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Короткий 

опис 

навчальної 

дисципліни 

Навчальна дисципліна “Латинська мова” має практичне значення щодо набуття 

здобувачами вищої освіти комунікативної компетентності. Це здійснюється 

шляхом інтеграції мовленнєвих знань та умінь в рамках тематичного та 

ситуативного контексту відповідно до побутової, академічної та професійної 

сфер. 

 

Мета 

навчальної 

дисципліни 

Метою курсу латинської мови є надання здобувачам знань та навичок, які в 

подальшому допоможуть їм використовувати латину як інструмент для більш 

глибокого сприйняття дисципліни римського права і взагалі для всебічного 

розвитку юриста як спеціаліста гуманітарного напрямку. 

 

Мова 

викладання 

 

Латинська, українська 

 

 

 



Навчальне 

навантаження 

Лекції, 

год. 

Практичні 

заняття, год. 

Самостійна 

робота, 

год. 

Обсяг, 

кредити ЄКТС 

Денна форма - 20 40 2/60 

 

 

Результати навчання 

Символ 

ПРН 

Після успішного завершення цього 

модуля здобувач вищої освіти 

буде: 

Методи викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання 

досягнення 

ПРН 

ПРНП02 

ПРНП01 

 

Аналізувати та 

упорядковувати інформацію з 

різних (частин) текстів з метою 

виконання спеціальних 

комунікативних завдань. 

Практичне заняття, 

самостійна робота 

Поточне 

оцінювання  

ПРНП02 

ПРНП01 

 

Демонструвати письмову та 

усну комунікацію з відповідним 

рівнем грамотності. 

Практичне заняття, 

самостійна робота 

Поточне 

оцінювання, 

письмова 

робота  

ПРНП02 

ПРНП01 

 

Формувати комунікативну 

стратегію, обираючи доречну 

лексику та граматичні 

конструкції на основі аналізу 

античних юридичних текстів. 

Практичне заняття, 

самостійна робота 

Поточне 

оцінювання, 

презентація  

ПРНП02 

ПРНП03 

Інтерпретувати інформацію, 

розуміючи граматичні 

конструкції та синтаксичні 

звороти  в римських юридичних 

текстах. 

 

Практичне заняття, 

самостійна робота 

Поточне 

оцінювання, 

тестування 

ПРНП02 

ПРНП03 

 

Застосовувати найбільш 

поширені в сучасній юридичній 

практиці терміни,  та сентенції 

латинського походження. 

 
Практичне заняття 

 Підсумкове 

оцінювання, 

залік 

 

 

Зміст навчання 

Тема за 

п/п 
Назва теми 

Посилання на 

ПРН модуля 

ПЗ/СРЗ, 

год. 

1 семестр 

Тема 1. 
Історія розвитку латинської мови. 

Фонетика. 

ПРНП01 

ПРНП02 

 

ПЗ 2 / СРЗ 4 

Тема 2. Фонетика. Читання фонетичних вправ. 
ПРНП01 

ПРНП02 
ПЗ 2 / СРЗ 4 



 

Тема 3. 
Substantivum: Declinatio prima. Іменник: 

перша відміна. 

ПРНП01 

ПРНП02 

 

ПЗ 2 / СРЗ 4 

Тема 4. 
Verbum. Praesens indicative activi. Дієслово. 

Теперішній час дійсного способу активного 

стану. 

ПРНП01 

ПРНП02 

 

ПЗ 2 / СРЗ 4 

Тема 5. 
Substantivum: Declinatio secunda. 

Praepositiones. Іменники: Друга відміна. 

Прийменники. 

ПРНП01 

ПРНП02 

 

ПЗ 2 / СРЗ 4 

Тема 6. 
Adiectiva (decl. I – II); pronomina possessiva. 

Прикметник (І – ІІ відміна); присвійні 

займенники. 

ПРНП01 

ПРНП02 

 

ПЗ 2 / СРЗ 4 

Тема 7. 
Pronomina personalia. Modus imperativus. 

Особові займенники. Наказовий спосіб. 

ПРНП01 

ПРНП02 

 

ПЗ 2 / СРЗ 4 

Тема 8. 

Praesens indicativі passivi. Infinitivus 

praesentis passivi. Теперішній час дійсного 

способу пасивного стану. Пасивний 

інфінітив. 

ПРНП01 

ПРНП02 

 

ПЗ 2 / СРЗ 4 

Тема 9. 
Declinatio tertia; classis consonans. Третя 

відміна; приголосна група. 

ПРНП01 

ПРНП02 

 

ПЗ 2 / СРЗ 4 

Тема 10. 

Declinatio tertia; classes vocalis et mixta. 

Третя відміна; голосна та мішана групи. 

Adiectiva (decl. ІII). Прикметники (третя 

відміна). 

ПРНП01 

ПРНП02 

 

ПЗ 2 / СРЗ 4 
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Дотримання 

вимог 

академічної 

доброчесності 

Відповідно до Закону України “Про освіту” академічна доброчесність 

– це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими 

мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, 

викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою 

забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) 

досягнень. 



Дотримання академічної доброчесності передбачає: 

самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та 

підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими 

освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх 

індивідуальних потреб і можливостей); 

посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, 

тверджень, відомостей; 

дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; 

надання достовірної інформації про результати власної навчальної 

(наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і 

джерела інформації. 

Основні засади дотримання академічної доброчесності в НУ “ОЮА” 

визначено у Положенні про дотримання академічної доброчесності в НУ 

"ОЮА" https://www.onua.edu.ua/ua/doc-education-ukr/4519-polozhennya-

pro-dotrimannya-akademichnoji-dobrochesnosti-v-nu-oyua 

 

 

Навчальне завантаження здобувача вищої освіти 

 

Види навантаження 

Середня кількість год. на кожен вид 

(денна форма) 

Кількість кредитів/год 2,0 / 60 год 

Усього годин аудиторної роботи, у т.ч. 20 год 

лекційні заняття, год. - 

практичні заняття, год. 20 год 

семінарські заняття, год. - 

лабораторні заняття, год. - 

Усього годин самостійної роботи, у т.ч. 40 год 

контрольні роботи, к-сть год. - 

індивідуальне науково-дослідне завдання, год. - 

Підготовка до аудиторних занять та 

контрольних заходів, год. 

40 год 

Залік + 

 

 

 

100-бальною 

Шкалою 

Шкала за 

ECTS 

За національною шкалою 

Екзамен Залік 

90-100 (10-12)          A Відмінно 

Зараховано 

82-89 (8-9) B 
Добре 

74-81 (6-7) C 

64-73 (5) D Задовільно 

60-63 (4) E Задовільно (достатньо) 

35-59 (3) Fx 
Незадовільно за можливості 

повторного складання   

Не зараховано 
1-34 (2) F 

Незадовільно з обов’язковим 

повторним курсом 

https://www.onua.edu.ua/ua/doc-education-ukr/4519-polozhennya-pro-dotrimannya-akademichnoji-dobrochesnosti-v-nu-oyua
https://www.onua.edu.ua/ua/doc-education-ukr/4519-polozhennya-pro-dotrimannya-akademichnoji-dobrochesnosti-v-nu-oyua
https://www.onua.edu.ua/ua/doc-education-ukr/4519-polozhennya-pro-dotrimannya-akademichnoji-dobrochesnosti-v-nu-oyua
https://www.onua.edu.ua/ua/doc-education-ukr/4519-polozhennya-pro-dotrimannya-akademichnoji-dobrochesnosti-v-nu-oyua


 

 


