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Анотація 
Курс призначений для студентів-бакалаврів для  формування у них знання 

морфонологічної системи давньогрецької мови й уміння практично застосовувати 
теоретичні знання, тобто розпізнавати граматичні реалії (форми) в конкретному тексті 
та перекладати тексти незначної складності, а також оволодіти основами роботи з 
давньогрецькою мовою. Дисципліна вимагає володіти базовими поняттями з області 
філології та системою наукових знань про класичні мови (давньогрецьку та латинську), 
розуміти діахронічного підхід до вивчення мовної системи; а також – загальних 
відомостей про структуру і функціонування давньогрецької мови як в діалектній 
діахронії, так і в синхронії. Необхідні знання граматики рідної мови, і бажано мати 
досвід вивчення іноземних мов. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти будуть: 

− знати фонетичні, морфологічні та синтаксичні правила та лексичний мінімум 
давньогрецької мови; 

− читати та перекладати (зі словником) літературу за фахом; 

− володіти навичками пошуково-творчого вивчення текстів та самостійно 
працювати з церковною та богословською літературою давньогрецькою мовою; 

− мати навички здійснювати лінгвістичний, літературознавчий та 
культурологічний аналіз текстів різних стилів і жанрів 

Після успішного закінчення курсу студенти будуть вміти: 

− користуватися лексичним мінімумом давньогрецької мови; 

− чітко аргументувати відповідними цитатами свою позицію відносно актуальних 
тем в академічному та професійному житті (на конференціях, дискусіях в 
академічному навчальному середовищі); 

− віднаходити зв’язок духовної літератури з історією суспільства та історією 
книжності, в цілому; 



 
 

  

− читати зі словником автентичні тексти, пов’язані з навчанням та спеціальністю, 
підручники, розуміти головну ідею та знаходити необхідну інформацію в 
неадаптованій літературі за фахом. 
 

Метою вивчення курсу є читання зі словником в оригіналі джерел класичної 
літератури, освоєння міжнародної лінгвістичної термінології в галузі богословської 
науки. Курс покликаний виробити у майбутніх богословів культуру мовностилістичного 
аналізу джерела, написаного не рідною мовою. Крім цього, вивчення давньогрецької 
мови сприятиме засвоєнню іноземних (англійської та німецької) мов, поглибленню 
розуміння рідної мови. Відповідно до цих цільових установок студенти повинні набути 
знання основ граматики, міцно закріпити у пам'яті певні лексичні слова та вирази. 

 
3. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників 
Галузь знань, спеціальність, 

освітня програма, рівень вищої 
освіти 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

Денна форма 
навчання 

Заочна 
форма 

навчанн
я 

Кількість кредитів - 6 
Галузь знань 04 Богослов’я 

Вибіркова 

Загальна кількість годин 
180 

Спеціальність 
041 Богослов’я 

Рік підготовки 

 
Бакалавр богослов’я. 

 

2-й 2-й 

Лекції 

Тижневих аудиторних годин 
для денної форми навчання - 4 

год 

Рівень вищої освіти: 
бакалаврський 

12 - 

Практичні 

60  

Самостійна робота 

108  

Вид контролю: залік 

 

Програма навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль 1 
Граматичний лад грецької мови, загальне уявлення 

 
ТЕМА 1.  Введення. Історичне значення грецької мови та її словесність.   
 
Історичний огляд грецької мови, поняття Давньогрецька, середньогрецька, новогрецька 
мова  Поняття»  κοινή". Грецька мова на тлі індоєвропейських мов.Грецька мова в 
європейській культурі. Грецька і українська  мови. Грецька мова як мова християнства. 
Грецька мова в сучасному світі. 
 
ТЕМА 2.  Фонетика і графіка давньогрецької мови 
 
Грецький алфавіт. Система консонантизму. Буквений склад алфавіту. Дві традиційні 
манери вимови – Эразмово   і Рехлиново. Приголосні букви, великі і малі. Особливості 
вимови, 
особливості читання γ перед гортанними.  Система вокалізму. Надрядкові знаки. Голосні 
букви, великі і малі. Поняття «итакизм», «этакизм». Особливості постановки знаків 
наголосу і придиху. Довгі і короткі голосні звуки.   Види слів за наголосом. Система 



 
 

  

вокалізму. Дифтонг.  Власні дифтонги, читання в двох манерах. Невласні дифтонги, 
підписна і приписна ІОТА. Постановка знаків наголосу і придихання над дифтонгами 
 
ТЕМА 3   Praesens indicativi activi  дієслів 1-го відмінювання. 
 
Відмінювання дієслів на-ω в теперішньому часі. Особисті закінчення головних часів у 
дійсній заставі (Sg./ Pl .). Іменники другого відмінювання. Paroxytona і oxytona. Відмінки 
в давньогрецькій мові. Артикль. Словникова форма іменника. Іменники другого 
відмінювання. Відмінкові закінчення. Відмінювання слів різних типів наголосу 
(paroxytona, oxytona).  Іменники другого відмінювання. Proparoxytona і properispomena.  
Відмінювання слів різних типів наголосу (proparoxytona і properispomena). 
Наголошення    при енклитиках та проклитиках. Прийменники і управління відмінками.  
Утворення форм наказового способу теперішнього часу. Формування  infinitivus 
praesentis activi.  II відмінювання. Слова середнього роду. Відмінювання артикля 
середнього роду. Особливості ΙΙ відміни іменників середнього роду.   
 
ТЕМА 4.   Imperfectum indicativi activi.  
 
Augmentum syllabicum. Імперфект як дієслівний час. Особисті закінчення історичних 
часів у активній заставі. Поняття прирощення дієслівної основи. Складове прирощення. 
Imperfectum indicativi activi. Augmentum temporale. Кількісне прирощення у дієслівних 
основ, що починаються на голосний звук.  Прирощення у префіксальних дієслів. 
 
ТЕМА 5.  Проклитики. Прийменник. 
 
Поняття проклитики. Привід як частина мови.Енклитики. Praesens indicativi activi 
дієслова ειναι. Поняття енклитики. Форми дієслова ειναι в теперішньому часі нахилення. 
Praesens і imperfectum indicativi medii-passivi, imperativus, infinitivus. Поняття про 
пасивну і медіальну заставу. Закінчення медиопассивного застави  зазначених часів і 
форм. Особовий займенник. Займенник αὐτός. Особисті займенники першої та другої 
особи. Схиляння. Уживання   займенники αττός як займенники 3-ї особи. Відмінювання 
займенника. 
 
                                                          Змістовий модуль 2 
                                    Граматичний лад грецької мови, базова граматика 
 
ТЕМА   6.  Поняття аористу. 
Aoristus indicativi activi дієслів чистих imperativus, infinitivus. Утворення форм 
сигматичного аориста в виразному  способу дійсної  застави;  форми наказового способу.  
Інфінітив аориста. Aoristus indicativi medii чистих дієслів, imperativus, infinitivus. 
Утворення форм сигматичного аориста в виразному способі  медіальної застави. 
Утворення форм наказового способу медіального застави. Інфінітив аориста медіальної 
застави.  Aoristus indicativi passivi чистих дієслів, imperativus, infinitivus.  Утворення форм 
сигматичного аориста в виразному способі. Освіта форм наказового способу 
страждального залога.  Інфінітив аориста. 
 
ТЕМА 7. Іменники першого відмінювання.  
Feminina на-α purum. Feminina на-η. Закінчення іменників першого відмінювання на-α 
purum. Закінчення  іменників на-η. Особливості наголосу в парадигмі I відміни. 
Feminina на-α impurum.  Поняття "чистої" і "нечистої" Альфи.  Закінчення іменників 
першого відмінювання на-α impurum. I відмінювання. Masculina 
 
ТЕМА  8   Прикметники I-II, III  відміни. 



 
 

  

 
Словникова форма прикметників I-II відміни. Прикметники двох і трьох  закінчення. 
Відмінкові закінчення. Узгодження з іменником. Місце визначенняпо відношенню до 
визначеного слова і артиклю.    Іменники і прикметники III відміни. Слова третього 
відмінювання, види основ, утворення називного відмінка. Відмінювання слів з основною 
на-ρ. Іменники і прикметники III відміни. Особливості відмінювання слів з основою на 
гортанні і губні приголосні . Особливості відмінювання слів з основою на зубні 
приголосні. 
 
ТЕМА 9.  Типологія форм давньогрецького дієслова 
 
Futurum indicativi activi, medii et passivi чистих дієслів, infinitivus.Майбутній час, 
Значення. Утворення форм майбутнього часу .Інфінітив майбутнього часу.Perfectum 
indicativi activi чистих дієслів, infinitivus. Значення перфекта. Освіта перфектудійсної 
застави. Інфінітив перфекта.Plusquamperfectum activi чистих дієслів.Значення 
плюсквамперфекта. Утворення форм дійсної застави. Perfectum et plusquamperfectum 
indicativi medii-passivi. Утворення форм перфекту і плюсквамперфекта в 
медіопасивному залозі. Система дієприкметників давньогрецького дієслова.  Причастя 
як особлива форма дієслова. Види дієприкметників за часом і заставою. Освіта і 
відмінювання дієприкметників. 

 

Структура навчальної дисципліни 
№ 
п/п  

 
Назви змістовних модулів 

Аудит
орні  

Поза-аудиторні  
 

При
мітки 

лк п/з сам. інд.  
 

Змістовий модуль 1. Граматичний лад грецької мови, загальне уявлення 
1 Введення. Історичне значення грецької 

мови та її словесності.    
 

2 
10  

20 
 
 

 

2 Фонетика і графіка давньогрецької 
мови 

 5 10   

3 Praesens indicativi activi  дієслів 1-го 
відмінювання. 

2 10 20   

4  Imperfectum indicativi activi.  5 10   
5  Проклітики. Прийменник. 2 4 10  МК1 
 Змістовий модуль 2. 

 Граматичний лад грецької мови, базова граматика 

6 Поняття аористу.  6 4   

7 Іменники першого відмінювання. 2 10 6   

8 Прикметники I-II, III  відміни.  10 10   

9  Типологія форм давньогрецького 
дієслова. 

2 4 10   

 МК2 
 залік 2 6 8   

 РАЗОМ 12 60 108   

Теми практичних занять 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 



 
 

  

1. Введення. Історичне значення грецької мови та її словесності.    
 

6 

2. Фонетика і графіка давньогрецької мови 6 

3. Praesens indicativi activi  дієслів 1-го відмінювання. 
 

6 

4.  Imperfectum indicativi activi. 6 

5.  Проклітики. Прийменник. 6 

6. Поняття аористу. 6 

7. Іменники першого відмінювання. 6 

8. Прикметники I-II, III  відміни. 6 

9 Типологія форм давньогрецького дієслова 6 

10. Майбутній час, Значення. Утворення форм майбутнього часу 6 

Разом: 60 

 
 

Самостійна робота  
 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1. Історичний огляд грецької мови, поняття Давньогрецька, 
середньогрецька, новогрецька мова  Поняття»  κοινή". 

10 

2. Грецький алфавіт. Система консонантизму. Буквений склад 
алфавіту. Дві традиційні манери вимови – Эразмово   і Рехлиново. 

5 

3. Praesens indicativi activi  дієслів 1-го відмінювання. 5 

4. Imperfectum indicativi activi. 20 

5. Грецька мова як мова християнства. Грецька мова в сучасному світі. 10 

6. Причастя як особлива форма дієслова 6 

7. Основні православні молитви грецькою мовою 4 

8. Словникова форма прикметників I-II відміни. 10 

9. Імперфект як дієслівний час 10 

10. Іменники і прикметники III відміни. 10 

11. Типологія форм давньогрецького дієслова 18 

Разом: 108 

Індивідуальні завдання 



 
 

  

Індивідуально-консультативна робота включає підготовку та захист студентом 
рефератів, а також   знання на пам'ять крилатих латинських слів і виразів  та головних 

творів римських авторів. 
 

Орієнтовний перелік тем рефератів: 
 

 
1  Антична міфологія як Сказання про богів і героїв. 
2. Стихійний реалізм» Іліади " Гомера. 
3. Життєстверджуючий і гуманний світогляд автора "Одіссеї". 
4. Стародавня Греція часів Есхіла. 
5. Образ Прометея в міфах Стародавньої Греції. 
6. Художні особливості та значення драматургії Софокла. 
7. Особливості давньогрецької лірики. 
8. Творчість поета Архілоха. 
9. Особливості лірики Тиртея. 
10. Сафо-десята муза давньогрецької поезії. 
11. Специфіка лірики Алкея. 
12. Давньогрецький поет Анакреонт і "анакреонтика". 
13. Евріпід як "філософ зі сцени". 
14. Витоки і новаторство комедій Арістофана. 
15. Грецький роман (витоки і розвиток). 
16. Грецька література періоду Римської імперії. 
17. Римський театр (витоки, розвиток і форми). 
18. Байкар Федр (особливості жанру, проблематика). 
. 
  

Методи навчання 
 

У процесі викладання навчальної дисципліни «Давньогрецька  мова» 
викладач використовує наступні групи методів навчання: 
1. Словесні (лекція, бесіда, обговорення, інструктаж). 
2. Наочні (ілюстрація, демонстрація (таблиць та схем, електронних презентацій, 

показ відеолекцій). 
3. Практичні (опитування на практичних заняттях; виконання тестових завдань; 

робота з підручником, виконання індивідуальних завдань самостійної роботи 
(див. вище); контрольні роботи). 

Методи контролю 
Викладач використовує наступні групи методик контролю знань студентів, які 

вивчають навчальну дисципліну «Давньогрецька  мова»: 
1. Методи усного контролю (монологічна відповідь студента на окреме питання 

теми практичного заняття у індивідуальній та фронтальній формах; 
запитально-відповідна бесіда під час роз’яснення проблемного питання на 
практичному занятті; залік у формі усної відповіді на два запитання з переліку 
питань). 

2. Письмовий контроль (виконання індивідуальної самостійної роботи; модульна 
контрольна робота; дидактичні тестові завдання). 

3. Методи практичного контролю (перевірка змістового наповнення електронної 
презентації). 

  



 
 

  

Розподіл балів, які отримують студенти 
 

Практичні заняття Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2  

Тема 1 Тема 
2 

Тема 
3 

Тема 4 Тема 
5 

Тема 
6 

Тема 
7 

Тема 
8 

30 

4 4 4 4 4 2 4 4 

Індивідуальна самостійна робота Індивідуальна самостійна  
робота 

20 
 

10 10 

Модульна контрольна  
робота № 1 

Модульна контрольна  
робота № 2 

50 

25 25 

Всього: 100 

 
 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 

Оцінка 
ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 
проекту (роботи), 
практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    
 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 
64-73 D 

задовільно  
60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з 

можливістю повторного 
складання 

не зараховано з 
можливістю 
повторного 
складання 

0-34 F 
незадовільно з 

обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 

не зараховано з 
обов’язковим 

повторним 
вивченням 
дисципліни 

 
8. Рекомендована література 

 
Базова 

 
1. Джеймс Светнам. Вступ до грецької мови Нового Завіту. Львів: Видавництво ЛБА, 

1995  
2. Древнегреческий язык / сост.: Ф. Вольф, Н. К. Малинаускене при участии А. И. 

Любжина и др. Ч.3: начальный курс М.: ГЛК, 2004. 
3. Леся Звонська. Давньогрецька мова. Київ: ВПЦ «Київський університет імені 

Тараса Шевченка», 2007.  
4. Леся Звонська. Історія грецької мови. Київ: ВПЦ «Київський університет імені 

Тараса Шевченка», 2011.  



 
 

  

5. Леся Звонська-Денисюк. Грецька мова Нового Завіту. Київ: Українське Біблійне 
Товариство, 2000.  

6. Леся Звонська-Денисюк. Давньогрецька мова. Київ: Томіріс, 1997.  
7. Уляна Головач, Галина Шепель. Грецька мова: койне елліністично-римського 

періоду. Львів: Видавництво УКУ, 2011 
8. Янзина Э.В. Учебник древнегреческого языка. М.: Р.Валент, 2014. 

 
Допоміжна 

1. Вольф Ф., Н. К. Малинаускене. Древнегреческий язык: начальный курс. В 
трех частях (часть 1 часть 2). — М., 2004. 

2. Козаржевский А. Ч. Учебник древнегреческого языка. — М., 1975 (2-е, 
исправленное и дополненное, издание — 1981). 

3. Нелюбов Б.А. Методическое пособие по греческому языку. М., 1998. 
4. Попов А.Н. Краткая грамматика греческого языка. М.: ГЛК, 2002. 
5. Славятинская М. Н. Учебник древнегреческого языка. — М., 2003 

 


