вік, створення 
світу, боги, грім, блискавка, птахи, тварини, 
земля. 

Формат курсу Очний 
 Проведення практичних занять, 

консультацій, написання рефератів, зміст 
шести книг поеми. 

Теми Тема 1. Історичні передумови написання 
поеми “Про природу речей”. Біографічні 
відомості 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. 
Тема 6. Читання, переклад, інтерпретація  та 
лінгвостилістичний аналіз поеми Лукреція 
“Про природу речей”, V, р. 925-955.  
Тема 7. Читання, переклад, інтерпретація  та 
лінгвостилістичний аналіз поеми Лукреція 
“Про природу речей”, V, р. 956-986.  
Тема 8. Читання, переклад, інтерпретація  та 
лінгвостилістичний аналіз поеми Лукреція 
“Про природу речей”, V, р. 987-1017.  
Тема 9. Читання, переклад, інтерпретація  та 
лінгвостилістичний аналіз поеми Лукреція 
“Про природу речей”, V, р.1018-1048.  
Тема 10. Контрольна модульна робота.  
Детальніше у формі Схеми курсу. 

Підсумковий контроль, форма В кінці семестру:  іспит 
Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують 

базових знань з нормативної граматики 
латинської мови, історії римської літератури, 
культури та історії Риму.   

Навчальні методи та техніки, які будуть 
використовуватися під час викладання курсу 

Презентація, лекції, колаборативне навчання, 
обговорення рефератів, дискусії. 

Критерії оцінювання (окремо для кожного 
виду діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною 
шкалою. 

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. 
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. 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості 
курсу буде надано по завершенню курсу.  

  
  
  
 

 
Схема курсу 

 
 
Тиж./ дата 
/ год 

Тема, план, короткі тези Форма 
діяльності 
(заняття) 
(лекція, 
самостійна, 
дискусія, 
групова 
робота) 

Література. 
Ресурси в 
інтернеті 

Завданн
я, год 

Терм
ін 
вико
нанн
я 

1/ 2020/  
2 год 

Тема 1. Історичні передумови 
написання поеми “Про природу 
речей”. Біографічні відомості 
Тіта Лукреція Кара.  
 

лекція Тіт Лукрецій 
Кар. Про 
природу речей. 
Київ, 
“Дніпро”, 
1988, с. 189. 
(с. 5-24) 

  

2/ 2020/  
2 год 

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

практичне 
заняття 

T. Lucretius 
Carus. “De 
rerum natura”, 
Lipsiae. 1959, 
c. 285. 
(с. 2-3) 

T. 
Lucretiu
s Carus. 
“De 
rerum 
natura”
VI, 
p.50-150 

02/ 
2020 

3/ 2020/  
2 год 

Тема 3. Читання, переклад, 
інтерпретація  та 
лінгвостилістичний аналіз 
поеми Лукреція “Про природу 
речей”, І, р. 25-56.   

практичне 
заняття 

T. Lucretius 
Carus. “De 
rerum natura”, 
Lipsiae. 1959, 
c. 285. 
(с. 3-4) 

  

4/ 2020/ 
2 год 

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

практичне 
заняття 

T. Lucretius 
Carus. “De 
rerum natura”, 
Lipsiae. 1959, 
c. 285. 
(с. 4-5) 

Lucretiu
s Carus. 
“De 
rerum 
natura” 
VI, 
p.200-
290 

03/ 
2020 

5/ 2020/ 
2 год 

Тема 5. Читання, переклад, 
інтерпретація  та 
лінгвостилістичний аналіз 
поеми Лукреція “Про природу 

практичне 
заняття 

T. Lucretius 
Carus. “De 
rerum natura”, 
Lipsiae. 1959, 

  



речей”, І, р. 88-115.   c. 285. 
(с. 5-6) 

6/ 2020/ 
2 год 

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

практичне 
заняття  

T. Lucretius 
Carus. “De 
rerum natura”, 
Lipsiae. 1959, 
c. 285. 
(с. 209-210) 

T. 
Lucretiu
s Carus. 
“De 
rerum 
natura” 
VI, 
p.400-
490 

03/ 
2020 

7/ 2020/  
2 год 

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

практичне 
заняття 

T. Lucretius 
Carus. “De 
rerum natura”, 
Lipsiae. 1959, 
c. 285. 
(с. 210-211) 

  

8/ 2020/  
2 год 

Тема 8. Читання, переклад, 
інтерпретація  та 
лінгвостилістичний аналіз 
поеми Лукреція “Про природу 
речей”, V, р. 987-1017 .   
 
 

практичне 
заняття 

T. Lucretius 
Carus. “De 
rerum natura”, 
Lipsiae. 1959, 
c. 285. 
(с. 212-214) 

T. 
Lucretiu
s Carus. 
“De 
rerum 
natura” 
VI, 
p.500-
800 

03/ 
2020 

9/ 2020/ 
2 год 

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

практичне 
заняття 

T. Lucretius 
Carus. “De 
rerum natura”, 
Lipsiae. 1959, 
c. 285. 
(с. 214-215) 

T. 
Lucretiu
s Carus. 
“De 
rerum 
natura” 
VI, 
p.900-
1200 

04/ 
 
2020 

10/ 2020/ 
2 год 

Тема 10. Модульна контрольна 
робота 

практичне 
заняття 

 T. 
Lucretiu
s Carus. 
“De 
rerum 
natura” 
VI, 
p.1201-
1231 

05/ 
2020 

      
 


