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1. Давньогрецька мова.
Загальне уявлення про давньогрецьку мову, її походження та місце у
родині індоєвропейських мов. Роль аттичного діалекту в класичний і пізніші
періоди. Значення давньогрецької культури для розвитку європейської
цивілізації: мови, літератури, мистецтва, філософської та наукової думки.
Теоретико-лінгвістичне та загальнокультурне значення давньогрецької мови.
Грецькі основи міжнародної наукової термінології. Культурні зв`язки Візантії
та Київської Русі. Українсько-грецькі мовні зв`язки. Періодизація історії
грецької мови.
Основні діалекти давньогрецької мови, їх локалізація та найважливіші
літературні пам`ятки
Фонетика
Історія грецького алфавіту і писемності: напрям письма, маюскули,
мінускули, діакритичні та розділові знаки. Використання літер у цифровій
функції. Графеми мілетського та халкідського алфавітів - прототипи
кирилиці та латиниці.
Співвідношення графіки і фонетики. Еразмова і рейхлінова вимови, їх
умовність та вплив на орфоепію грецизмів.
Система приголосних та голосних звуків. Дифтонги, їх передача
латинською мовою та її посередницький вплив на вимову грецизмів.
Аспірація: spiritus asper ( ), spiritus lenis ( ).
Довгота і короткість голосних складів: за природою, за положенням.
Наголос (accentus, ); його види: гострий (acutus, ), тупий (gravis,
),огорнений (circumflexus, ). Правила наголошування, зміна
місця і виду наголосу. Проклітики та енклітики.
Основні фонетичні закони. Зміни у групах голосних та приголосних
звуків. Контракція, елізія, афереза, апокопа, красис, асиміляція, дисиміляція,
анаптикса, епентеза.
Фонетичне освоєння грецизмів українською мовою.
Морфонологія
Типи грецького аблаута. Чергування голосних і дифтонгів в іменних та
дієслівних формах. Типи авгмента. Типи редуплікації. Морфологічна роль
наголосу.
Морфологія
Частини мови, їх характеристика. Грецька та латинська граматична
термінологія.
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Система імені (nomen, ). Граматичні категорії імені: рід (genus,
), число (numerus, ), відмінок (casus, ). Основні значення
відмінків.
Артикль,
його
походження,
відмінювання.
Категорія
означеності/неозначеності. Субстантивація.
Система відмін. Універсальні для усіх трьох відмін правила
наголошування. Словникова форма іменника та прикметника.
I відміна: іменники жіночого роду на довге та коротке, іменники
чоловічого роду на . Універсальні правила наголошування для іменників I
відміни; акцентуація іменників з основами на
довге і
коротке.
Контраговане відмінювання іменників першої відміни.
II відміна іменників усіх трьох родів. Контраговане відмінювання
іменників другої відміни. Аттічна друга відміна.
III відміна іменників: основи на приголосні, голосні, дифтонги.
Наголошення односкладових іменників. Основи на приголосні: сонорні
(
), губні (
), передньоязикові (
), задньоязикові (
),
сполуки
на
Основи на голосні:
, дифтонги:
Основи з чергуванням
Відмінювання власних імен на  .
Іменники III відміни з особливостями відмінювання. Визначення роду за
закінченням nom. sg. і кінцевими звуками основи.
Утворення форм двоїни усіх трьох відмін.
Морфологічне освоєння українською мовою запозичених грецьких
іменників I-III відмін.
Прикметник (nomen adiectivum,  ). Система прикметника,
класифікація всіх прикметників у звичайному ступені. Прикметники I-II відмін
з флексіями
та
. Особливості наголошення форм
жіночого роду. Прикметники II відміни з флексіями
. Контраговані
прикметники I-II відмін та II відміни. Аттічна II відміна прикметника.
Прикметники III відміни з основами на
, губні, перeдньоязикові,
задньоязикові приголосні. Прикметники I-III відмін з основами на
.
Відмінювання прикметників  . Ступені порівняння із суфіксами
. Суплетивні ступені порівняння.
Недостатні ступені при компарації. Аналітичний спосіб формоутворення.
Відмінювання прикметників у вищому та найвищому ступенях.
Займенник (pronomen, ). Загальна характеристика системи
займенника. Особові займенники, їх наголошені та енклітичні форми.
Присвійні займенники, їх узгодженння з особою підмета. Займенник  та
його основні значення. Зворотні займенники, їх вживання для вираження
присвійності. Займенник , взаємний займенник. Займенники вказівні,
відносні, питальні та неозначені. Заперечні займенники. Співвідносні
займенники.
Числівник (nomen numerale,  ). Кількісні та порядкові
числівники, їх відмінювання. Узгодження кількісних числівників з іменниками.
Утворення форм складених кількісних та порядкових числівників.
Числівникові прислівники.
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Прислівник (adverbium,  Характеристика системи прислівника.
Відприкметникові прислівники, їх компарація. Адвербалізація інших частин
мови. Суфікси прислівників
Дієслово (verbum, ). Основні граматичні категорії дієслова: вид,
час, спосіб, стан, особа, число. Головні та історичні часи. Особові та
неособові форми дієслова. Система особових закінчень. Наголос у
дієслівних формах. Поділ на дієвідміни; тематичні та атематичні основи.
Основи дієслова: презентна, аористна, перфектна. Поняття дієслівної
основи. Запис дієсліву словнику.
Категорія часу (tempus, ): praesens (), imperfectum
(), futurum (), aoristus (), perfectum (),
plusquamperfectum (). Часові ознаки - суфікси та явища, що
супроводжують їх приєднання до дієслівної основи. Система перших
(слабких) та других (сильних) часів. Авгментація: складовий aвгмент
(augmentum syllabicum,  ), часовий авгмент (augmentum
temporale,  ). Особливості авгментації дієслів з первісними
початковими F
j. Авгментація складених дієслів. Редуплікація у системі
перфекта, її типи та особливості. Редуплікація складених дієслів.
Категорія способу (modus, ): дійсний (indicativus, ),
умовний (coniunctivus, ), бажальний (optativus, ), наказовий
(imperativus, ). Ознаки способів.
Категорія стану (genus, ) активний (activum,  ),
медіальний (medium, ), пасивний (passivum, ). Значення
медіального стану.
Категорія числа (numerus, ): однина (singularis, ), множина
(pluralis, ), двоїна (dualis, ).
Категорія особи (persona, ).
Неособові форми. Неозначена форма (infinitivus, ). Система
інфінітивів. Дієприкметник (participium,
). Віддієслівний прикметник
(adjectivum verbale,  ).
Відносно-часове та видове значення способів, неозначеної форми та
дієприкметника.
Дієслова I дієвідміни (тематичний тип): система парадигм. Поділ на
групи за характеристикою кінцевих звуків основи: verba pura, muta, liquida;
особливості формоутворення для кожного типу. Перші чотири класи (I-IV)
правильних дієслів та чотири класи (V-VIII) неправильних дієслів.
Співвідношення у них між презентною та дієслівною основами.
Дієслова II дієвідміни (атематичний тип); спільні риси та відмінності
порівняно з дієсловами I дієвідміни. Поділ на класи: дієслова I класу
    та недостатні дієслова; дієслова II класу з інфіксами . Дієслова      .
Депонентні дієслова та депонентне значення окремих дієслівних форм.
Семантичне співвідношення між формами перших і других часів.
Прийменник (praepositio, ). Система прийменника, їх
походження та керування. Синонімія прийменників.
Сполучник (coniunctio, ). Сполучники сурядності та підрядності.
Частка (particula, ). Стверджувальні, підсилювальні, питальні,
модальні частки, заперечні частки  i 
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Вигук (exclamatio, ). Класифікація вигуків за способами
утворення та значенням.
Основні відомості з синтаксису у курсі морфології
Порядок слів у реченні. Узгодження підмета і присудка, їх еліпсис.
Іменний присудок; подвійний називний відмінок (nominativus duplex) та
подвійний знахідний відмінок (accusativus duplex). Вживання та пропуск
артикля. Субстантивація.
Вживання у реченні простих і складних
заперечень. Основні синтаксичні функції відмінків: genetivus comparationis,
genetivus partitivus та інші типи, які спорадично зустрічаються у матеріалі
для читання (dativus commodi, accusativus temporis, genetivus obiectivus
atque subiectivus etc.). Конструкція “родовий самостійний” (genetivus
absolutus). Інфінітивні звороти: знахідний відмінок з неозначеною формою
(accusativus cum infinitivo), називний відмінок з неозначеною формою
(nominativus cum infinitivo). Атрибутивне і предикативне oзначення у системі
прикметника, займенника, дієприкметника. Вираження присвійності
займенниками. Особливості узгодження числівників з іменниками.
Прийменникове керування. Дієслівне керування, складні дієслова та
залежність їх керування від семантики. Значення часів у системі дієслова.
Вживання кон`юнктива і оптатива у незалежних та підрядних реченнях.
Послідовність способів (consecutio modorum).
Лексика та фразеологія
Основні параметри лексики: полісемія, синонімія, антонімія, омонімія.
Лексико-семантичні групи. Успадкована та запозичена лексика. Діалектний
принцип підходу до системи грецької лексики. Діахронний аспект; архаїзми
та неологізми. Штучні діалектизми. Фразеологічні одиниці. Фразеологізми.
Ідіоми. Гноми.
Словотворення
Поняття кореня, основи, флексії і форманта.
Словоскладання та його принципи (копуляція, субординація).
Морфонологічні засоби композиції (з`єднувальні голосні, безсполучникова
композиція). Наголос у композитах. Лексико-семантична регулярність
кінцевих формант та просодійних змін.
Види конверсії (субстантивізація, ад`єктивація, адвербіалізація тощо).
Суфіксація у системі імені. Суфікси діяча, дії, стану, результату,
знаряддя чи об`єкта дії, місця дії, якості або властивості. Словотвірні моделі
демінутивів, патронімів, етнічно-територіальних імен. Утворення іменників
на позначення осіб жіночої статі.
Суфіксація у системі дієслова. Десубстантивні, деад`єктивні та
девербативні дієслова.
Суфікси прислівників. Прислівники відіменного та віддієслівного
походження.
Префіксація в системі імені та дієслова. Найуживаніші префікси.
Залежність дієслівного керування від полісемії префіксів.

5

Синтаксис
Підмет і присудoк, їх вираження, узгодження та випадки еліпсису.
Артикль, його значення, вживання та пропуск.
Синтаксис відмінків. Прямі відмінки (casus recti,  ). Називний
відмінок (nominativus, ): називний іменного предиката, подвійний
називний (duplex,
). Кличний відмінок (vocativus, ). Непрямі
відмінки (casus obliqui,  ). Знахідний відмінок (accusativus,
): зовнішнього об`єкта (  ), внутрішнього
об`єкта (  ), подвійний (duplex, ), відношення
(relationis,  ), місця (loci,  ), часу (temporis, ),
прислівниковий (adverbialis, ). Родовий відмінок (genetivus, ).
Родовий у власній функції: власника (possessivus, ), характеризуючий
(characteristicus,  походження (originis,  ), підмета і
додатка (subiectivus vel obiectivus,  ) розділовий
(partitivus, ), властивості (qualitativus,  ), матеріалу
(materiae,  ), вартості (pretii,  ), достатку (copiae,  ),
нестачі (inopiae,  ), провини (criminus,  ), часу (temporis,
 ), місця (loci,  ). Родовий у значенні аблатива: причини
(causae,  ), порівняння (comparationis,  ), віддалення
(separationis,  ). Давальний відмінок (dativus, ). Давальний у
власній функції: непрямого додатку, інтересу (commodi vel incommodi,
), почуття (ethicus, ), виконавця (auctoris,
  ), приналежності чи використання (possessivus,
). Давальний у значенні інструменталя: супроводу (comitativus,
 ), спільноти (sociativus, ), знаряддя (instrumenti, 
), способу (modi,  ), міри (mensurae,  причини
(causae,  ). Давальний у значенні локатива: місця (loci,  ),
часу (temporis, ).
Прийменник (praepositio, ). Прийменники властиві: які керують
одним відмінком (       ), які керують двома
відмінками
(   ),
які
керують
трьома
відмінками
(     ). Прийменники невластиві. Прислівники у якості
прийменників. Займенник. Особливості у вживанні займенників, атракція
відмінка відносного займенника.
Дієслово (verbum, ). Значення часів у дійсному способі. Значення
часів у кон`юнктиві, оптативі, імперативі, інфінітиві та дієприкметнику. Стани:
активний, медіальний, пасивний. Способи (modus, ). Дійсний спосіб
(indicativus, ): дійсності (realis), можливості (potentialis), недійсності
(irrealis). Умовний спосіб (coniunctivus, ). Кон`юнктив у незалежних
реченнях: заохочення (hortativus), заборони (prohibitivus), сумніву
(dubitativus), проспективний (prospectivus). Бажальний спосіб (optativus,
). Оптатив без  (voluptativus), з часткою  (potentialis). Вираження
ірреальних бажання та можливості. Наказовий спосіб (imperativus,
). Неозначена форма (infinitivus, ). Інфінітив: у ролі
підмета (subiectivus), у ролі додатка (obiectivus), мети (finalis), обмеження
(limitationis),
у
значенні
імператива,
самостійний
(absolutus),
субстантивований. Знахідний відмінок з неозначеною формою (accusativus
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cum infinitivo). Називний відмінок з неозначеною формою (nominativus cum
infinitivo). Дієприкметник (participium, ): attributivum, praedicativum,
coniunctivum, absolutum. Родовий самостійний (genetivus absolutus,
 ).
Знахідний
самостійний
(accusativus
absolutus,
 ).
Називний
самостійний
(nominativus
absolutus,
 ).
Віддієслівні
прикметники
(adiectiva
verbalia,
 ). Безособові дієслова.
Складнопідрядні речення. Послідовність вживання способів у
підрядних реченнях (consecutio modorum). Підрядні питальні речення.
Непряма мова. Підрядні додаткові речення. Підрядні речення причини, мети,
наслідку. Підрядні умовні, допустові. Види умовних періодів (реальний,
евентуальний, потенціальний, ірреальний, змішаний). Підрядні речення часу.
Означальні підрядні речення.
Частки (particulae, ).
Сполучники (coniunctione, ): з`єднувальні (copulativae,
), розділові (disiunctivi, ), прoтиставні (adversativae,
), причинові (causale, ), наслідкові (consecutivae,
). Безсполучниковий зв`язок.
Заперечення. Вживання заперечних часток
 і
 та складених з
ними заперечних слів.
Фігури синтаксичного узгодження: за смислом (),
притягнення (), пролепсис, еліпсис, симфирса, еналага, анаколуф.
Фігури (). Фігури слова: повторення (анафора, епіфора,
симплока , охоплення (), aнтиметабола, поліптотон, гомеоптотон,
омеотелевтон, паралелізм, хіазм, синатреза, гіпербатон, градація,
випередження () і парономазія. Фігури думки: вигук (),
апострофа, риторичне запитання, корекція (), антитеза,
оксиморон, апосіопеза, зевгма та інші. Тропи (): метафора,
персоніфікація ( метонімія, сінекдоха, антономазія, перифраза,
уподібнення (), літота, гіпербола, алегорія, іронія та інші.
Література:
1. Звонська-Денисюк Л.Л. Давньогрецька мова: Підручник. - К., 1997. - 608 с.
2. Соболевский С.И. Древнегреческий язык: Учебник. - М., 1948. - 614 с.
3. Кудрявский Д.Н. Грамматика древнегреческого языка. - Тарту, 1964. - 353
с.
4. Древнегреческо-русский словарь. Сост. И.Х.Дворецкий: В 2 т. - М., 1958. Т.1-2.
5. Schwyzer Ed. Griechische Grammatik. B.I Allgemeiner Teil. Lautlehre,
Wortbildung und Flexion; 2 Aufl. München: C. Beck, 1953. - XLII+242 s.;
Griechische Grammatik / Hrsg. von A.Debvunner. B. II. Syntax und syntaktische
Stilistik. - München: C.Beck, 1950. - XXII+714 s.
6. Palmer L.R. The Greek Language. London: Faber, 1979. - 360 s.
7. Козаржевский А.Ч. Учебник древнегреческого языка. - М., 1975. - 408 с.
8. Славятинская М.Н. Учебник древнегреческого языка. - М., 1996, т.1-2.
9. Вейсман А.Д. Греческо-русский словарь. - С.-П., 1899, (фотовиданнярепринт 1991 р.)
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2. Латинська мова.
Латинська мова в індоєвропейській сім’ї мов. Періодизація історії
латинської мови. Пам’ятки римської писемності. Письмова і народнорозмовна латинська мова (sermo vulgaris) як джерело романських мов. Вплив
латинської мови на германські та слов’янські мови. Середньовічна латина як
продовження письмової латинської мови. Доля латинської літературної мови
після падіння Західної Римської імперії та її роль в історії европейської
світової культури. Роль латинської мови у формуванні міжнароднополітичної лексики та у створенні науково-технічної термінології.
Контакти української культури з античною в XVI - XVII ст.
Викладання курсу латинської мови у Києво-Могилянській академії,
колегіумах та братських школах. Давні українські поетики та латинськомовні
твори українських письменників (Г. Кониський, Ф. Прокопович, С.
Яворський). Латинські елементи в сучасній українській мові. Латинська
мова як мова літературних, історичних, юридичних та філософських джерел.
Фонетика і графіка
Латинський алфавіт і його походження. Система вокалізму і
консонантизму. Дифтонги і диграфи (ae, oe, qu, ei, eu) та їх вимова.
Сполученння приголосних (ch, ph, rh, th) та їх вимова. Сполучення
приголосних та голосних (qu, ti, nqu) та їх вимова.
Правило muta cum liquida. Поділ на склади. Довгота і короткість
голосних. Довгота і короткість складів. Характер і місце латинського
наголосу. Основні закони історичної фонетики: закон ротацизму, асиміляція і
дисиміляція, спрощення груп приголосних, позиційні зміни голосних,
синкопа й апокопа, гаплологія, анаптикса).
Морфонологія
Явище аблаута в праіндоєвропейській мові та його сліди в латинській
мові. Презентна та перфектна редуплікація. Носові інфікси в презентних
основах.
Морфологія
Флективний характер граматики латинської мови. Співвідношення
граматичної будови латинської і слов’янських мов. Частини мови латинської
мови.
Іменник (nomen substantivum)
Граматичні категорії іменників: рід (genus), число (numerus),
відмінок (casus). Визначення роду іменників за значенням і за закінченням.
Винятки з правил. Латинська система відмінювання, основні функції
відмінків, характер основ, відмінкові флексії. Практичний спосіб визначення
типу відміни. Розподіл іменників за п’ятьма відмінами відповідно до родових
флексій. Форма запису іменників у словниках.
I відміна іменників (declinatio prima).
Основа і рід іменників І відміни. Винятки з правил про рід. Парадигми
відмінювання. Відмінювання іменників грецького походження. Словотвірні
суфікси I відміни та їх модифікація в українській мові: -sur - a; -in - a; -ti - a.
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II відміна іменників (declinatio secunda).
Історична основа на o/e іменників IІ-ї відміни. Рід іменників II відміни.
Винятки з правил про рід. Парадигми відмінювання. Відмінювання іменників
чоловічого роду на -us, -er, -ir. Особливості відмінювання іменників
середнього роду. Утворення кличного відмінка. Словотворчі моделі
іменників II відміни та їх модифікація в українській мові: -ari - um, -ari - us,
ori-um,- ment -um, -ul-us, -tr-um. Відмінювання іменників грецького
походження. Співвідношення I та II відмін іменників: загальні ознаки і
особливості.
III відміна іменників (declinatio tertia)
Історичні умови (на приголосний та голосний -і-). Два способи
утворення nominativus singularis (сигматичний і асигматичний). Три типи
іменників III відміни: приголосний (classis consonans), голосний (classis
voсalis), мішаний (classis mixta). Парадигми відмінювання трьох типів
іменників III відміни. Фонетичні зміни основи в називному та в непрямих
відмінках (закон ротацизму, закон редукції короткого голосного, асиміляція
приголосних). Рід іменників. Винятки з правил про рід. Особливості
відмінювання деяких іменників III відміни (vis, bos, senex, iter, Iuppiter).
Відмінювання іменників грецького походження. Словотворчі моделі
іменників III відміни: -or, -tor, -tria, -tion.
IV відміна іменників (declinatio quarta). Історична основа на -u-. Рід
іменників IV відміни. Утворення іменників від основи супіна. Винятки з
правила про рід. Парадигми відмінювання. Змішування основ на -о- та на -u(domus). Зв’язок з III відміною. Словотворчі моделі іменників четвертої
відміни та їх модифікація в українській мові: -tus, -sus, -atus.
V відміна іменників (declinatio quinta). Історична основа на -е. Рід
іменників V відміни. Винятки з правил про рід. Непродуктивність іменників
V відміни. Парадигма відмінювання. Зв’язок з I та III відмінами. Словотворчі
моделі V відміни: -ties.
Прикметники (nomina adiectiva)
Розподіл прикметників за трьома типами відмін іменників.
Прикметники I та II відмін, їх історичні основи на -a- та -o/e-. Наявність
прикметників з цими основами в старослов’янській, давньогрецькій та
українській мовах. Прикметники III відміни трьох, двох і одного закінчення
відповідно до кількості родових закінчень у називному відмінку однини.
Парадигми відмінювання. Узгодження прикметників з іменниками.
Прикметники двох закінчень як відображення давнього розподілу іменників
на два роди: активний і пасивний. Найважливіші словотворчі суфікси
прикметників: -at-us, -id-us, -os-us, -il-is, -bil-is, eus, ens-is, -ali-, -ari-, -ac/ax, und-, -in-, -bund-.
Ступені порівняння прикметників: суфіксальні й описові (аналітичні) і
суплетивнi. Способи ступенювання прикметників. Вищий ступінь порівняння
(gradus comparativus) від прикметників на -er, -ilis. Ablativus compаrationis.
Найвищий ступінь порівняння (gradus superlativus), його абсолютне й
відносне значення. Genetivus partitivus. Особливості утворення найвищого
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ступеня від прикметників на -er та -ilis. Особливості утворення вищого та
найвищого ступенів від складних прикметників на -dicus, -ficus, -volus.
Суплетивні ступені порівняння, причини їх виникнення. Прикметники, які
мають тільки один ступінь порівняння. Ступені порівняння прикметників
прийменникового походження. Відмінюванння прикметників у вищому та
найвищому ступенях.
Прислівники (adverbia)
Самостійні прислівники. Прислівники, похідні від прикметників I, II,
III відміни. Прислівники прийменникового походження. Адвербіалізація
відмінкових форм іменників, прикметників, займенників. Ступенювання
прислівників.
Займенники (pronomina)
Семантичні розряди займенників:
1. Особові займенники (pronomina personalia) I та II особи. Відмінювання
особових займенників. Суплетивність відмінкових форм займенників як
явище, властиве індоєвропейським мовам.
2. Зворотний займенник (pronomen reflexivum). Відмінювання зворотного
займенника. Постпозиція прийменника cum в поєднанні з особовим і
зворотним займенниками.
3. Присвійні займенники (pronomina possessiva). Відмінювання присвійних
займенників.
4. Вказівні займенники (pronomina demonstrativa). Відмінювання вказівних
займенників. Вживання вказівних займенників в ролі особового займенника
3-ї особи.
5. Питальні і відносні займенники (pronomina interrogativa et relativa).
Відмінювання питальних і відносних займенників.
6. Заперечні займенники (pronomina negativa), їх структура і відмінювання.
7. Неозначені займенники (pronomina indefinita). Способи утворення,
відмінювання неозначених займенників.
Числівники (numeralia)
Розряди числівників: кількісні (cardinalia), порядкові (ordinalia),
розділові (distributiva), прислівникові (adverbia). Утворення кількісних
числівників. Відмінювання кількісних, порядкових, розділових числівників.
Числівники 1, 2, 3 і 1000. Утворення порядкових числівників. Особливості
узгодження числівників з іменниками. Генетична спорідненість числівників у
ряді індоєвропейських мов. Римські цифри. Римський календар.
Дієслово (verbum)
Загальноіндоєвропейські категорії дієслова: особа (persona), число
(numerus), час (tempus), спосіб (modus), стан (genus). Особові і неособові
дієслівні форми (verbum finitum et verbum infinitum). Основа
на
-а
(I
дієвідміна), основа на -е (II дієвідміна), основа на короткий тематичний -е з
попереднім приголосним або -u та основа на -і (III дієвідміна), основа на -i
(IV дієвідміна). Три способи дієслова: imperativus, indicativus, coniunctivus.
Наказова форма дієслова. Утворення активного і пасивного стану. Утворення
часів системи інфекта дійсного способу: praesens, imperfectum, futurum I.
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Суфікси часових і способових форм. Генетична близькість особових
закінчень активного стану в індоєвропейських мовах. Утворення часів
системи перфекта дійсного способу активного і пасивного стану: perfectum,
plusquamperfectum, futurum II. Суфікси і особові закінчення активного стану
часів системи перфекта. Аналітичні форми пасивного стану часів системи
перфекта. Типологічна спорідненість форм пасивного стану часів системи
перфекта з формами пасивного стану в індоєвропейських мовах, зокрема в
українській мові. Утворення форм часів кон’юнктива (praesens, imperfectum,
perfectum, plusquamperfectum) та імператива. Утворення неособових форм у
системі латинського дієслова: infinitivus (інфінітив теперішнього, минулого,
майбутнього часів), participium (дієприкметник теперішнього часу активного
стану, минулого часу пасивного стану, майбутнього часу активного стану),
supinum, gerundium, gerundivum та їх відмінювання. Відкладні і
напіввідкладні дієслова (verba deponentia et semideponentia). Суплетивність
основ окремих латинських дієслів. Неправильні дієслова: fio, fero, eo, volo,
nolo, malo, edo і похідні від них. Відмінювання дієслова esse і похідних від
нього. Дієслова з дефектною парадигмою: odi, coepi, aio, memini, inquam.
Безособові дієслова. Описове дієвідмінювання (coniugatio periphrastica) в
активному і пасивному станах.
Прийменники (praepositiones).
Походження прийменників. Значення прийменників. Вживання
приймеників з акузативом. Вживання прийменників з аблятивом. Вживання
прийменників з обома відмінками. Прийменники-префікси у складних словах.
Постпозитивні прийменники causa, gratia
з генетивом. Порівняльна
характеристика керування в латинській та українській мовах.
Сполучники (coniunctiones)
Сполучники сурядності
1. Сполучники єднальні (coniuctiones copulativae): et, que, ac, atque, neque, nec,
etiam, atque, ne, qui - dem.
2. Сполучники розділові (coniunctiones disiunctivae): aut, vel, ve, sive.
3. Сполучники протиставні (coniunctiones adversativae): sed, verum, autem,
vero, tamen, at, ataui.
4. Сполучники причинові (coniunctiones causales): nam, enim, namque, etenim
5. Сполучники поступки, додатку, часу, мети, умови
Сполучники підрядності ut, ne, ut ne, uti, neve, quominus, quin.
Повторювальні і парні сполучники. Сoniunctiones finales, temporales,
obiectivae, negativae.
Частки
Частки питальні, вказівні, підсилювальні, неозначені. Заперечення та їх
види.
Вигук
Відмінки імен, які вживаються з вигуками.
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Словотвір
Прості і складні слова (verba simplicia et composita). Основні способи
словотвору в латинській мові: афіксація (префіксація, суфіксація),
словоскладання, конверсія. Префіксація як спосіб словотвору в системі
дієслова. Семантична характеристика префіксів. Префіксація в системі імені.
Суфіксація як спосіб словотвору в системі імені. Семантична характеристика
словотворчих суфіксів
в системі імені. Систематизація суфіксальних
іменних утворень (nomina agentis, actionis, qualitatis і т.д.). Суфіксація в
системі дієслова. Семантична характеристика дієслівних словотворчих
суфіксів. Систематизація суфіксальних дієслівних утворень (verba
frequentativa, inchoativa, desiderativa).
Словотвір
шляхом
конверсії.
Основні види конверсії: субстантивація, ад’єктивація, адвербіaлізація.
Словоскладання. Утворення іменників з іменної і дієслівної
основи, з іменної та іменної основи. Утворення дієслів з іменної і дієслівної
основи.
- невичерпне джерело для поповнення фразеологічних фондів нових
слів.
Синтаксис
Просте речення
Просте непоширене і просте поширене речення. Предикація; головні
члени речення, способи їх вираження. Особливості вживання особових
займенників-підметів. Простий і складений присудок. Відмінок іменної
частини присудка. Узгодження присудка з кількома підметами. Узгодження
за змістом. Зворотне узгодження вказівного займенника-підмета.
Заперечення в структурі латинського речення. Другорядні члени речення.
Прямий та непрямий додатки. Пасивна конструкція; ablativus auctoris et
instrumenti. Означення узгоджене та неузгоджене. Предикативне означення.
Апозитивна предифікація. Accusativus duplex, nominativus duplex. Найбільш
частотний порядок членів простого речення. Функціональна семантика
відмінкових форм (синтаксис відмінків).
Nominativus. Відмінок підмета, іменної частини присудка, предикатива.
Vocativus. Заміна вокатива номінативом.
Genetivus. Родовий непрямого додатка при дієсловах і при іменниках та
прикметниках. Genetivus relationis, copiae, pretii, criminis; genetivus obiectivus.
Родовий неузгодженого означення і присудка. Genetivus possessivus,
subiectivus, explicativus, partitivus, deneris. Genetivus qualitatis.
Dativus. Датив у дієслівному керуванні. Dativus auctoris; датив при
герундиві. Dativus commodi et incommodi; dativus finalis; dativus duplex.
Dativus ethicus. Давальний напрямку.
Accusativus. Акузатив у дієслівному керуванні. Два прямих додатка при
одному дієслові (знахідний особи і речі та ін.), їх відмінність від accusativus
duplex. Знахідний внутрішнього додатка. Accusativus adverbialis. Accusativus
exclamationis. Акузатив простору, часу, напрямку. Accusativus graecus.
Ablativus як результат злиття трьох різних відмінків. Власне аблативні
функції: аблатив “вихідного пункту”; ablativus separationis, inopiae, originis,
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comparationis. Зв’язок ablativus auctoris з аблативним колом значень. Функції
орудного відмінка: ablativus instrumenti, copiae, pretii, causae, limitationis,
mensurae. Ablativus sociativus, modi, qualitatis. Функції місцевого відмінка:
ablativus loci, ablativus temporis. Рештки колишнього локатива.
Функціональна семантика дієслівних форм
Інфінітив, його об’єктивні та суб’єктивні функції; відмінок його
іменного компонента. Іменні та дієслівні синтаксичні риси інфінітива.
Infinitivus historicus. Відносно-часове значення інфінітивних форм.
Accusativus cum infinitivo. Можливості переходу між цими зворотами.
Герундив, його співвідношення з інфінітивом. Іменні та дієслівні
синтаксичні риси герундія. Аблатив герундія.
Герундив.
Атрибутивне,
предикативне,
апозитивно-предикатне
вживання герундива. Безособові конструкції з герундивом.
Supinum I. Способи вираження мети в латинській мові.
Supinum II.
Participia, їх відносно-часове значення. Атрибутивне, предикативне,
апозитивно-предикатне вживання дієприкметників. Participium coniunctum.
Ablativus absolutus з дієприкметником та без дієприкметника.
Вживання часів і способів у незалежному реченні. Загальна
характеристика індикатива, імператива й кон’юнктива. Основні функції часів
індикатива. Praesens historicum. Perfectum praesens. Imperfectum de conatu.
Функції імператива. Функції кон’юнктива в незалежних реченнях: для
вираження волі і бажань - coniunctivus hortativus, imperativus (iussivus),
prohibitivus, optativus; для вираження припущення і можливості - coniunctivus
concessivus, dubitativus, potentialis.
Складне речення
Вживання часів і способів у підрядних реченнях. Паратаксис і
гіпотаксис, їх зв’язок зі стилем мовлення. Consecutio temporum. Непряме
питання.
Підрядні речення-додатки. Підрядні зі сполучником quin при non dubito.
Додаткові речення при verba timendi, при дієсловах і виразах перешкоди.
Підрядні з ut (ne) obiectivum при дієсловах волевиявлення.
Підрядні речення мети з ut (ne) finale.
Складнопідрядні речення зі сполучниками ut explicativum та quod
explicativum.
Підрядні наслідкові. Відхилення від consecutio temporum при ut
consecutivum.
Підрядні речення часу. Сполучник cum з індикативом: cum temporale,
iterativus, inversum, explicativus. Сполучник cum з кон’юнктивом: cum
historicum, cum characteristicum. Підрядні часу з іншими сполучниками:
postquam, ut, ubi, ut primum та ін. з індикативом; dum, donec, quod, antequam,
priusquam з індикативом і кон’юнктивом.
Підрядні причинові. Cum causale з кон’юнктивом. Quod, quia, quoniam
та ін. сполучники з індикативом і кон’юнктивом.
13

Підрядні порівняльні речення з ut comparativus та з іншими
сполучниками.
Підрядні допустові. Quamquam
з індикативом і кон’юнктивом.
Підрядні з ut concessivum. Consecutio temporum у підрядних реченнях з cum
concessivum і з cum adversativum. Підрядні допустові з etsi, etiamsi, tametsi.
Підрядні умовні речення (зі сполучниками si, nisi, ni). Умовний період.
Casus realis; casus potentialis; cfsus irrealis; мішані випадки. Часи індикатива й
кон’юнктива в умовних періодах.
Вживання часів кон’юнктива в умовно-порівняльних реченнях (з quasi,
ut si, velut si, ac si та ін.) і в умовно-бажальних реченнях (зі сполучниками
dum, modo, dummodo, dum ne та ін.).
Підрядні речення-означення. Підрядне означальне з індикативом.
Означально-обставинні підрядні речення з кон’юнктивом на позначення
фінальних, наслідкових, причинових, умовних та допустових семантичних
відтінків.
Непряма мова. Оформлення головних та підрядних речень у непрямій
мові (accusativus cum infinitivo та кон’юнктив у непрямій мові). Займенники в
непрямій мові.
Accusatio modi (уподібнення способів).
Лексика
Склад латинської лексики за походженням: успадковані слова та
запозичення етруського, грецького, кельтського, германського походження.
Стилістична диференціація латинської лексики - літературні слова і
діалектизми та елементи просторіччя, архаїзми та неологізми, експресивноемоційні слова. Полісемія, синонімія, антонімія, омонімія в латинській
лексиці.
Лексичне багатство латинської мови.
Латинська лексика як основа інтернаціональної термінології
(соціально-політичної, лінгвістичної, літературознавчої, юридичної, медичної,
біологічної тощо).
Засвоєння латинської лексики і термінології новими
мовами:
1. Запозичення;
2. Запозичення з переосмисленням;
3. Створення нових термінів на базі латинських і грецьких коренів і
словотворчих префіксів.
Латинська фразеологія (прислів’я, приказки, сентенції, крилаті вислови)
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