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ВСТУП
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Латинська мова”
складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки молодшого
спеціаліста, галуззю знань 08 - право, спеціальністю 081 - право.
Предметом вивчення

навчальної дисципліни є латинська юридична

термінологія та її застосування у галузях права; словотвір, фонетика, морфологія,
синтаксис латинської мови, переклад текстів юридичного змісту, лексичний
мінімум, латинські сентенції та крилаті вислови.
Міждисциплінарні зв’язки: «Історія культури», «Римське право», «Іноземна
мова».
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:
1.Фонетика.
2.Морфологія. Частини мови.
3.Система інфекта.
4. Іменник. Прикметник. Третя, четверта та п’ята відміна іменників.
5. Система перфекта. Ступені порівняння прикметників.
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “ Латинська мова ” є
ознайомити студентів із загальноосвітнім значенням латинської мови; дати
потрібний обсяг знань із нормативної граматики латинської мови; розширити їхній
світогляд вивченням латинських прислів’їв та крилатих висловів, застосування
латинської юридичної термінології у галузях права.
1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни “Латинська мова ” є
навчити читати, писати,робити переклад текстів, працювати зі словником.
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати :
латинський алфавіт, фонетику, наголос, нормативну граматичну базу,
лексичний мінімум, студентський гімн, прислів’я та крилаті вислови, латинську
юридичну термінологію.
вміти :

латинський алфавіт, фонетику, наголос, нормативну граматичну базу,
лексичний мінімум, студентський гімн, прислів’я та крилаті вислови.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 36 години/1 кредит ECTS.
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1.Фонетика.
Тема 1.Вступ. Латинська мова у міжнародній науковій термінології. Латинська
мова у Львові. Латинський алфавіт.
Тема 2. Вимова приголосних та голосних. Буквосполучення. Наголос.
Змістовий модуль 2.Морфологія. Частини мови.
Тема 3.Іменник.Прикметник.Перша та друга відміна іменників.
Тема 4.Дієслово.Теперішній час дійсного способу активного та пасивного
стану.
Тема 5.Присвійні та особові займенники.
Змістовий модуль 3.Система інфекта.
Тема 6. Минулий час дійсного способу активного та пасивного стану.
Тема 7. Майбутній час(І) дійсного способу активного та пасивного стану.
Змістовий модуль 4. Іменник. Прикметник. Третя, четверта та п’ята
відміна іменників.
Тема 8.Третя відміна іменників. Прикметники третьої відміни.
Тема 9.Іменники четвертої та п’ятої відмін.
Змістовий

модуль

5.

Система

перфекта.

прикметників.
Тема 10.Часи системи перфекта.
Тема 11. Ступені порівняння прикметників.
3. Рекомендована література
Базова

Ступені

порівняння
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Форма підсумкового контролю успішності навчання – залік

4.
5.

Засоби діагностики успішності навчання:

Контрольна модульна робота, опитування, залік

