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1. Мета навчальної дисципліни 
 

Однією з базових дисциплін, що має велике значення при підготовці майбутніх фахівців 

у галузі агрономії, а саме захисту рослин освітнього ступеня «Бакалавр» є, безумовно, 

латинська мова. З нею вони зустрічаються у повсякденній роботі: при читанні назв лікарських 

рослин, хімічних елементів, назв кислот, назв оксидів, пероксидів, закисів, а також різного роду 

солей; ботанічних термінів, хімічних сполук, прийнятих у Міжнародній номенклатурі.  
Зміст дисципліни профiльовано. На вимогу часу для майбутніх фахівців зі спеціальності 

«Захист і карантин рослин» запроваджено дисципліну “Латинська мова” – спеціальний курс, 

метою якого є підготовка студентів до читання фахових текстів, розуміння ботанічної та 

сільськогосподарської термінології. 

 

2. Обсяг навчальної дисципліни  

 

Найменування  

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, освітній 

ступінь 

Характеристика  

навчальної дисципліни 

денна форма заочна форма 

Кількість кредитів – 4 

Галузь знань:  

20 “Аграрні науки та 

продовольство” 

обов’язкова  

Модулів – 4 
Спеціальність:  

202 «Захист і карантин 

рослин» 

 

Рік підготовки: 

1-й 1-й 

Індивідуальне завдання  

 
Семестр 

Загальна кількість  

годин – 120 

1-й 1-й 

Лекції 

Тижневих годин для  

денної форми навчання: 

аудиторних – 3 

самостійна робота 

студента − 4 

Освітній ступінь: 

перший (бакалаврський) 

– – 

Практичні 

42 год. 8 год. 

Лабораторні 

– – 

Самостійна робота 

78 год. 112 год. 

Індивідуальні завдання:  

– – 

Вид контролю: 

 Залік 

 

3. Передумови для вивчення дисципліни 

 

Володіння державною мовою на рівні B2 і вище. 

 

4. Очікувані результати навчання з дисципліни  
 

Шифр Результат навчання 

РН3 Вільно спілкуватися усно і письмово українською та іноземною мовами з 

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

 

 



 

 
4 

 

5. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 
 

 

Компетентності 
Програмні результати навчання 

РН3 

ЗК5 + 

 

 

ЗК 5. Здатність спілкуватися іноземною мовою, здатність до роботи в іншомовному 

середовищі..  

 

 

6. Критерії оцінювання результатів навчання 
 

Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

Загальна система 

оцінювання 

дисципліни 

Участь у роботі впродовж семестру / залік – 60 / 40 

Участь у роботі 

впродовж  

семестру  

 

Система оцінювання знань, вмінь і навичок здобувачів освіти 

передбачає оцінювання всіх форм вивчення дисципліни, а саме:  

- роботи здобувачів у процесі практичних занять; 

- засвоєння питань, винесених для самостійного опрацювання; 

- виконання модульної контрольної роботи.  

Поточне оцінювання здійснюють під час проведення практичних 

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 практичних занять, дорівнює 40 (середнє 

арифметичне оцінок, отриманих за роботу на практичних 

заняттях протягом одного модулю, помножити на коефіцієнт 8); 

- модульна контрольна робота оцінюється максимально в 20 балів. 

Підсумкова оцінка за роботу впродовж семестру є середнім 

арифметичним всіх модулів, передбачених навчальним планом.    

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 

Сума балів за 100 бальною шкалою:  

90-100 балів, оцінка в ECTS – A, значення оцінки ECTS – «відмінно», 

рівень компетентності – високий (творчий), оцінка 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, значення оцінки ECTS – «дуже 

добре», рівень компетентності – достатній (конструктивно-

варіативний). Оцінка за національною шкалою – «добре». Здобувач 
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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, значення оцінки ECTS – «добре», рівень 

компетентності – достатній (конструктивно-варіативний). 

Оцінка 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», 

рівень компетентності – середній (репродуктивний). Оцінка 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, значення оцінки  ECTS – 

«достатньо», рівень компетентності – середній (репродуктивний). 

Оцінка 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, значення оцінки  ECTS – 

«незадовільно з можливістю повторного складання семестрового 

контролю», рівень компетентності – низький (рецептивно-

продуктивний). Оцінка за національною шкалою – «незадовільно».  

Здобувач володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів, що 

становлять незначну частину навчального матеріалу; 

1-34 бали, оцінка в ECTS – F, значення оцінки  ECTS – «незадовільно з 

обов’язковим повторним вивченням  залікового кредиту», рівень 

компетентності – низький (рецептивно-продуктивний). Оцінка за 

національною шкалою – «незадовільно». Здобувач володіє 

матеріалом на рівні елементарного розпізнання і відтворення 

окремих фактів, елементів, об’єктів.  
 

Порогові рівні оцінок за результатами навчання за модулем 
**Мінімальний пороговий рівень оцінки визначається тим, що студент має певні знання, 

передбачені в робочій програмі навчальної дисципліни, володіє основними положеннями, що 

вивчаються на рівні, який визначається як мінімально допустимий. З використанням основних 

теоретичних положень, студент з труднощами пояснює граматичні правила, виконує вправи, 

знає лексичний мінімум по темах, передбачених програмою. 

Максимальна кількість балів становить 60. Мінімальна кількість балів, набраних 

студентом, складає 60% від максимальної кількості балів, отриманих під час вивчення 

дисципліни – 36 балів.  

 

7. Засоби діагностики результатів навчання та форми поточного  

й підсумкового контролю 
 

Підсумковий контроль результатів навчання та компетентностей студентів з навчальної 

дисципліни здійснюється на підставі проведення семестрового заліку. Завданням заліку є 
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перевірка розуміння студентом програмного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв’язків між 

окремими розділами, здатності перекладу та розуміння тексту тощо.  

Під час заліку з латинської мови студенти повинні продемонструвати: 

 достатнє володіння латинською мовою, а саме вміння читати, перекладати (терміни, 

словосполучення, фахові тексти); 

 достатнє володіння нормами вимови латинської мови; 

 знання ботанічної номенклатури лікарських рослин; 

 знання латинської хімічної номенклатури (хімічні елементи, назви кислот); 

 достатній лексичний запас ботанічної номенклатури латинської мови. 

Студент не може бути допущений до складання заліку, якщо кількість балів, одержаних 

за результатами перевірки успішності під час поточного та модульного контролю відповідно до 

змістового модуля впродовж семестру, в сумі не досягла 36 балів. Студента слід вважати 

атестованим, якщо сума балів, одержаних за результатами підсумкової перевірки успішності, 

дорівнює 60.  

Мінімально можлива кількість балів, отриманих студентом у випадку складання заліку, 

дорівнює 24. Максимальна можлива кількість балів, отриманих на заліку – 40. 

Підсумкові бали за залік складаються із суми балів за завдання, виконані під час заліку.  

Підсумкова оцінка з дисципліни розраховується як сума балів, отриманих під час заліку 

та балів, отриманих під час поточного контролю за накопичувальною системою. 

 

8. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1 (М1).  

Тема 1 (Т1). Фонетика. Латинський алфавіт. Голосні. Приголосні. Сполучення 

голосних. Буквосполучення. 

Тема 2 (Т2). Наголос. Довгота та короткість складів. Довгі і короткі суфікси. 

Тема 3 (Т3). Іменник. Число, рід, відміна і відмінки іменника. Словникова форма 

іменника. Визначення основи (кореня) іменника. 

Модуль 2 (М2).  

Тема 4 (Т4). Прикметник. Граматичні категорії прикметника. Словникова форма. 

Відміни прикметників. Вищий ступінь. 

Тема 5 (Т5). Узгодження прикметників з іменниками. Відмінювання прикметників 

і іменників. Зразок відмінювання.  

Тема 6 (Т6). Ботанічна номенклатура лікарських рослин. Латинські назви деяких 

частин рослин. 

Модуль 3 (М3). 

Тема 7 (Т7). Дієслово. Загальні відомості. Чотири дієвідміни. Визначення основи 

дієслова. Словникова форма дієслова. 

Тема 8 (Т8). Наказовий спосіб дієслів. Зразки відмінювання дієслів.  

Тема 9 (Т9). Словотворення. Суфіксальне словотворення. Назви родин. 

Багатозначність суфіксів. 

Тема 10 (Т10). Словотворення. Префіксальне словотворення. Значення деяких 

латинських префіксів. Словотворення шляхом складання основ. 

Модуль 4 (М4).  

Тема 11 (Т11). Таксономічні категорії. Загальні відомості. Система таксономічних 

категорій. Числівники. Кількісні і порядкові числівники. 
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Тема 12 (Т12). Латинські назви видів деяких рослин, найбільш поширених в 

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

Тема 13 (Т13). Використання рослин у харчуванні та медицині. Назви 

найважливіших хімічних елементів. Назви кислот.  

Тема 14 (Т14). Тексти та вправи для перекладу. Крилаті латинські вирази. 

Gaudeamus. 

 

9. Теми лекцій 

Лекції не передбачені програмою. 

 

10. Теми практичних занять 
 

№
 з

/п
 

Т
ем

а  Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

МОДУЛЬ 1 

1 Т1 Фонетика. Латинський алфавіт. Голосні. Приголосні. 2 2 

2 Т1  Сполучення голосних. Буквосполучення. 2  

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

4 Т3 Іменник. Число, рід, відміна і відмінки іменника. 2  

5 Т3 
Словникова форма іменника. Визначення основи (кореня) 

іменника. 
4  

МОДУЛЬ 2 

6 Т4 
Прикметник. Граматичні категорії прикметника. Словникова 

форма.  
2 2 

7 Т4 Відміни прикметників. Вищий ступінь. 2  

8 Т5 Узгодження прикметників з іменниками. 2  

9 Т5 Відмінювання прикметників і іменників. Зразок відмінювання. 2  

10 Т6 
Ботанічна номенклатура лікарських рослин. Латинські назви 

деяких частин рослин. 
2  

МОДУЛЬ 3 

11 Т7 Дієслово. Загальні відомості. Чотири дієвідміни. 2 2 

12 Т7 Визначення основи дієслова. Словникова форма дієслова.  2  

13 Т8 Наказовий спосіб дієслів. Зразки відмінювання дієслів. 2  

14 Т9 Словотворення. Суфіксальне словотворення. Назви родин. 

Багатозначність суфіксів. 
2  

15 Т10 Словотворення. Префіксальне словотворення. Значення деяких 

латинських префіксів. Словотворення шляхом складання основ.   
2  

МОДУЛЬ 4 

16 Т11 Таксономічні категорії. Загальні відомості. Система 

таксономічних категорій. Числівники. Кількісні і порядкові 

числівники. 

2 2 

17 Т12 Латинські назви видів деяких рослин, найбільш поширених в 

Україні. Латинські назви лікарських рослин та деяких бур’янів. 
2  

18 Т13 Використання рослин у харчуванні та медицині. 2  

19 Т13 Назви найважливіших хімічних елементів. Назви кислот. 2  

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

Gaudeamus. 
2  



 

 
8 

Всього: 42 8 

 

11. Теми лабораторних занять 
 

Лабораторні заняття не передбачені програмою. 

 

12. Самостійна робота 
 

№
 з

/п
 

Т
ем

а  Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

МОДУЛЬ 1.  

1 Т1 Фонетика. Латинський алфавіт. Голосні. Приголосні. 2 4 

2 Т1 Сполучення голосних. Буквосполучення. 2 4 

3 Т2 Наголос. Довгота та короткість складів.  2 4 

4 Т2  Довгі і короткі суфікси.  2 4 

5 Т3 Іменник. Число, рід, відміна і відмінки іменника. 2 4 

6 Т3 
Словникова форма іменника. Визначення основи (кореня) 

іменника. 
2 4 

МОДУЛЬ 2 

7 Т4 
Прикметник. Граматичні категорії прикметника. Словникова 

форма.  
2 4 

8 Т4 Відміни прикметників. Вищий ступінь. 2 4 

9 Т5 Узгодження прикметників з іменниками. 2 4 

10 Т5 Відмінювання прикметників і іменників. Зразок відмінювання. 4 4 

11 Т6 Ботанічна номенклатура лікарських рослин. 4 4 

12 Т6 Латинські назви деяких частин рослин. 4 4 

МОДУЛЬ 3 

13 Т7 Дієслово. Загальні відомості. Чотири дієвідміни. 4 4 

14 Т7 Визначення основи дієслова. Словникова форма дієслова.  4 4 

15 Т8 Наказовий спосіб дієслів. 4 4 

16 Т8 Зразки відмінювання дієслів. 2 4 

17 Т9 Словотворення. Суфіксальне словотворення. 2 4 

18 Т9 Назви родин. Багатозначність суфіксів. 4 4 

19 Т10 Словотворення. Префіксальне словотворення. 2 4 

20 Т10 Значення деяких латинських префіксів. Словотворення шляхом 

складання основ. 
4 4 

МОДУЛЬ 4 

21 Т11 Таксономічні категорії. Загальні відомості. Система 

таксономічних категорій. 
2 4 

22 Т11 Числівники. Кількісні і порядкові числівники. 2 4 

23 Т12 Латинські назви видів деяких рослин, найбільш поширених в 

Україні.  
4 4 

24 Т12 Латинські назви лікарських рослин та деяких бур’янів. 4 4 

25 Т13 Використання рослин у харчуванні та медицині. 2 4 

26 Т13 Назви найважливіших хімічних елементів. Назви кислот. 2 4 

27 Т14 Тексти та вправи для перекладу. 4 4 

28 Т14 Крилаті латинські вирази. Gaudeamus. 2 2 

Всього: 78 112 
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13. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення 

Практичні заняття проводяться з використанням мережі Internet, а також обладнання 

(ноутбук, проектор). 

 

14. Рекомендовані джерела інформації 

Основна 

1. Шибінська Т. А. Латинська мова.  Житомир: Редакційно-видавниче державне підприємство 

«Льонок», 2003. 120 с. 

2. Латинська мова : метод. вказ. до практичних занять для студентів 1 курсу спеціальності 201 

Агрономія денної форми навчання / укл.: Н.А. Бараненкова.  Чернігів, ЧНТУ, 2016. 28 с. 

3. Балалаєва О. Ю., Вакулик І. І. Латинська мова для студентів агрономічного та 

плодоовочевого факультетів: навчальний посібник. Київ : 2010. 324 с. 

Допоміжна 

4. Мирослав Трофимук, Олександра Трофимук. Латинсько-український словник.  Львів: 

Видавництво Львівської богословської академії, 2001. 694 с. 

 

Інформаційні ресурси 

1. Бібліотечно-інформаційний ресурс (книжковий фонд, періодика, фонди на електронних 

носіях тощо) бібліотеки ЖНАЕУ, Житомирської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. 

Олега Ольжича (http//www.lib.zt.ua/), Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського 

(http://www.nbuv.gov.ua/) (на розсуд викладача). 

2. Інституційний репозитарій ЖНАЕУ (наукові статті, автореферати дисертацій та 

дисертації, навчальні матеріали, студентські роботи, матеріали конференцій, патенти, 

комп'ютерні програми, статистичні матеріали, навчальні об'єкти, наукові звіти). 


