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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Метою введення в програму курсу «Латинська мова» стала 

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. 

Одним з головних завдань курсу на юридичному відділенні є 

підготовка майбутніх фахівців у галузі правознавства на основі знань з 

латинської мови до сприйняття спеціальних юридичних курсів, читання 

юридичних першоджерел і розуміння міжнародної наукової та правничої 

термінології. 

Знайомство з латинською мовою розвиває логічне мислення, підвищує 

мовну культуру і сприяє розширенню загального світогляду студента-

юриста. 

Виходячи із специфіки вивчення латинської мови як писемної мови 

джерел римського цивільного права, на юридичному відділенні особлива 

увага звертається на термінологічне значення слів, вивчення греко-

латинських терміноелементів, а також вивчення фразеологізмів, латинських 

афоризмів і прислів’їв, студентського гімну «Gaudeamus». 

Курс граматики латинської мови охоплює фонетику, морфологію та 

основні положення синтаксису, аналіз іменників, прикметників, займенників 

і числівників, а також відмінювання дієслів в часах системи інфекта, 

застосування в юридичній термінології наказової форми теперішнього та 

майбутнього часів. 

Курс латинської мови читається на юридичному відділенні на ІІІ курсі 

в 6-ому та IV курсі – в 7-ому семестрах і є необхідним підґрунтям для 

вивчення історії, морфології, синтаксису, лексики сучасних європейських мов. 

На вивчення дисципліни відводиться 54 години: з них 18 годин – 

лекційні, 17 годин – практичні, 19 годин – на самостійне опрацювання тем. 
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Форма контролю – складання заліку. 

Мета курсу «Латинська мова»: 

 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. 

 продемонструвати на прикладі «мертвої» мови можливі шляхи 

розвитку сучасних мов та навчити студентів вмінню розуміти та пояснювати 

мовні явища, осмислювати процеси взаємодії соціальних та мовних факторів, 

усвідомлювати механізми, що ведуть до збагачення словникового складу, 

шляхом порівняння засобів передачі змісту в різних мовах. 

Завдання курсу «Латинська мова»: 

- навчити елементарного курсу граматики (фонетики, морфології та 

основних положень синтаксису), певного запасу слів, що є основою 

міжнародної термінології в галузі юридичних наук; 

- сформувати навички аналізу іменників, прикметників, займенників, 

числівників і дієслів; 

- навчити вживати часи інфекта, застосовувати в юридичній 

термінології наказові форми теперішнього та майбутнього часів; 

- сформувати вміння читати зі словником юридичні тексти, правові 

документи та акти; 

- навчити працювати з навчальною та додатковою літературою з 

латинської мови, щоб в майбутньому без сторонньої допомоги могли 

здобувати нові знання, вміння, навички. 

- застосовувати в практичній діяльності юридичну термінологію; 

- підвищити мовну культуру та сприяти розширенню загального 

світогляду. 
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Після вивчення курсу студент повинен знати: 
1. Латинський алфавіт, фонетику, наголос. 
2. Нормативну граматичну базу: 
а) категорію відмін: рід, число, відмінок; п’ять відмін іменників, їх 

основи і флексії; три відміни прикметників; окремі розряди займенників; 
числівники; 

б) категорію дієвідмін: особу, число, час, спосіб, стан; чотири 
дієвідміни; основу інфекта; три часи системи інфекта. 

1. Найуживаніші суфікси іменників та прикметників. 
2. Граматичний аналіз тексту та його переклад. 
3. Лексичний мінімум (в тому числі латинські юридичні терміни та 

вислови) в обсязі 300 одиниць. 
4. Студентський гімн «Gaudeamus». 
5. 60 крилатих латинських прислів’їв та висловів та їх відповідники в 

іноземних мовах. 
6. Наукову термінологію юридичного профілю, утворену від 

латинських коренів. 

Студент повинен вміти: 
 правильно вимовляти латинські звуки, наголошувати слова; 
 користуватися словником, 
 прочитати, проаналізувати та перекласти текст (відомий - без 

словника, невідомий - зі словником); 
 пояснювати та узагальнювати найбільш актуальні явища мови. 
 читати зі словником юридичні тексти, правові документи та акти; 
 застосовувати в практичній діяльності юридичну термінологію. 
Студент повинен мати уявлення про: 

1. історію латинської мови та особливості кожного етапу розвитку мови; 
2. основні пам’ятки латинської писемності та латино мовної літератури; 
3. класичну вимову; 
4. значення латини в сучасному світі. 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
 

№ 
п/п Назва розділу, теми Разом Теоре-

тичних 
Прак-

тичних 
Самостійна 

робота 
1 2 3 4 5 6 

І. Вступ. 2 2 - - 

1. Коротка історія латинської мови (lingua 
Latina). 2 2 - - 

ІІ. 

Письмо та фонетика. Латинський 
алфавіт. Вимова голосних, 
приголосних та їх сполучень. 
Наголос. 

13 6 6 1 

2. Латинський алфавіт (Alphabetum 
Latinum). 2 2 - - 

3.-4. 

Вимова голосних (vocales). Дифтонги. 
Вимова приголосних (consonants). 
Буквосполучення. 
Лексичний мінімум. Юридична 
фразеологія. 

6 2 2 1 

5.-6. 
Наголос (Accentus). Поділ на склади. 
Лексичний мінімум. Юридична 
фразеологія. 

4 2 2 - 

7. Контрольна робота. 2 - 2 - 

ІІІ. Морфологія. Загальні відомості про 
частини мови. 34 8 8 18 

8.-9. 

Коротка характеристика граматичної 
будови латинської мови. Частини мови. 
Іменник (Nomen substantivum). 
Прикметник (Nomen adiectīvum). 
Граматичні категорії іменника 
(прикметника). 
Словотвір. Значення іменникових 
суфіксів.  
Прийменники (Praepositiones). 
Лексичний мінімум. Юридична 
фразеологія. 

10 2 2 6 

10.-
11. 

Дієслово (Verbum). Граматичні категорії 
дієслова. Основні форми дієслова. 
Дієвідміни латинського дієслова. 
Прислівник (Adverbium). Ступені 
порівняння прикметників та прислівників. 
Лексичний мінімум. Юридична 
фразеологія. 

8 2 2 4 
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1 2 3 4 5 6 

12.-
13. 

Займенник (Pronomen). Розряди 
займенників.  
Числівник (Nomen numerale). Кількісні та 
порядкові числівники. (Numeralia 
cardinalia et ordinalia). 
Відмінювання числівників. 
Лексичний мінімум. Юридична 
фразеологія. 

12 2 2 8 

14. Римський календар. Рік, місяці. Дні тижня. 
Римські міри і грошові одиниці. 2 2 - - 

15. Контрольна робота. 2 - 2 - 
IV. Елементи синтаксису. 5 2 3 - 

16.-
17. 

Практичне заняття. Синтаксис. Просте 
поширене речення. Складне речення. 
Студентський гімн «Gaudeamus». 
Лексичний мінімум. Юридична 
фразеологія. 

4 2 2 - 

18. Підсумкове заняття. 1 - 1 - 
 Разом: 54 18 17 19 
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ЗМІСТ КУРСУ 
 

І. ВСТУП. 

1. Коротка історія латинської мови. 

Поняття «латинська мова». 

Стислі відомості про періоди розвитку літературно-писемної 

латинської мови. Латинська мова у середні віки, в епоху Відродження. 

Латинська мова у новий час, її вплив на європейські мови. 

Міжнародні латинські терміни, юридичні фразеологія. 

Значення латинської мови для професійної підготовки майбутнього 

юриста. 

ІІ. ПИСЬМО ТА ФОНЕТИКА. 

1. Латинський алфавіт та його походження. 

2. Вимова звуків. 

Голосні звуки латинського алфавіту. Довгі та короткі голосні звуки. 

Вимова голосних. Дифтонги. Вимова приголосних. Буквосполучення. 

3. Наголос. Поділ на склади. 

Склад; поділ на склади. Правило наголосу. Довгота та короткість 

складу. 

ІІІ. МОРФОЛОГІЯ. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЧАСТИНИ 

МОВИ. 

1. Іменник. 

Коротка характеристика граматичної будови латинської мови. Частини мови. 

Граматичні категорії іменника (рід, число, відмінок). Відміни іменника; 

відмінювання іменника. Словникова форма іменника. Основа іменника. 

2. Прикметник. 

Класифікація прикметників за типами відмінювання. 

Прикметники І-ІІ відміни. Прикметники ІІІ відміни. 

Узгодження прикметників з іменниками. 

Ступені порівняння прикметників. 
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3. Прийменник. Вживання прийменників у латинській мові. 

4. Дієслово. 

Граматичні категорії дієслова (час, особа, число, дієвідміна, стан). 

Дієвідміни дієслова. 

Основні форми дієслова. Теперішній час дійсного способу активного і 

пасивного станів. Минулий час недоконаного виду дійсного способу 

активного і пасивного станів. Майбутній час дійсного способу 

активного і пасивного станів. Наказовий спосіб теперішнього і 

майбутнього часів. 

5. Прислівник. 

Утворення прислівників від прикметників. 

Ступені порівняння прислівників. 

6. Займенник. 

Особові займенники та зворотний займенник. Присвійні займенники. 

Заперечні займенники. Вказівні займенники. Питальні, відносні займенники. 

Означальні займенники. Займенникові прикметники. 

7. Числівник. 

Кількісні та порядкові числівники. Творення кількісних числівників. 

Творення порядкових числівників. Розділові та прислівникові числівники. 

Узгодження числівників з іменниками. 

8. Римський календар. Рік, місяці. Дні тижня. Римські міри і 

грошові одиниці. 

IV. СИНТАКСИС. 

1. Просте поширене речення. Порядок слів у простому поширеному 

реченні. Граматичний аналіз та переклад простого поширеного речення. 

2. Складне речення. Граматичний аналіз та переклад складного 

речення. 

V. СЛОВОТВІР. 

1. Значення іменникових суфіксів. Словотворчі суфікси іменників. 

2. Словотворчі суфікси прикметників. 
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3. Префіксація як основний спосіб дієслівного словотвору. 

VI. ЛЕКСИКА. 

1. Латинська лексика як основа утворення юридичних термінів та 

понять, з якими зустрічається сучасний юрист. 

2. Латинська юридична фразеологія. Прислів’я та крилаті вислови. 

3. Студентський гімн «Gaudeamus». 
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