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Анотація 
дисципліни 

Курс «Вступ до класичної філології» є лаконічним викладом матеріалу із 
врахуванням особливостей підготовки майбутніх фахівців, філологів і перекладачів. 
Засвоєння правил фонетики, граматичного і лексичного матеріалу сприятиме набуттю 
загальних та спеціальних (фахових) компетентностей передбачених освітньо-
професійною програмою. 

Курс дидактично і методично систематизований, націлений на комплексний підхід 
у процесі засвоєння матеріалу з дисципліни. 

Мета та завдання 
навчальної 
дисципліни 

Мета вивчення курсу «Вступ до класичної філології» – формування знань 
морфологічної та граматичної підсистем класичних мов. Курс є загальноосвітньою 
дисципліною, вивчення якої розширює лінгвістичний світогляд і дає можливість 
ознайомитись також із літературою, історією та культурою античного світу. Предмет курсу 
передбачає вивчення фонетики, морфології та початків синтаксису класичних мов, об’єкт 
— їх засвоєння у зіставленні та тісному взаємозв’язку із сучасними національними 
європейськими та рідною мовами. 

Очікувані 
результати 
навчання 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти повинен знати: 
граматичний та морфологічний устрій класичних мов, зокрема, латинської, та сучасних 
романських і германських мов у порівняльно-зіставному аспекті; спеціальний 
термінологічний апарат філологічних наук; проблематику основних напрямів філологічної 
науки; основні етапи становлення і розвитку мовознавства, літературознавства та 
перекладознавства; основні категорії теорії мови, літератури, перекладу; сучасні методи 
проведення досліджень у галузі філології та в суміжних галузях науки. 

Програмні 
результати 
навчання 

а) визначення цілей, змісту, принципів дослідження мовних та літературних фактів у 
межах проблематики загального мовознавства, зіставно-типологічного мовознавства, 
літературознавства, перекладознавства; б) вміле й доречне використання основних 
мовознавчих понять; в) застосування системного підходу, інтегрування знань з інших 
дисциплін, під час проведення досліджень із філології; г) аналіз й критичне оцінювання 
інформації з різних джерел; д) аргументація вибору методів розв’язування 
спеціалізованих завдань, критичне оцінювання отриманих результатів; е) оцінювання 
доцільності і можливості застосування нових методів, технологій у галузі філології; ж) 
самостійне планування та виконання досліджень, оцінювання отриманих результатів, 
застосування їх у подальших наукових розвідках у галузі філології та суміжних наук.  
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Форма 
проведення 
занять 

Лекції, практичні заняття 

Семестровий 
контроль 

Залік 
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Методи контролю спостереження за навчальною діяльністю здобувачів вищої освіти, усне опитування, 
письмовий контроль, тестовий контроль 

Критерії 
оцінювання 

Результат освітньої діяльності здобувача вищої освіти оцінюється згідно «Положення про 
оцінювання знань і умінь здобувачів вищої освіти РДГУ» 

 


