
ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

Силабус дисципліни 

 

«Латинська мова» 

 

1. Профіль дисципліни 

 

 

 

 

Кафедра іноземних мов 

Освітній ступінь – перший (бакалаврський) 

Галузь знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» 

Спеціальність: 202 «Захист і карантин рослин» 

Освітньо-професійна програма: «Захист і карантин рослин» 

Кількість кредитів – 4 

Загальна кількість годин – 120 

Рік підготовки – 1-й, семестр – 1-й  

Компонент освітньої програми: обов’язкова 

Цикл підготовки: професійний 

Мова викладання: українська 

 

2. Інформація про викладача 

 

Викладачі Мороз Маргарита Василівна 

Профайл викладачів http://znau.edu.ua/fakulteti/ekonomiki-ta-menedzhmentu/m-

about-im/m-sklad-im/moroz-margarita-vasilivna 

Контактна інформація Мороз М. В.: +380980151863, е-mail: moros.m.w@gmail.com 

Сторінка курсу в Moodle http://beta.znau.edu.ua:3398/course/index.php?categoryid=38&browse=cours

es&perpage=20&page=2 

Консультації Онлайн консультації через Viber, електронну пошту, Moodle 

 

3. Анотація до дисципліни 

Курс «Латинська мова» є однією з обов’язкових дисциплін, складеною з 

урахуванням вимог кредитно-трансферної системи організації навчального процесу та 

входить до навчального плану з підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти зі спеціальності 202 «Захист і карантин рослин».  

Зміст дисципліни розроблено відповідно до основних положень щодо підготовки 

фахівців у сфері захисту і карантину рослин, норм університетської освіти, а також 

профілю освітньо-професійної програми.  

 

4. Мета та цілі дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є підготовка кваліфікованих фахівців у галузі 

агрономії. 

Цілі дисципліни: 

- Здатність спілкуватися іноземною мовою, здатність до роботи в іншомовному 

середовищі (ЗК5). 
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5. Організація навчання 

5.1.  Обсяг дисципліни 

Вид заняття Загальна кількість годин 

Практичні 42 

Самостійна робота 78 

Всього 120 

 

5.2. Формат дисципліни 

Формат проведення дисципліни – змішаний (поєднання традиційних форм навчання 

з елементами електронного навчання через систему Moodle).  

 

5.3.  Тематичний план начальної дисципліни 

№ 

з/п 
Тема 

Назва теми 

 

К-ть 

годин 

1 Т1 Фонетика. Латинський алфавіт. Голосні. Приголосні. Сполучення 

голосних. Буквосполучення. 

8 

2 Т2 Наголос. Довгота та короткість складів. Довгі і короткі суфікси. 6 

3 Т3 Іменник. Число, рід, відміна і відмінки іменника. Словникова 

форма іменника. Визначення основи (кореня) іменника. 

10 

4 Т4 Прикметник. Граматичні категорії прикметника. Словникова 

форма. Відмінки прикметників. Вищий ступінь. 

8 

5 Т5 Узгодження прикметників з іменниками. Відмінювання 

прикметників і іменників. Зразок відмінювання. 

10 

6 Т6 Ботанічна номенклатура лікарських рослин. Латинські назви 

деяких частин рослин. 

10 

7 Т7 Дієслово. Загальні відомості. Чотири дієвідміни. Визначення 

основи дієслова. Словникова форма дієслова. 

12 

8 Т8 Наказовий спосіб дієслів. Зразки відмінювання дієслів. 8 

9 Т9 Словотворення. Суфіксальне словотворення. Назви родин. 

Багатозначність суфіксів. 

8 

10 Т10 Словотворення. Префіксальне словотворення. Значення деяких 

латинських префіксів. Словотворення шляхом складання основ. 

8 

11 Т11 Таксономічні категорії. Загальні відомості. Система 

таксономічних категорій. Числівники. Кількісні і порядкові 

числівники. 

6 

12 Т12 Латинські назви видів деяких рослин, найбільш поширених в 

Україні. Латинські назви лікарських рослин та деяких бур’янів.  

10 

13 Т13 Використання рослин у харчуванні та медицині. Назви 

найважливіших хімічних елементів. Назви кислот. 

8 

14 Т14 Тексти та вправи для перекладу. Крилаті латинські вирази. 

Gaudeamus. 

8 

Всього 120 

 



 

5.4. Система оцінювання та вимоги 

Загальна система 

оцінювання 

дисципліни 

 

 

Участь у роботі 

впродовж  

семестру / залік – 

60 / 40 

Складові оцінки 60 балів (тематичний модуль) 

 

- роботи здобувачів у процесі практичних занять та  відповіді на 

питання, винесені для самостійного опрацювання (усне 

опитування) – 40 балів;  

- виконання контрольної роботи (письмово) – 20 балів. 

Впродовж семестру, здобувач має опрацювати матеріали 

декількох модулів згідно з програмою дисципліни. Підсумкова 

оцінка за роботу впродовж семестру є середнім арифметичним 

всіх модулів, передбачених навчальним планом. 

Деталізація системи оцінювання 

РН 03 

Практичні заняття 

Питання самостійної роботи 

Письмова контрольна робота 

Підсумковий контроль 

Умови допуску до 

підсумкового 

контролю 

До підсумкового контролю допускають здобувачів освіти, які 

набрали в сумі за змістовими модулями більше 30 % балів від 

загальної кількості з дисципліни (тобто більше 50 % від кількості 

балів поточного контролю). 

Критерії 

оцінювання 

Поточне оцінювання здійснюють під час проведення 

лабораторних занять за 5-бальною шкалою. Об'єктами поточного 

контролю є: активність і результативність роботи здобувача 

освіти протягом семестру під час вивчення матеріалу дисципліни.  

Оцінка за один модуль вираховується наступним чином:  

- максимальна кількість балів, яку здобувач освіти може 

отримати за роботу під час лабораторних занять, дорівнює 40 

(середнє арифметичне оцінок, отриманих за роботу на 

лабораторних заняттях протягом одного модулю, помножити на 

коефіцієнт 8); 

Сума балів за 100 бальною шкалою: 
 

90-100 балів, оцінка в ECTS – A «відмінно», за національною 

шкалою – «відмінно». Здобувач виявляє особливі творчі здібності, 

вміє самостійно здобувати знання, без допомоги викладача 

знаходить та опрацьовує необхідну інформацію, вміє 

використовувати набуті знання та вміння для прийняття рішень у 

нестандартних ситуаціях, переконливо аргументує відповіді, 

самостійно розкриває власні обдарування і нахили; 

82-89 балів, оцінка в ECTS – В «дуже добре», за 

національною шкалою – «добре». Здобувач вільно володіє 

вивченим обсягом матеріалу, застосовує його на практиці,  вільно 

розв’язує вправи і задачі у стандартних ситуаціях, самостійно 

виправляє допущені помилки, кількість яких незначна; 

75-81 бал, оцінка в ECTS – С «добре», за національною 

шкалою – «добре». Здобувач вміє зіставляти, узагальнювати, 

систематизувати інформацію під керівництвом викладача, в 

цілому самостійно застосовувати власну діяльність, виправляти 

помилки, серед яких є суттєві, добирати аргументи для 

підтвердження думок; 



64-74 бали, оцінка в ECTS – D, значення оцінки ECTS – 

«задовільно», за національною шкалою – «задовільно». Здобувач 

відтворює значну частину теоретичного матеріалу, виявляє знання 

і розуміння основних Положень, за допомогою викладача може 

аналізувати навчальний матеріал, виправляти помилки, серед яких 

є значна кількість суттєвих; 

60-63 бали, оцінка в ECTS – Е «достатньо», за національною 

шкалою – «задовільно». Здобувач володіє навчальним матеріалом 

на рівні, вищому за початковий, значну частину його відтворює на 

репродуктивному рівні; 

35-59 балів, оцінка в ECTS – FX «незадовільно з можливістю 

повторного складання семестрового контролю», за національною 

шкалою – «незадовільно». Здобувач володіє матеріалом на рівні 

окремих фрагментів, що становлять незначну частину 

навчального матеріалу; 

1-34 бали, оцінка в ECTS – F «незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням залікового кредиту», за національною 

шкалою – «незадовільно». Здобувач володіє матеріалом на рівні 

елементарного розпізнання і відтворення окремих фактів, 

елементів, об’єктів.  

 

6. Результати навчання 

РН 03. Вільно спілкуватися усно і письмово українською та іноземною мовами з 

професійних питань, що належать до спеціальності «Захист і карантин рослин». 

 

7. Пререквізити 

Здобувачу вищої освіти для успішного навчання та опанування компетентностями з 

дисципліни «Латинська мова» необхідні знання, отримані під час  здобуття середньої 

освіти з предмету «Біологія».  

 

8. Політика дисципліни 

Політика навчальної дисципліни ґрунтується на засадах академічної 

доброчесності. Здобувачам пояснюються цінність набуття нових знань; академічні норми, 

яких необхідно дотримуватися, пояснюються сутність, особливості та причини 

неприпустимості плагіату, здобувачі вищої освіти заохочуються до самостійного 

виконання навчальних завдань, коректного посилання на джерела інформації у разі 

запозичення наукових матеріалів. 

Для студентів з особливим потребами передбачається інтенсивне використання 

мобільних технологій навчання, що дає можливість всім учасникам освітнього процесу 

спілкуватися у будь-який зручний для них час, а для здобувачів вищої освіти, які відсутні 

на заняттях, отримати необхідну навчальну інформацію та представити виконані завдання.  

Завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений термін. 

Окремі моделі роботи на заняттях допоможуть студентам розкрити свої власні потенціали, 

навчитись довіряти своїм однокурсникам, розвинути навички практичної роботи в 

команді.  

Користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними 

пристроями під час заняття допускається у випадках, передбачених навчальним планом 

та методичними рекомендаціями викладача.  

 

9. Технічне та програмне забезпечення дисципліни. 

Лабораторні заняття проводяться в учбових лабораторіях з використанням спеціального 

наочного матеріалу. При виконанні самостійних робіт використовуються  




