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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Дисципліна «Латинська мова» є складовою варіативної частини циклу 

фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін. для 

спеціальності5.03040101 «Правознавство». 

Метою вивчення дисципліни «Латинська мова» є підготувати студентів 

до читання зі словником латинських текстів з правознавства, джерел з 

Римського права, засвоєння міжнародної латинської термінології в області 

юриспруденції та латинських виразів, якими послуговуються юристи всього 

світу без перекладу. 

Зміст будь-якої дисципліни неможливо втиснути в рамки навчального 

плану. Під час вивчення дисципліни «Латинська мова» спеціальності 

«Правознавство» програмою передбачається самостійна робота студентів як 

одна з форм оволодіння навчальним матеріалом – 19 годин. 

Самостійна робота студентів спрямована на формування в них як умінь 

і навичок навчальної діяльності, так і професійних знань, якостей, умінь 

тощо. Студенти мають набути навичок не лише самостійної навчальної, а й 

науково-дослідницької та практичної роботи. 

Самостійна робота сприяє розвитку мотивації до навчання студентів. У 

процесі самостійної роботи з дисципліни «Латинська мова» студенти мають 

поглиблювати свої знання навчального матеріалу, який вивчався під час 

аудиторних занять; повинні організувати самостійну роботу таким чином, 

щоб час був і на повторення вивченого з викладачем теоретичного матеріалу, 

і на виконання вправ для закріплення теоретичного матеріалу, і на вивчення 

лексичного мінімуму, а, головним чином – на самостійне опрацювання 

деяких тем розділів. У процесі самостійної роботи студенти оволодівають 

знаннями з тих питань, що не розглядалися під час лекційних занять. 

Питання, винесені на самостійну роботу, включаються до тематичних 

контрольних робіт та до підсумкового контролю – заліку. Це можуть бути 



теоретичні питання, а також завдання практичного характеру, як-от: 

відмінювання частин мови, виділення префіксів у словах тощо. 

Під час рубіжної атестації, що проводиться для активізації 

систематичної роботи студентів і підвищення якості навчального процесу, 

також враховуються оцінки, отримані студентами за самостійну роботу 

протягом вивчення відповідних тем навчальної дисципліни. Підсумковий 

контроль з дисципліни «Латинська мова» здійснюється у формі заліку за 

питаннями, які своєчасно доводяться до відома студентів. При виставленні 

підсумкової оцінки враховуються результати самостійної роботи студентів. 

У процесі самостійної роботи студенти опрацьовують лекційний 

матеріал, готуються до практичних занять. Організація самостійної роботи 

студентів передбачає систематичне використання навчальних матеріалів 

аудиторних занять, а також підручників, навчальних посібників і 

різноманітних джерел. Здійснюються робота з науковою літературою з 

окремих тем, робота з довідковою літературою (словниками), 

конспектування рекомендованої літератури з навчальної дисципліни. 

Конспектуючи рекомендовану літературу, студенти опрацьовують 

найважливіші джерела, оволодівають навичками та вміннями 

конспектування. Доцільним є також використання інформації з мережі 

Iнтернет. Від студента вимагається ретельна робота з джерелами інформації. 

При виборі форми роботи з джерелом інформації слід керуватися її 

доцільністю та можливістю використання її у відповідних умовах. 

Теми самостійної роботи супроводжуються списком літератури. Але 

перелік літератури не є повним, тому студентам рекомендується самостійно 

знаходити додаткові джерела інформації. 

Для кращого засвоєння матеріалу після самостійного опрацювання 

деяких тем розділу студентам слід звернути увагу на питання для 

самоконтролю та потренуватися у виконанні практичних завдань. 

 

 



Форми роботи з літературою 

Під час опрацювання літератури доцільно робити: 

1. Виписки із цитатами, іменами, цифрами, відповідними 

поясненнями, схемами, таблицями на картках однакового формату із 

зазначенням розділу чи теми та джерела. 

2. План, в якому зафіксується логічна структура, послідовність та 

взаємозв’язок висловлюваних думок. 

3. Тези – коротко сформульовані головні положення тексту, авторські 

висновки та їх обґрунтування (думка, ідея чи теорія). 

4. Конспект – більш розгорнуту форму тез. У конспекті стисло 

викладають найістотніше в змісті джерела чи його фрагмента. Конспект 

може являти собою повний текст або складатися із ключових слів – 

найважливіших слів у змісті речення або абзацу. 

5. Анотацію. Анотація – це бібліографія (автор книги, назва, 

видавництво, місце та рік видання), короткий виклад змісту книги, вказівки, 

кому адресовано видання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМА: ФОНЕТИКА. ЛАТИНСЬКИЙ АЛФАВІТ. ВИМОВА 

ГОЛОСНИХ, ПРИГОЛОСНИХ ТА ЇХ СПОЛУЧЕНЬ. НАГОЛОС 

(всього – 14 годин, самостійна робота – 1 година) 

Мета: 

 вивчити латинський алфавіт; 

 познайомитись з правилами вимови голосних, приголосних звуків, 

буквосполучень; 

 вивчити правило наголосу, правила поділу на склади латинських слів; 

 навчитись читати латинською мовою з правильним наголошуванням слів. 

 

Питання лекційних занять: 

1. Латинський алфавіт. 

2. Голосні звуки латинського алфавіту. Довгі та короткі голосні звуки. 

Вимова голосних. 

3. Дифтонги. 

4. Вимова приголосних. 

5. Вимова буквосполучень. 

6. Наголос. 

7. Поділ на склади. 

8. Лексичний мінімум. Юридична термінологія. Юридична 

фразеологія. 

 

Питання для самостійного вивчення: 

1. Велика буква (1 година) – [3], с. 17; [4], с.15. 

Питання для самоконтролю: 

1. Як називались великі букви, якими спочатку писали римляни? 

2. Де вживається велика буква у латинській мові? 

3. Які слова завжди в латинській мові пишуться з великої букви? 

Навести приклади. 

 



Завдання для самоперевірки: 

Запишіть слова, ставлячи, де потрібно, велику букву: 

(B,b)asis, (A,a)ntonius, (B,b)estia, (O,o)stium, (L,l)ucretius, (I,i)talia, 

(P,p)atria, (R,r)oma, (R,r)omanus, (F,f)oedus, (L,l)atinus, (S,s)eptember, 

(I,i)uppiter, (P,p)oema, (A,a)urum, (M,m)ercurius, (V,v)erum, (H,h)omo, 

(A,a)dnromeda, (S,s)aturnus, (L,l)iber, (U,u)sus, (A,a)zia, (G,g)loria, (G,g)aius, 

(H,h)omerus, (A,a)esopus, (S,s)ensus, (N,n)ovember, (L,l)ingua (L,l)atina, 

(P,p)opulous (R,r)omanus, (G,g)alli, (M,m)ensis (M,m)artius, (D,d)ies (S,s)olis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМА: МОРФОЛОГІЯ. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ  

ПРО ЧАСТИНИ МОВИ  

(всього - 59 годин, самостійна робота – 18 годин) 

Мета: 

 вивчити частини мови у латинській мові; 

 вивчити граматичні категорії іменника; 

 познайомитись з особливостями відмінювання іменників; 

 вивчити граматичні категорії дієслова; 

 познайомитись з особливостями відмінювання дієслів; 

 познайомитись з особливостями відмінювання прикметників; 

 познайомитись з творенням ступенів порівняння прикметників та 

прислівників; 

 вивчити розряди займенників у латинській мові; 

 познайомитись з особливостями відмінювання займенників; 

 вивчити розряди числівників у латинській мові; 

 познайомитись з творенням кількісних числівників; 

 познайомитись з творенням порядкових числівників; 

 познайомитись з особливостями відмінювання числівників; 

 вивчити римський календар, міри і грошові одиниці. 

 

Питання лекційних занять: 

1. Іменник. Число іменника. Рід іменника. Відмінки іменника. 

2. Перша, друга відміни іменників. 

3. Відмінювання іменників. 

4. Прийменники. 

5. Дієслово. Граматичні категорії дієслова. Час. Особа. Число. Спосіб. 

Стан. 

6. Прикметник. 

7. Прислівник. 

8. Займенник. 



9. Особові займенники і зворотний займенник. 

10. Присвійні займенники. 

11. Числівник. Розряди числівників. 

12. Римський календар. Рік, місяці. Дні тижня. 

13. Римські міри і грошові одиниці. 

14. Лексичний мінімум. Юридична термінологія. Юридична 

фразеологія. 

 

Питання для самостійного вивчення: 

1. Третя відміна іменників (Declinatio tertia). Типи за закінченнями 

основи. Відмінювання в однині та множині іменників третьої відміни. 

Четверта відміна іменників (Declinatio quarta). Відмінювання в однині та 

множині іменників четвертої відміни. П’ята відміна іменників (Declinatio 

quinta). Відмінювання в однині та множині іменників п’ятої відміни (2 

години) - [1], с. 25-27; [3], с. 78, 126, 129; [5], с. 39, 46, 55. 

2. Словотвір. Значення іменникових суфіксів. Значення суфіксів 

прикметників I-II, III відміни (2 години) - [1], с. 72; [4], с. 33. 

3. Вживання прийменників (2 години) - [5], с 34. 

4. Основні форми дієслова. Дієвідміни дієслів (2 години) - [1], с. 38; 

[3], с. 27; [5], с.20. 

5. Прислівник. Ступені порівняння прикметників та прислівників. 

Відмінювання (2 години) - [1], с. 71; [5], с. 47. 

6. Вказівні займенники. Відносні займенники. Особливості 

відмінювання (2 години) - [1], с. 104, 108; [3], [5], с. 77, 79. 

7. Означальні займенники. Заперечні займенники Відмінювання (2 

години) - [2], с. 110; [3], с. 73; [5], с. 78, 81. 

8. Займенникові прикметники. Відмінювання (2 години) - [3], с. 73; [4], 

с. 52. 



9. Творення кількісних числівників. Творення порядкових числівників. 

Розділові та прислівникові числівники. Їх творення. Узгодження з 

іменниками (2 години) - [3], с. 91, 95; [4], с.166-170; [5], с. 92. 

Питання для самоконтролю: 

1. Які іменники належать до третьої відміни? 

2. Які є три типи третьої відміни за закінченням основи? 

3. Які іменники належать до четвертої відміни? 

4. Які іменники належать до п’ятої відміни? 

5. Які є дві групи способів творення слів у латинській мові? 

6. З якими відмінками вживаються прийменники в латинській мові? 

7. Назвіть неособові форми дієслова. 

8. Назвіть чотири основні форми дієслова. 

9. На скільки дієвідмін поділяються латинські дієслова? 

10. Назвіть часи системи інфекта. 

11. Як утворюється теперішній час дійсного способу активного і 

пасивного станів? 

12. Як утворюється минулий час недоконаного виду дійсного способу 

активного і пасивного станів? 

13. Як утворюється наказовий спосіб теперішнього і майбутнього 

часів? 

14. Які прикметники відносяться до першої групи? Як вони 

відмінюються? 

15. Які прикметники відносяться до другої групи? Як вони 

відмінюються? 

16. Назвіть вказівні займенники. Які особливості їх відмінювання? 

17. Назвіть відносні займенники. Які особливості їх відмінювання? 

18. Назвіть означальні займенники. Які особливості їх відмінювання? 

19. Назвіть заперечні займенники. Які особливості їх відмінювання? 

20. Назвіть займенникові прикметники Які особливості їх 

відмінювання? 



21. Як утворюються кількісні числівники? 

22. Як утворюються порядкові числівники? 

23. На які питання відповідають розділові та прислівникові 

числівники? Як вони утворюються? Як узгоджуються з іменниками? 

Завдання для самоперевірки: 

1. Провідміняйте іменник третьої відміни imperator - imperatores. 

2. Провідміняйте іменник четвертої відміни cornu – cornua. 

3. Провідміняйте іменник п’ятої відміни res. 

4. Виділіть суфікси та визначте їх значення: 

Militaris, regalis, vacuus, paternus, passivus, magistratus, qualitas, iustitia, 

constantia, structura, grammatista, bibliothecatius, laboratorium, vocabulum, 

popularis. 

5. Провідміняйте дієслово теперішнього часу дійсного способу 

активного стану amo - amamus. 

6. Провідміняйте дієслово теперішнього часу дійсного способу 

пасивного стану amor - amamur. 

7. Провідміняйте дієслово минулого часу недоконаного виду дійсного 

способу активного стану amabam - amabamus. 

8. Провідміняйте прикметник третьої відміни acer - acres. 

9. Провідміняйте прикметник другої відміни altus - alti. 

10. Провідміняйте вказівний займенник hic - hi. 

11. Провідміняйте відносний займенник qui. 

12. Провідміняйте означальний займенник ipse - ipsi. 

13. Провідміняйте кількісний числівник unus – duo. 

14. Запишіть словами: 69, 81, 119, 313, 878, 1225, 1312, 1992, 2124. 
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