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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

1.1. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки 

фахівця 

Вивчення латинської мови сприяє кращому розумінню та засвоєнню 

спеціальних фахових дисциплін, знайомить із здобутками юридичних шкіл 

попередніх епох, розвиває логічне мислення, підвищує мовну культуру і 

сприяє розширенню світогляду. 

1.2.    Мета викладання навчальної дисципліни 

Основна мета навчальної дисципліни «Латинська мова» полягає у 

наданні студентам комплексу необхідних знань, що стосуються граматики 

латинської мови, зокрема, іменників, прикметників, займенників і числівників, а 

також відмінювання дієслів в усіх часах системи інфекта і перфекта, вживання 

часів кон’юнктива, застосування в юридичній термінології наказової форми 

теперішнього та майбутнього часів, відкладних дієслів, дієприкметникових форм, 

герундія та герундива. 

1.3. Завдання вивчення навчальної дисципліни  
Головна задача навчальної дисципліни «Латинська мова» вбачається в 

підготовці майбутніх юристів на основі знання латинської мови до 

сприйняття основних та спеціальних юридичних дисциплін, читання 

юридичних джерел і розуміння міжнародної наукової та правової 

термінології, а також можливість ознайомлення з античною правовою 

культурою, її впливом на розвиток сучасної юридичної науки. 

1.4. Інтегровані вимоги до знань та умінь з навчальної дисципліни  

У результаті вивчення дисципліни «Латинська мова» студент повинен  

знати: 

- нормативну граматичну систему латинської мови; 

- лексичний мінімум; 

- найпоширеніші юридичні терміни та вислови; 

- практичні прийоми роботи зі словником та юридичними 

документальними джерелами. 

вміти: 

- читати і перекладати; 

- робити морфологічний аналіз тексту; 

- практично використовувати правову термінологію; 

- вивчати та аналізувати латинські юридичні документальні джерела; 

- використовувати набуті знання для вивчення правових дисциплін. 

1.5. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальних модулів  
Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним 

принципом і складається з одного навчального модуля.  
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 1.5.1. У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального     

модуля №1 «Фонетика. Граматика та словотвір у системі дієслова, іменника, 

прикметника» студент повинен: 

Знати: 

- юридичні вирази та термінологію; 

- фонетику; 

- юридичні першоджерела; 

- граматичні категорії дієслова (Verbum); 

- часи системи перфекта та особливості системи супіна; 

- nomen substantivum. Граматичні категорії; 

- типи іменників третьої відміни особливості їх відмінювання; 

- nomen adiectivum. Особливості відмінювання та утворення ступенів 

порівняння; 

- adverbium. Утворення та ступені порівняння. Praepositio; 

- ступені порівняння прикметників і прислівників. Синтаксис відмінків 

при ступенях порівняння прикметників; 

- інфінітивні звороти. Відмінювання дієслова ferre. Неправильні дієслова. 

Вміти: 

-   розпізнавати значення граматичних форм; 

-   працювати з юридичними текстами на латинській мові; 

-   робити морфологічний аналіз; 

-   створювати словотворчі моделі. 

  

1.6. Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              
                                                       

 

 
  

 

 

Історія 
держави і 

права України 

Теорія 
держави і права 

 
Логіка Риторика 

Історія 
політичних і 

правових вчень 

Історія 

держави і 

права 

зарубіжних 

країн 

 
Філософія 

 
Соціологія 

 
Цивільне право 

 
Психологія 

 
Римське право 

 
Етика юриста 

 
Юридична 
деонтологія 

 

 

Латинська мова 

 



 Система менеджменту якості. 
Навчальна програма  

навчальної дисципліни  
"Латинська мова" 

Шифр 

документа 

СМЯ НАУ  

НП 13.01.01 – 01-2011 

Стор. 6 із 13 

 

 

2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

2.1. Модуль №1”Фонетика. Граматика та словотвір у системі 

дієслова, іменника, прикметника” 
Тема 2.1.1. Періодизація історії латинської мови. Фонетика. 

Латинська мова як предмет вивчення. Мета вивчення латинської мови з 

основами римського права. Виникнення, розвиток та особливості 

функціонування латинської мови. Періодизація історії латинської мови. 

Фонетика. Латинський алфавіт. Правила вимови. Довгота та короткість 

складу. Правила наголошення. Фонетичні особливості.  

Тема 2.1.2. Морфологія. Граматичні категорії дієслова. (Verbum). Часи 

системи інфекта. 

Загальні відомості про частини мови. Дієслово (verbum). Граматичні 

категорії. Часи системи інфекта (недоконаного виду). Наказовий спосіб. 

Теперішній час активного стану (praesens activi). Теперішній час пасивного 

стану (praesens passivi). Минулий час недоконаного виду (imperfectum). 

Майбутній час перший (futurum I).  

Тема 2.1.3. Verbum. Часи системи перфекта та особливості системи 

супіна. 

Минулий час доконаного виду (perfectum). Майбутній час другий 

(futurum II (exactum)). Давноминулий час (plusquamperfectum). Умовний 

спосіб (conjunctivus). Минулий та давноминулий часи умовного способу. 

Дієслова, складені з esse. 

Тема 2.1.4. Nomen substantivum. Граматичні категорії. Особливості 

відмінювання. 

Іменник (nomen substantivum). Перша відміна іменників (declinatio I). 

Друга відміна іменників (declinatio ІІ). Третя відміна іменників (declinatio ІІI). 

Четверта і п’ята відміни іменників (declinatio ІV et V). Відмінювання 

іменників, запозичених з давньогрецької мови І-ІІ відмін. Відмінювання 

грецьких слів ІІІ відміни. Аномальні явища у системі іменника. 

Тема 2.1.5. Типи іменників третьої відміни та особливості їх 

відмінювання. 

Типи іменників третьої відміни. Аномальні парадигми третьої відміни. 

Іменники чоловічого роду. Іменники жіночого роду. Іменники середнього 

роду. Відмінювання грецьких слів ІІІ відміни. Аномальні явища у системі 

іменника.  

Тема 2.1.6. Nomen adiectivum. Особливості відмінювання та утворення 

ступенів порівняння. Pronomen. Особливості утворення та відмінювання 

займенників. 
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Прикметник (nomen adjectivum). Третя відміна прикметників. 

Невідмінювані прикметники. Прикметники з недостатньою парадигмою. 

Ступені порівняння (gradus comparationis). Суплетивне утворення ступенів 

порівняння. Недостатні ступені порівняння. 

Займенник (pronomen). Особові займенники (pronomina personalia). 

Зворотний займенник. Присвійні займенники. Вказівні займенники. 

Займенники ille, ipse. Займенники is, idem. Питальні та відносні займенники. 

Заперечні займенники nemo, nihil. Неозначені займенники (pronomina 

indefinita). Співвідносні слова (verba correlativa).  

Тема 2.1.7. Ступені порівняння прикметників і прислівників. Синтаксис 

відмінків при ступенях порівняння прикметників. 

 Граматичні категорії прикметника та прислівника. Відмінювання та 

утворення вищого і найвищого ступенів порівняння.  

Тема 2.1.8. Adverbium. Утворення та ступені порівняння. Praepositio. 

Прислівник (adverbium). Особливості утворення та ступенів 

порівняння. Прийменники з аблативом. Прийменники з акузативом. 

Прийменники, які вживаються з генетивом. Прийменники, які вживаються з 

акузативом та аблятивом.  
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Стор. 10 із 13 

 

 

(Ф 03.02 – 02) 

АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ 

 № 
пор. 

Прізвище ім'я по-батькові 
Підпис 

ознайомленої 
особи 

Дата 
ознайом-

лення 
Примітки 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 Система менеджменту якості. 
Навчальна програма  

навчальної дисципліни  
"Латинська мова" 

Шифр 

документа 

СМЯ НАУ  

НП 13.01.01 – 01-2011 

Стор. 11 із 13 

 

 

(Ф 03.02 – 04) 

АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЇ 
 № 

пор. 
Прізвище ім'я по-батькові Дата ревізії Підпис 

Висновок щодо 
адекватності 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

    

     

     

     

     

     

     

 



 Система менеджменту якості. 
Навчальна програма  

навчальної дисципліни  
"Латинська мова" 

Шифр 

документа 

СМЯ НАУ  

НП 13.01.01 – 01-2011 

Стор. 12 із 13 

 

 

(Ф 03.02 – 03) 

АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН 

№ 
зміни 

№ листа (сторінки) 
Підпис 
особи, 

яка 
внесла 
зміну 

Дата 
внесення 

зміни 

Дата 
введення 

зміни Зміненого Заміненого Нового 
Анульо- 
ваного 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

(Ф 03.02 – 32) 

УЗГОДЖЕННЯ ЗМІН 

 Підпис Ініціали, прізвище Посада Дата 

Розробник     

Узгоджено     

Узгоджено     

Узгоджено     
 



 Система менеджменту якості. 
Навчальна програма  

навчальної дисципліни  
"Латинська мова" 

Шифр 

документа 

СМЯ НАУ  

НП 13.01.01 – 01-2011 

Стор. 13 із 13 

 

 

 


