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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування показників Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень, 

ступінь 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів 4 Галузь знань 

08 Право 

Вибіркова  

Модулів 2 

Змістові модулі 4 

Загальна кількість годин  

120 

Спеціальність 

 081 Право 

Рік підготовки: 2-й 

Семестр  

4- й 4-й 

Лекції 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

Аудиторних: ___ 

Самостійної роботи 

студента: ___ 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

молодший спеціаліст 

32 год. год. 

Практичні 

16 год. 6 год. 

Самостійна робота 

72 год. 114 год. 

Вид контролю: залік 
 
 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 

становить: 

для денної форми навчання – 32/16 

для заочної форми навчання – 6/114 
 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Головною метою навчання студентів латинської мови на юридичному 

факультеті є підготовка майбутніх юристів на основі знання латинської мови до 

сприйняття спеціальних юридичних курсів, читання юридичних джерел і 

розуміння міжнародної наукової та правової термінології. 

Курс граматики латинської мови охоплює фонетику, морфологію та основні 

положення синтаксису. 

Читання, навчання текстів, виконання лексичних вправ, запам’ятовування 

окремих фраз, які складаються переважно з висловлювань античних діячів, 

філософів, а також латинських афоризмів і крилатих висловів передбачають 

закріплення нормативних граматичних правил, засвоєння синтаксису латинської 

фрази, аналіз і розуміння юридичного тексту, вироблення практичних навичок 

роботи студента зі словником. 

Оволодіння основами латинської граматики, навичками перекладу, потрібним 

лексичним мінімумом (300 одиниць), студент-юрист матиме змогу читати зі 

словником юридичні тексти, правові документи та акти, застосовувати в 

практичній діяльності юридичну термінологію. Знайомство з латинською мовою 

допомагає при вивченні спеціальних курсів, розвиває логічне мислення, підвищує 

мовну культуру і сприяє розширенню загального світогляду. 

Задачі вивчення дисципліни 

У результаті вивчення дисциплін студент повинен: 

1) читати зі словником, 

2) писати та перекладати латинський текст, 

3) вивчити латинську юридичну фразеологію (150 фраз), 

4) вивчити гімн студентів «Гаудеамус» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Модуль 1. 

Змістовий модуль 1.1 «Дієслова» 

 

Тема 1: Дієслово. Граматичні категорії. Основні форми дієслова. Дієвідміни. 

Часи системи інфекта. Часи системи перфекта. Наказовий спосіб теперішнього та 

майбутнього часів.. 

 

Тема 2: Дієслова, утворені від esse. дієслово fieri. Відкладні та 

напіввідкладні дієслова. Інфінітивні звороти. Неправильні дієслова velle, nolle, 

malle.. 

 

Тема 3: ―Віддієслівні іменні форми (герундій та герундів). Дієслова, 

утворенні з ЕО. Недостатні дієслова. Умовний спосіб. 

 

 

Змістовий модуль 1.2. «Іменники» 

 

Тема 4: Іменник. Граматичні категорії. Відміни іменників. Відмінювання 

іменників. Прийменник. 

 

Тема 5:  Прикметник. Дві групи прикметників. 

  

Тема 6: Ступені порівняння прикметників. Синтаксис відмінків при 

ступенях порівняння прикметників. 

 

Модуль 2. 

Змістовий модуль 2.1. «Прислівник» 

 

Тема 1: Прислівник. Дві категорії прислівників. 

 

Тема 2.: Ступені порівняння прислівників. 

 

Тема 3: Займенник. Розряди. Вживання. 

 

Змістовий модуль 2.1 «Числівник» 

 

Тема 4: Числівник. Творення числівників. Відмінювання. Визначення 

календарних дат синтаксис числівників. 

 

Тема 5: Аблятів способу дії орудний самостійний. 

 

Тема 6: Синтаксис пасивної конструкції. Синтаксис складного речення. 
 

 



 



4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Назви модулів і тем 

 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усього  

годин 

У тому числі Усього 

годин 

У тому числі 

л п с.р. л п с.р. 

2 3 4 5 6 7 8 9 

Модуль 1.  

Тема 1: ―Дієслово. Граматичні категорії. 

Основні форми дієслова. Дієвідміни. Часи 

системи інфекта. Часи системи перфекта. 

Наказовий спосіб теперішнього та 

майбутнього часів.‖ 

10 2  8 10   10 

Тема 2: ―Дієслова, утворені від esse.дієслово 

fieri. Відкладні та напіввідкладні дієслова. 

Інфінітивні звороти. Неправильні дієслова 

velle, nolle, malle.‖ 

10 2  6 10   10 

Тема 3: ―Віддієслівні іменні форми (геруній 

та герундів). Дієслова, утворенні з ЕО. 

Недостатні дієслова. Умовний спосіб.‖ 

10 2  8 10  2 8 

Тема 4: ― Іменник. Граматичні категорії. 

Відміни іменників. Відмінювання іменників. 

Прийменник.‖ 

10 2  6 10   10 

Тема 5:  ―Прикметник. Дві групи 

прикметників. ― 

10 4  4 10   10 

Тема 6: ―Ступені порівняння прикметників. 

Синтаксис відмінків при ступенях 

порівняння прикметників.‖ 

10 4  4 10  2 8 

Усього годин модуль 1 60 16 8 36 60  4 56 

Модуль 2.  

Тема 1: ―Прислівник. Дві категорії 

прислівників.‖  

10 2  8 10   10 

Тема 2: ―Ступені порівняння прислівників.‖ 10 2 2 6 10   10 

Тема 3:  ―Займенник. Розряди. Вживання.‖ 10 2 2 6 10   10 

Тема 4: ―Числівник. Творення числівників. 

Відмінювання. Визначення календарних дат 

синтаксис числівників. 

10 2  8 10   10 

Тема 5: ―Аблятів способу дії орудний 

самостійний.‖ 

10 4 2 4 10  2 8 

Тема 6: ―Синтаксис пасивної конструкції. 

Синтаксис складного речення.‖ 

10 4 2 4 10   10 

Усього годин за модуль 2 60 16 8 36 60  2 58 

Усього годин  120 32 16 72 120  6 114 

 

 

 

 

 

 

 



5. Теми практичних занять 

 

№ Назва теми Кількість годин 

1 Дієслово. Граматичні категорії. Основні форми дієслова. Дієвідміни. 

Часи системи інфекта. Часи системи перфекта. Наказовий спосіб 

теперішнього та майбутнього часів. 

 

2 Дієслова, утворені від esse. Дієслово fieri. Відкладні та напіввідкладні 

дієслова. Інфінітивні звороти. Неправильні дієслова velle, nolle, malle. 

2 

3 Віддієслівні іменні форми (геруній та герундів). Дієслова, утворенні з 

ЕО. Недостатні дієслова. Умовний спосіб. 

 

4 Іменник. Граматичні категорії. Відміни іменників. Відмінювання 

іменників. Прийменник. 

2 

5 Прикметник. Дві групи прикметників.  2 

6 Ступені порівняння прикметників. Синтаксис відмінків при ступенях 

порівняння прикметників. 

2 

7 Прислівник. Дві категорії прислівників.   

8 Ступені порівняння прислівників. 2 

9 Займенник. Розряди. Вживання. 2 

10 Числівник. Творення числівників. Відмінювання. Визначення 

календарних дат синтаксис числівників. 

 

11 Аблятів способу дії орудний самостійний 2 

12 Синтаксис пасивної конструкції. Синтаксис складного речення. 2 

Разом  16 
 

6. Самостійна робота 

 

 Передбачає самостійне опрацювання студентом окремих тем, написання 

повідомлень та рефератів. На самостійну роботу виносяться мовленнєві завдання, 

пов’язані із читанням і письмом, тобто ті види роботи, виконання яких вимагає 

багато навчального часу.  

 

№ Назва теми Кількість 

годин 

1 Дієслово. Граматичні категорії. Основні форми дієслова. Дієвідміни. 

Часи системи інфекта. Часи системи перфекта. Наказовий спосіб 

теперішнього та майбутнього часів. 

8 

2 Дієслова, утворені від esse. Дієслово fieri. Відкладні та напіввідкладні 

дієслова. Інфінітивні звороти. Неправильні дієслова velle, nolle, malle. 

6 

3 Віддієслівні іменні форми (геруній та герундів). Дієслова, утворенні з 

ЕО. Недостатні дієслова. Умовний спосіб. 

8 

4 Іменник. Граматичні категорії. Відміни іменників. Відмінювання 

іменників. Прийменник. 

6 



5 Прикметник. Дві групи прикметників.  4 

6 Ступені порівняння прикметників. Синтаксис відмінків при ступенях 

порівняння прикметників. 

4 

7 Прислівник. Дві категорії прислівників.  8 

8 Ступені порівняння прислівників. 6 

9 Займенник. Розряди. Вживання. 6 

10 Числівник. Творення числівників. Відмінювання. Визначення 

календарних дат синтаксис числівників. 

8 

11 Аблятів способу дії орудний самостійний 4 

12 Синтаксис пасивної конструкції. Синтаксис складного речення. 4 

 Разом  72 
 

7. Індивідуальні завдання – не передбачені навчальним планом 

 

8.  Методи навчання 

 Використовуються такі методи навчання: словесні – розповідь, 

пояснення; наочні – демонстрація, ілюстрація; практичні; аналітичний, 

порівняння, проблемний, частково-пошуковий, дослід-ницький. 

 Зорово-письмовий переклад (у сприйнятті іноземного тексту головну роль 

відіграють зорові відчуття, оформляється ж він при перекладі у виді письмової 

мови), куди відноситься письмовий переклад художньої літератури, статей, 

документів і т.д., який займає значне місце в практичній роботі. 

 Зорово-усний переклад (сприйняття визначають головним чином зорові 

відчуття, але оформляється переклад вже в усному мовленні), що включає усний 

переклад з попереднім читанням. Сюди ж входить і переклад з листа, який полягає 

в тому, що перекладач, одержавши незнайомий текст і не маючи можливості 

попередньо його прочитати, відразу ж приступає до усного перекладу, у зоровий 

спосіб сприймаючи іноземну мову. 

 Письмовий переклад на слух (у сприйнятті основне місце приділяється 

слуховим відчуттям, а переклад одержує письмове оформлення). Цей вид 

перекладу зустрічається при прослуховуванні радіопередач, коли перекладач 

робить записи, за якими надалі відновлює зміст на іншій мові чи при 

попередньому записі радіопередачі, коли він має можливість прослухати запис 

кілька разів і в такий спосіб відразу ж зробити повний письмовий переклад. 

     Усний переклад на слух (сприйняття відбувається за рахунок слухових 

відчуттів, а переклад одержує своє оформлення у виді усного мовлення). Цей вид 

перекладу є найважливішим для усного перекладача, він включає: двосторонній 

переклад при обслуговуванні іноземних делегацій, однобічний переклад заяв, 

кінофільмів, бесід; синхронний переклад, що широко розповсюджений на різного 

роду конференціях, коли перекладач одночасно зі сприйняттям мови на одній мові 

дає її переклад на іншій мові та ін. 

 

 



9. Методи контролю 

Поточний контроль (тестування) здійснюють та оцінюють за питаннями, які 

винесено на практичні заняття. Поточний контроль проводять у письмовій формі 

після того, як розглянуто увесь теоретичний матеріал в межах кожної теми 

змістового модуля. Поточний контроль проводиться у вигляді тестової роботи. 

Даний вид контролю передбачає виявлення ступеня опанування студентом 

матеріалу модуля і вміння його застосовувати. У відповідності до програми 

навчальної дисципліни тестові роботи проводять на останньому практичному 

занятті відповідного змістовного модулю. Тестова робота містить завдання різного 

рівня складності. Для оцінювання рівня відповідей студентів на тестові завдання 

використовуються відповідні критерії оцінювання наведені в тесті. 

 

10. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

Заповнює викладач, який проводить зі студентами поточні контрольні заходи, 

передбачені навчальним планом та робочою навчальною програмою дисципліни.  

Відповідно до "Порядку оцінювання знань студентів ЕПК БУМІБ з урахуванням вимог 

Болонської декларації" об’єктами поточного контролю знань студентів є: 

1. Систематичність та активність роботи протягом семестру над вивченням програмного 

матеріалу дисципліни. 

2. Рівень виконання модульних контрольних робіт (у випадку, якщо формою 

підсумкового контролю знань з дисципліни є залік). 

Систематичність та активність роботи протягом семестру оцінюється з використанням 

шести видів контролю: 

К1 – робота в аудиторії (усні відповіді, на менше 2-3 за семестр, залежно від 

дисципліни); 

К2 – письмовий поточний контроль (експрес-контроль, економічний диктант…); 

К3 – опрацювання обов’язкових практичних завдань (самостійне розв’язання типових 

задач, проблемних ситуацій…); 

К4 – опрацювання завдань до самостійної роботи; 

К5 – опрацювання індивідуальних завдань (написання та презентація рефератів; 

самостійна розробка структурно-логічних схем, кросвордів, тестових завдань, задач, 

проблемних ситуацій; порівняльний аналіз визначень (не менше 5, з використанням сучасної 

наукової та навчальної літератури вітчизняних та зарубіжних авторів)…); 

К6 – бали бонуси за участь у конференціях, олімпіадах, конкурсах… 

Знання студентів оцінюються за традиційною чотирибальною шкалою: 2,3,4,5. 

Оцінювання відбувається за критеріями, зазначеними в робочій програмі дисципліни. 

Результати оцінювання знань студентів записуються у графи, при цьому: 

1. У графі "Бал за поточний контроль" проставляється середній бал, який за вид 

контролю К1 визначається наступним чином: 

 

пропусківованихневідпрацькількістьдвійокіпозитивнихіоціноквсіхкількістьЗагальна

оцінкипозитивнітількисявраховуютьбалівсумаЗагальна
балСередній

)(

)(  

З видів контролю, що є обов’язковими для виконання з кожної теми (наприклад К4 – 

опрацювання завдань для самостійної роботи) у знаменнику формули зазначається загальна 

кількість семінарських занять у модулі. Отриманий середній бал округлюється до десятих. 

2. Графа "Бал за модульну контрольну роботу" заповнюється тільки у випадку, якщо 

формою підсумкового контролю є залік. 

3. Загальний бал за модуль визначається наступним чином:  



- якщо формою підсумкового контролю є екзамен, то загальний бал за модуль 

(максимум 30) визначається як сума балів за окремі види контролю (К1 + К2 + К3 + К4 +К5 + 

К6). При цьому загальна сума балів округлюється до цілого числа; 

- якщо формою підсумкового контролю є залік, то загальний бал за модуль (максимум 

50) визначається як сума балів за окремі види контролю (максимум 30) + бал за модульну 

контрольну роботу (максимум 20). При цьому загальна сума балів округлюється до цілого 

числа. 

4. Загальний бал визначається як сума загальних балів за два модульних контроля і 

вважається загальним балом за дисципліну, якщо формою підсумкового контролю є залік, або 

загальним балом за поточний контроль, якщо формою підсумкового контролю є екзамен (із 

занесенням у відповідну графу екзаменаційної відомості). 

У разі відсутності студента на занятті у графі К1 робиться відповідний запис "нб". 

Пропуск вважається відпрацьованим, якщо студент під час індивідуальних занять отримав 

позитивні оцінки за обов’язкові види контролю з теми пропущеного заняття (К2, К3, К4 – 

залежно від дисципліни). 

 

11. СХЕМА НАРАХУВАННЯ БІЛІВ 

 

ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ 

Вид контролю 

Модуль 1 Модуль 2 

Максимальна сума балів 

за поточний контроль = 

середній бал 

Максимальна сума балів за 

поточний контроль = 

середній бал 

К1 – робота в аудиторії (усні відповіді, не менше 10 

за семестр: переказ тем за фахом-5, діалогічні 

висловлювання-5) 

5 5 

К2 – письмовий поточний контроль (лексичний або 

граматичний тест) 
5 5 

К3 – опрацювання обов’язкових практичних завдань 

(виконання лексичних та граматичних вправ). 
5 5 

К4 – опрацювання завдань до самостійної роботи 

(читання та переклад суспільно-політичної, 

соціальної та загальноекономічної фахової 

літератури – 10000 лексичних одиниць). 

5 5 

К5 – опрацювання індивідуальних завдань 

(написання ділових та професійних листів, 

реферування текстів з англомовних галузевих 

матеріалів в друкованому або електронному вигляді). 

5 5 

К6 – тестовий контроль /  

    Комплексна контрольна робота 
5 5 

Всього балів за модуль 30 30 

Всього балів за ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ 60 

ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ 

Вид завдання Максимальна сума балів 

1. Переказ теми за фахом  20 

2. Практичні завдання (виконання лексико-

граматичної вправи) 
10 

3. Читання та переклад тексту (2000 лекс.од.) 10 

Всього балів за ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ 40 

РАЗОМ БАЛІВ ЗА ДИСЦИПЛІНУ 100 

 

 

 



Шкала оцінювання: національна та ECTS 
Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 
Оцінка за національною шкалою 

  для екзамену для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В добре  

 75-81 С 

64-74 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 
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