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HaBqanI’Ila脚C叩IⅢiHaくくJIaTI]HCbI(a MOBa〉〉 C∴Ba難Jl朋OIO CKJIaAOHOIO tIaCTIIIIO重0 JIJU=]i。I、OTOBKIl申axiBuiB 3i

Cne山aJIbHOCTi “ⅡpaBO’’. ⅡporpaMa KyPCy OPieHTOBaHa Ha 3a6e3。eqeHⅡ月CⅡe叫iari3OBaHof TeOPeTH`!Hof Ta nPaRT肌IHOT

IIi町OTOBKH CTy瓜eHTiB肌縞3扉瞭CneHⅡ兄HIⅢH e4)eRmBllO○○ nePeKJIaJIy JraTIIHCbKHX TeKCTiB IOPH脚tIHOrO CnPflMyBaHHjl.

3aI`a恥IroOCBiTHC 3HaqeHHjI BKB']e肌jI JIaTHHCbKof MOBI団UIjI CTyJIeHTiB JIaHof cⅡeuiaJIbHOCTi noJIflrae B O3Ha蹄OMJIe皿i 3

aHT肌Tco KyJIbTyPOIO・ Mi4)OJIO「ielO, BHTOI(aMH CytIacHOi 3aXi叩Oi岬iri3a亜OT輝niuroryBaT叫yaxiBuiB,諒

BOJIO瓜IIOTI, 3HaHIIjIMH, yMiH朋MH Ta HaB問KaMH n鵬bMOBO「O IIePeKJIa瓜y JIaTHHCbKIⅨ TeI(CTiB Ta 3ZlaTHi叩aRTIⅢHO

3aCTOCyBaTh CHCTeMy HayKOBIⅨ 3HaHb ra yMiHb即馴BHPiIIIeH朋I]PObeci軸IIX 3a抑aHb・

MeTOIO BIⅡCJIaJlaH岨照nPe凡Mery (JIaTIIHCI’I(a MOBa〉〉 C∴HeO6xi朋icTh PO3IIIHPHTHニ3HaH肋CTy凡eHTiB∴B O6JIaCTl

正HmicTIIKH i MOBO3HaBCTBa, mTh yflBJIe聞m nPO B3aCMO3B’舶OI( JIaTHHCbKOT MO鼠II∴3 yKPa血cbI{OIO Ta iHⅢIIMH

i即OCBPOⅢe洗bmMH MOBaMIl, nO3Ha蹟oMHTH 3 B叩aTHIⅢ胴OCO6HClroCThM II aHTFTIHOCTi, Cepe凪HLOBi'重Ⅵ Ta BiⅢ)O朋(e HHfl.

OJIHIIM 3 rOJIOBHIⅨ 3aBAaHb KyPCy Ha IOP叩ⅢHOMy BiJ10血eHHi e IIi凪「orO取a Ma#6yTHix小ⅨiB叫iB y rany3i

IIPaBO3HaBCTBa Ha OCHOBi 3HaHb 3 JlaTHHCbI(OT MOBH∴瓜O C呼融HⅢT刃CneIIiaJIbHHX IOP即ⅢIHHX KyPCjB,朋raH朋

IOP脚HⅦlⅨ IIePIIIO瓜雛ePeJI i po3yMiH聯MixHapO脚Oi HayKOBof Ta nPaBH関of TePMiHOJIO「i丁・ 3I]aめMCTBO 3 JIaTHHCbKOIO

MOBOIO PO3IIInae∴JIOritIHe MIICJIeH棚, ni脚財田yC MOBHy I(yJIbTyPy l CnP朋e PO31I]xpeHIro 3ar糾bHOro CBiTOⅢ糊y

Cry朋HTaIOPHCTa. BIIXO凪関H h cne岬か糊BHBtleHⅢ嘱∴JIaTHI]CI,KOi MOBM=m( IIHCeMHOi MO馴I仁HⅨePeJI PHMCbI(Oro

叩BiJIbHOrO nPaBa, Ha IOP関ⅢHOMy Bi関山eIIHi oco6JIIIBa yBara 3BePTaeTbC級Ha TePMiHOJIOriqHe 3HaqeHHjI CJ]iB,

BIr聞eHH月Il)eKOJIaT皿Cb棚X TePMiHOeJIeMeHTiB, a TaKO飛　脚BqeHHj1 4’Pa3eOJIOri3MjB, JraT朋Cb朋X a4)OP耽MiB i

npHCJIiB,叫CTy勝田Cbro「O riMny “Gaudeamus”. Kypc rpaMaTI狐m=IaTHIICbl(of MOBI1 0XO肌roC勺OHeTHny, MOP中OJIOriIO

Ta OCHO聞i I]OJIO氷eH朋　CHHTaKC14Cy, aHaJIi3 iMeHH服iE, HPHKMeTHHKiB, 3a飴MeHH駄IB i tmc正BHHI{iB, a TaKO欺

BiJIMiIⅢDBa聞兄扉eoniB i3 qaCaX CHCTeMH iH申eRTa, 3aCTOCyBaH朋B IOP叩ImH縞TePMiHOJIOrir HaI(a3OBOT 4)OPMII

TeIIePiⅢHLOro Ta Ma疏6yTHbOro qaCiB.

I砂qe舶β短冊u : iHO3eMHa MOBa; K叩eJ鳴動〃復信I叩BiJmHe IIPaBO yKPaiHH.
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Мета і завдання дисципліни 
Мета дисципліни. Необхідність розширити знання студентів в області лінгвістики і мовознавства, дати 

уявлення про взаємозв’язок латинської мови з українською та іншими індоєвропейськими мовами, познайомити з 
видатними особистостями античності, Середньовіччя та Відродження. 

Предмет дисципліни. Оригінальні літературні зразки класичної й середньовічної латини, міжнародна 
латинська термінологія в галузі юридичних наук. 

Очікувані результати навчання 
Завданням дисципліни. Підготувати студентів до читання зі словником адаптованих юридичних текстів 

латинською мовою та їх перекладати; сприяти розумінню та засвоєнню наукової термінології за спеціальністю; 
поглибити загальний лінгвістичний рівень. 

Завданням дисципліни є забезпечення набуття студентами компетентностей: 
-загальні: 
1. Здатність діяти соціально відповідально та громадянсько свідомо. 
2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; здатність вчитися. 
4. Знання та розуміння предметної області та розуміння професії. 
5. Здатність спілкуватися рідною мовою як усно, так і письмово. 
6. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 
7. Здатність до вибору стратегії спілкування, здатність працювати в команді. 
8. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 
- спеціальні (фахові, предметні): 
1. Здатність використовувати юридичні терміни в практичній діяльності фахівця. 
2. Здатність застосування латинської мови під час професійної діяльності на робочому місці. 
3. Здатність належної морально-етичної поведінки та професійної діяльності, дотримання громадянських 

прав та обов’язків, підвищення загальноосвітнього культурного рівня. 
 
Результати навчання. Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни повинен: вільно спілкуватися 
державною та іноземною мовами як усно, так і письмово, правильно вживаючи правничу термінологію; володіти 
базовими навичками риторики; доносити до респондента матеріал з певної проблематики доступно і зрозуміло; 
демонструвати вміння користуватися комп’ютерними програмами, необхідними у професійній діяльністю. 
 

Тематичний і календарний план вивчення дисципліни 
 

Таблиця 3 – Тематичний і календарний план вивчення дисципліни 
Самостійна робота студентів № 

тижня 
Тема лекції*

 Тема практичного 
заняття*

 Зміст Год. Література 
1 2 3 4 5 6 

Алфавіт. Вимова Алфавіт. Вимова Опрацювання теоретичного [3,c.6-10; 
голосних і голосних і матеріалу. Підготовка до 8, c.17-22] 
приголосних. приголосних. практичного заняття.  

Дифтонги. Наголос в Дифтонги. Наголос в Вивчення виразів.  

Латинській мові, поділ Латинській мові, поділ   

1 

на склади. на склади.  

10 

 

І відміна іменників.  І відміна іменників. Опрацювання теоретичного [3,с.12-14; 
Синтаксис простого Синтаксис простого матеріалу. Підготовка до 5,с.19-21; 
речення. речення. практичного заняття. 8, с.25-29] 

2 

  Вивчення виразів. 

11 

 

Загальні відомості Загальні відомості про Опрацювання теоретичного [3, с. 3-4; 
про дієслово. Наказовий матеріалу. Підготовка до 7, с.25-31; 
дієслово. Наказовий спосіб теперішнього практичного заняття. с.60-63; 
спосіб теперішнього часу дійсного способу. Вивчення днів тижня.. 8, с.30-35; с. 
часу дійсного способу. Теперішній час  51-53; 
Теперішній час дійсного  3 с. 5] 
дійсного Способу пасивного   

способу пасивного стану. Інфінітив   

стану. Інфінітив теперішнього   

теперішнього часу пасивного стану.   

3 

часу пасивного стану.   

11 

 

ІІ відміна іменників. ІІ   відміна іменників. Опрацювання теоретичного [5, с.23; 
Особливості Особливості матеріалу. Підготовка до 6, с.58-60; 
відмінювання відмінювання практичного заняття. 8, с.37-41] 
іменників ІІ відміни. іменників ІІ відміни. Вивчення виразів.  

4 

Прийменник. Прийменник.  

11 

 

Займенники, поділ їх Займенники, поділ їх на Опрацювання теоретичного [4, с.27-32; 5 
на групи. групи. матеріалу. Підготовка до 

10 
8, с.44-48] 



   практичного заняття. 
Вивчення місяців. 

  

6 Утворення минулого 
часу недоконаного 
виду активного і 
пасивного стану. 
Числівники. 

Утворення минулого 
часу недоконаного виду 
активного і пасивного 
стану. 

Опрацювання теоретичного 
матеріалу. Підготовка до 
практичного заняття. 
Вивчення числівників. 

11 [3 с. 6; 
4, с.44; 

8, с.56-58] 

7 Утворення І 
майбутнього часу 
активного і пасивного 
стану правильних 
дієслів. 

Утворення І 
майбутнього часу 
активного і пасивного 
стану правильних 
дієслів. 

Опрацювання теоретичного 
матеріалу. Підготовка до 
практичного заняття. 
Вивчення виразів. 

11 [3 с.8; 
4, с.24-26;с.33- 

36; с.44-45; 
6, с.136-141 

8, с.61-63;с.77- 
82; с.228-229] 

8 ІІІ відміна іменників. 
Теперішній   час 
дійсного способу 
пасивного стану. 
Інфінітив 
Теперішнього  часу 
пасивного стану. 
Числівник. 

ІІІ відміна іменників. 
Теперішній   час 
дійсного способу 
пасивного стану. 
Інфінітив 
Теперішнього  часу 
пасивного стану. 
Числівник. 

Опрацювання теоретичного 
матеріалу. Підготовка до 
практичного заняття. 
Вивчення виразів. 

11 [1, с. 10; 
6, с.79-89; 
8, с.66-74] 

9 ІV і V відміна 
іменників. Часи 
системи перфекта. 

ІV і V відміна 
іменників. Часи 
системи перфекта. 

Опрацювання теоретичного 
матеріалу. Підготовка до 
практичного заняття. 
Вивчення виразів. 

10 [1, с.9; 
7, с.104-106; 

8, с.96] 

 Примітка: * Лекції і практичні заняття проводяться щотижня по дві години 
 

Політика дисципліни 
Організація освітнього процесу з дисципліни відповідає вимогам положень про організаційне і навчально- 

методичне забезпечення освітнього процесу, освітній програмі та навчальному плану. Студент зобов’язаний відвідувати 
лекції і практичні заняття згідно з розкладом, не запізнюватися на заняття, курсову роботу та інші домашні завдання 
виконувати відповідно до графіка. Пропущене практичне заняття студент зобов’язаний опрацювати самостійно у 
повному обсязі і відзвітувати перед викладачем не пізніше, ніж за тиждень до чергової атестації. До практичних 
занять студент має підготуватися за відповідною темою і проявляти активність. Набутті особою знання з 
дисципліни або її окремих розділів у неформальній освіті зараховуються відповідно до Положення про порядок 
перезарахування результатів навчання у ХНУ (http://khnu.km.ua/root/files/01/06/03/006.pdf). 

 

Критерії оцінювання результатів навчання 
Кожний вид роботи з дисципліни оцінюється за чотирибальною шкалою. Семестрова підсумкова оцінка 

визначається як середньозважена з усіх видів навчальної роботи, виконаних і зданих позитивно з врахуванням 
коефіцієнта вагомості. Вагові коефіцієнти змінюються залежно від структури дисципліни і важливості окремих її 
видів робіт. Підсумкова оцінка з дисципліни виставляється як середньоарифметична за усі семестри. Студент, який 
набрав позитивний середньозважений бал за поточну роботу і не здав підсумковий контрольний захід (іспит), 
вважається невстигаючим. 

При оцінюванні знань студентів використовуються різні засоби контролю, зокрема: усне опитування; 
засвоєння теоретичного матеріалу з тем перевіряється тестовим контролем; якість виконання, набуття теоретичних 
знань і практичних навичок перевіряється шляхом виконання самостійного завдання. 

Пропущене семінарське заняття студент повинен відпрацювати у встановлений викладачем термін, але не 
пізніше, ніж за два тижні до кінця теоретичних занять у семестрі. Для семінарських занять викладач встановлює 
обов’язковий мінімум оцінок, які має отримати студент впродовж семестру, щоб виконати програму дисципліни. 

При оцінюванні знань студентів викладач керується такими критеріями. 
Оцінку „відмінно”за вітчизняною шкалою та «А» за шкалою ECTS (див. Шкалу оцінок), отримує студент за 

глибоке і повне опанування змісту навчального матеріалу, в якому він легко орієнтується, понятійного апарату, за 
уміння зв’язувати теорію з практикою, вирішувати практичні завдання. Відмінна оцінка передбачає грамотний, 
логічний виклад відповіді (як в усній, так і в письмовій формі), якісне зовнішнє оформлення. Студентповинен 
набути практичних навичок з перекладу латинських текстів. 

Оцінку „добре”, за шкалою ECTS – «В», отримує студент за повне засвоєння навчального матеріалу, 
володіння понятійним апаратом, орієнтування в вивченому матеріалі, свідоме використання знань для вирішення 
практичних завдань, грамотний виклад відповіді, але у змісті і формі відповіді мали місце окремі лексичні 
неточності, стилістичні огріхи. Переклад студента повинен будуватись на основі самостійного мислення і 
виконання. 

Оцінку „добре”, за шкалою ECTS – «С», отримує студент за правильну відповідь з двома-трьома суттєвими 
помилками.Оцінки "задовільно", за шкалою ECTS – «D», заслуговує студент, який виявив знання основного 
навчально- програмного матеріалу в обсязі, необхідному для подальшого навчання та практичної діяльності, що 
справляється з виконанням практичних завдань, передбачених програмою. Як правило, відповідь студента 
будується на рівні репродуктивного мислення, студент слабо знає структуру курсу, допускає помилки у відповіді 
та суттєві помилки у практичному роботі, не має чіткого поняття про зв'язок теоретичного матеріалу з 
практичним. Вагається при відповіді на видозмінене запитання, разом з тим студент володіє знаннями, що 

http://khnu.km.ua/root/files/01/06/03/006.pdf


дозволяють йому під керівництвом викладача усунути неточності у відповіді. 
Оцінки "задовільно", за шкалою ECTS – «E», заслуговує студент за неповне опанування програмного 

матеріалу, але отримані знання і набуті практичні навички з перекладу латинських фраз відповідають мінімальним 
критеріям оцінювання. 

Оцінка „незадовільно”, за шкалою ECTS – «FX», виставляється, коли студент має розрізнені, безсистемні 
знання, не вміє виділяти головне і другорядне, допускається помилок 

у перекладі, не може використовувати теоретичні знання при вирішенні практичних завдань. Як правило, 
оцінка "незадовільно" виставляється студенту, який не може продовжити навчання без додаткових знань з курсу. 

Оцінка „незадовільно”, за шкалою ECTS – «F», виставляється студенту за повне незнання і нерозуміння 
навчального матеріалу або відмову від відповіді і передбачає повторне навчання студента з дисципліни. 

Кожен вид роботи оцінюється за чотирибальною шкалою. Семестрова підсумкова оцінка визначається як 
середньозважена з усіх видів навчальної роботи, виконаних і зданих позитивно з врахуванням коефіцієнта 
вагомості. Вагові коефіцієнти змінюються залежно від структури дисципліни і важливості окремих її видів робіт. 

 
Оцінювання тестових завдань 

Тематичний тест для кожного студента складається з двадцяти п’яти тестових завдань, кожне з яких 
оцінюється одним балом. Максимальна сума балів, яку може набрати студент, складає 25. Оцінювання 
здійснюється за чотирибальною шкалою. Відповідність набраних балів за тестове завдання оцінці, що 
виставляється студенту, представлена у нижченаведеній таблиці. 

 

Сума балів за тестове завдання 1–13 14–16 17–22 23–25 

Оцінка 2 3 4 5 

На тестування відводиться 25 хвилин (для закритої форми тестів – по одній хвилині на кожне завдання). 
Правильні відповіді студент записує у талоні відповідей. При цьому усі графи для відповідей мають бути заповнені 
цифрами, що відповідають правильним, на погляд студента, відповідям. Через 25 хвилин студенти здають 
викладачу завдання з талонами відповідей. Викладач на наступному занятті оголошує результати тестування. 

Якщо студент отримав негативну оцінку, то він має перездати її в установленому порядку, але обов’язково 
до терміну наступного контролю. У випадку, коли студент не виконав індивідуальний план з дисципліни у 
заплановані терміни без поважних причин, то під час відпрацювання заборгованості при позитивній відповіді йому 
виставляється оцінка „задовільно”. 

Підсумкова семестрова оцінка за національною шкалою і шкалою ЄКТС встановлюється в 
автоматизованому режимі після внесення усіх оцінок до електронного журналу. Співвідношення вітчизняної 
шкали оцінювання і шкали оцінювання ЄКТС наведені у табл. 9. 

 
Співвідношення інституційної шкали оцінювання і шкали оцінювання ЄКТС 

Оцінка 
ECTS 

Інституційна 
шкала балів 

Інституційна 
оцінка 

Критерії оцінювання 

A 4,75-5,00 5 Відмінно – глибоке і повне опанування навчального матеріалу і 
виявлення відповідних умінь та навиків. 

B 4,25-4,74 4 Добре – повне знання навчального матеріалу з кількома 
незначними помилками. 

С 3,75-4,24 4 Добре – в загальному правильна відповідь з двома-трьома 
суттєвими помилками. 

D 3,25-3,74 3 Задовільно – неповне опанування програмного матеріалу, але 
достатнє для практичної діяльності за професією. 

E 3.00-3,24 3 
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Задовільно – неповне опанування програмного матеріалу, що 
задовольняє мінімальні критерії оцінювання 

FX 2,00-2,99 2 Незадовільно – безсистемність одержаних знань і неможливість 
продовжити навчання без додаткових знань з дисципліни 

F 0,00-1,99 2 

 
Н

ез
ар

ах
о

ва
н

о
 

Незадовільно – необхідна серйозна подальша робота і повторне 
вивчення дисципліни. 



Талон відповідей (приклад) 

Назв а дисципліни 

  на 

тему    

Студента гр.        

Прізвище та ініціали 
 

Номер Номер Номер Номер 

завдання 

Відповідь 

завдання 

Відповідь 

завдання 

Відповідь 

завдання 

Відповідь 

1  6  11  16  

2  7  12  17  

3  8  13  18  

4  9  14  19  

5  10  15  20  

 
 

  201 р. 
 

Підпис студента 
 

Питання для підсумкового контролю з дисципліни 
1. Правила читання латинських букв і буквосполучень. 
2. Правила наголосу. 
3. Граматичні категорії іменника. 
4. Визначення практичної основи іменника. Правила запису іменника в словнику. 
5. Іменники та прикметники І відміни. 
6. Іменники та прикметники II відміни. 
7. Узгодження прикметників з іменниками ІІ відміни. 
8. Іменники III відміни. Приголосна, голосна та мішана групи. 
9. Прикметники III відміни. 
10. Узгодження прикметників з іменниками всіх відмін. 
11. Ступені порівняння прикметників. 
12. Розряди займенників. 
13. Особливості відмінювання займенників. 
14. Числівник. Утворення і відмінювання кількісних числівників. 
15. Утворення і відмінювання порядкових числівників. 
16. Узгодження числівників з іменниками. 
17. Граматичні категорії дієслова. Основні форми дієслова. 
18. Інфінітив у латинській мові. 
19. Дієвідміни. Основа інфекта. 
20. Особові закінчення активного стану часів системи інфекта. 
21. Особові закінчення пасивного стану часів системи інфекта. 
22. Praesens Indicativi activi. 
23. Praesens Indicativi passivi. 
24. Imperfectum indicativi activi 
25. Imperfectum indicativi passivi. 
26. Futurum I indicativi activi. 
27. Futurum I indicativi passivi. 
28. Наказовий спосіб теперішнього часу. 
29. Наказовий спосіб майбутнього часу. 
30. Часи системи інфекта дієслова esse “бути”. 



31.            Дієслова, похідні від esse. 
32. Система часів доконаного виду дієслова. Основа перфекта. 
33. Perfectum indicativi activi. 
34. Plusquamperfectum et Futurum II indicativi activi. 
35. Відмінювання дієслова esse в часах системи перфекта. 
36. Дієприкметники теперішнього часу. 
37. Дієприкметники минулого часу. 
38. Дієприкметники майбутнього часу. 
39. Пасивна форма часів системи перфекта. 
40. Описова дієвідміна активного стану. 
41. Герундив. 

 
Рекомендована література 

 Основна література 
1. Вільчинська Т.В. Латинська мова. Методичні вказівки для студентів І курсу спеціальності 

«Переклад» / Т.В. Вільчинська. – Хмельницький : ХНУ, 1999. – 29 с. 
2. Вільчинська Т.В. Латинська мова. Контрольні роботи для студентів І курсу спеціальності 

«Переклад» / Т.В. Вільчинська. – Хмельницький : ХНУ, 2001. – 24 с. 
3. Вільчинська Т.В. Дієслово та дієслівні форми у латинській мові. Методичні вказівки для студентів 

спеціальності «Переклад» / Т.В. Вільчинська. – Хмельницький : ХНУ, 2003. – 60 с. 
4. Вільчинська Т.В. Латинська мова: практикум для студентів напрямів підготовки «Філологія. 

Українська мова та література» і «Філологія. Англійська мова та література» / Т.В. Вільчинська. – Хмельницький 
: ХНУ, 2014. – 71 с. 

5. Вільчинська Т.В. Латинська мова: практикум з курсу для студентів гуманітарних напрямів 
підготовки / Т.В. Вільчинська. – Хмельницький : ХНУ, 2014. – 86 с. 

 
 Додаткова література 

4. Гончарова Н.А. Латинский язык: Учебник . – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 
ТОО«Остожье», 1999. – 352 с. 

5. Лєцкін М.О. Латинська мова: Посібник для студентів І курсу спеціальності «Англійська (та 
німецька, польська) мова та зарубіжна література» факультетів іноземних мов державних університетів. – 
Житомир: ЖДУ ім..І Франка, 2005. – 93 с. електронне джерело: eprints.zu.edu.ua/7000/1/05lmolml.pdf 

6. Ревак Н.Г., Сулим В.Т. Латинська мова (для неспеціальних факультетів) 2-е вид., виправлене і 
доповнене. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 415 с. електронний ресурс: ukrkniga/org/ua/ukrkniga-text/84/ 

7. Сенів М.Г. Скорина Л.П., Постова Н.С. Porta Antiqua: Підручник з латинськоїмови 
длягуманітарних коледжів, ліцеїв, гімназій / За ред.. М.А. Собуцького. – К.: СІНТО, 1994. – 272 с. 

8. Скорина Л.П. Латинсько-український, українсько-латинський словник / Л.П. Скорина, О.А. 
Скорина. – К.: Обереги, 2004. – 448 с. 

9. Яковенко Н.М., Миронова В.М. Латинська мова: Підручник. – К.: Знання, 2005. – 541 с. 
10. Модульне середовище для навчання (розміщені усі необхідні матеріали з дисципліни, в тому числі 

тестові завдання для поточного та семестрового контролю знань) / Навчальний курс у модульному середовищі ХНУ 
«Латинська мова (СОБ, ПРАВО, ФТ - 1 курс; доц. Магдюк О.В.)». – Режим доступу : 

.https://msn.khnu.km.ua/course/view.php?id=4651 

https://msn.khnu.km.ua/course/view.php?id=4651
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