


 

 

081 ОіО Будівельне та 
містобудівне 

право 

Сторінка 1 з 3 

3. ПРН21. Застосовувати набуті знання у різних 

правових ситуаціях, виокремлювати юридично 

значущі факти іформувати обґрунтовані правові 

висновки. 

Обговорення під час 

занять, контрольна 

робота, тестування 

Лекція, 

практичні 

заняття 

ЗК5 

ЗК14 

СК6 

За підсумками вивчення дисципліни студент повинен  

знати:  

- правила нормативного читання букв та буквосполучень латинської мови, володіти навичками читання 

слів та словосполучень згідно з правилом наголосу в словах,  

- граматичні правила, що лежать в основі будови латинських термінів; 

- 300 юридичних термінів; 

- основи латинського словотвору. 

вміти:  
- читати з правильною вимовою та наголосом латинські юридичні терміни та адаптовані тексти;  

- орфографічно правильно записати будь-який юридичний термін; 

- відмінювати іменники та прикметники; 

- аналізувати (синтаксично та морфологічно) юридичні терміни (від окремих слів до цілих юридичних 

текстів); 

- уміти, користуючись довідковою літературою (словником): перекласти з латинської мови незнайомі 

юридичні терміни, нескладний текст; перекласти латинською мовою багатокомпонентні юридичні терміни.  

 

16) Форми занять та їх тривалість (кількість годин) 

 

Лекція Практичне заняття 
Лабораторні 

заняття 

Курсовий проект/ 

курсова робота 

РГР/Контрольна 

робота 

Самостійна робота 

студента 

 20 26  Контрольна робота  74 

 
Тема Лек. 

год. 
ПрЗ 

год. 
Літ-ра Звіт-ть 

студ. 
Модуль 1 

Змістовий модуль 1. 
1. Латина в 

юриспруденції. 

1.1. Латина і 

римське право. 

1.2. Коротка 
історія латинської 

мови. 

1.3. Графіка. 

1.4. Фонетика. 

 

2 2 Скорина Л.П., Чуракова Л.П. Латинська мова для 

юристів: Підручник. 2-ге вид., виправлене і доповнене. URL: 

http://194.44.152.155/elib/local/sk694913.pdf. 

Рибачок С.М. Латинська мова для студентів-юристів: 

навч. посіб. URL: 
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/25622/1/навчальний 

пос_бник.pdf. 

Латинська мова. Методичні рекомендації до 

вивчення дисципліни для студентів спеціальності 081 

«Право». Укладач: М.А.Грекова. К. : КНУБА, 2018. 20 с. 

URL: http://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=1293. 

Латинська мова. Тести до курсу. URL: 

http://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=1293. 

Виступ 

на ПрЗ, 

тест 

2. Загальні поняття 

морфології. 

Іменник (Nomen 

substantivum) та 
дієслово (Verbum). 

2.1. Структура 

латинського 

речення. 

2.2. Іменник. 

2.2.1. Граматичні 

категорії іменника. 

2.2.2. Запис 

іменників у 

словнику. 

2 6 Скорина Л.П., Чуракова Л.П. Латинська мова для 

юристів: Підручник. 2-ге вид., виправлене і доповнене. URL: 

http://194.44.152.155/elib/local/sk694913.pdf. 

Рибачок С.М. Латинська мова для студентів-юристів: 
навч. посіб. URL: 

http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/25622/1/навчальний 

пос_бник.pdf. 

Латинська мова. Методичні рекомендації до 

вивчення дисципліни для студентів спеціальності 081 

«Право». Укладач: М.А.Грекова. К. : КНУБА, 2018. 20 с. 

URL: http://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=1293. 

Латинська мова. Тести до курсу. URL: 

http://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=1293. 

Виступ 

на ПрЗ, 

тест 
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2.3. Дієслово. 

2.3.1. Роль 

дієслова у реченні. 

2.3.2. Дієслово 

«бути» (esse). 

3. Іменники ІІ 

відміни (Declinatio 

II). Особові 

займенники 

(Pronomina 

personalia). 

3.1. ІІ відміна 
іменника. 

3.1.1. Правило 

середнього роду. 

3.2. Особові 

займенники. 

2 4 Скорина Л.П., Чуракова Л.П. Латинська мова для 

юристів: Підручник. 2-ге вид., виправлене і доповнене. URL: 

http://194.44.152.155/elib/local/sk694913.pdf. 

Рибачок С.М. Латинська мова для студентів-юристів: 

навч. посіб. URL: 

http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/25622/1/навчальний 

пос_бник.pdf. 
Латинська мова. Методичні рекомендації до 

вивчення дисципліни для студентів спеціальності 081 

«Право». Укладач: М.А.Грекова. К. : КНУБА, 2018. 20 с. 

URL: http://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=1293. 

Латинська мова. Тести до курсу. URL: 

http://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=1293. 

Виступ 

на ПрЗ, 

тест 

Змістовий модуль 2. 

4. Пасивний стан 

дієслова. 

4.1. Особові 

закінчення дієслів 

у пасивному стані. 

4.2. Praesens 
indicativi passivi. 

4.3. Пасивна 

конструкція 

речення. 

4.4. Пасивний 

інфінітив 

(Infinitivus passivi). 

2 2 Скорина Л.П., Чуракова Л.П. Латинська мова для 

юристів: Підручник. 2-ге вид., виправлене і доповнене. URL: 

http://194.44.152.155/elib/local/sk694913.pdf. 

Рибачок С.М. Латинська мова для студентів-юристів: 

навч. посіб. URL: 

http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/25622/1/навчальний 
пос_бник.pdf. 

Латинська мова. Методичні рекомендації до 

вивчення дисципліни для студентів спеціальності 081 

«Право». Укладач: М.А.Грекова. К. : КНУБА, 2018. 20 с. 

URL: http://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=1293. 

Латинська мова. Тести до курсу. URL: 

http://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=1293. 

Виступ 

на ПрЗ, 

тест 

5. Минулий час 

недоконаного виду 

та дієслова, 

похідні від 

дієслова «бути» 

(Imperfectum 
indicativi et verba 

sum-composita). 

5.1. Imperfectum 

indicative. 

5.2. Діслово 

«бути» в 

минулому часі. 

5.3. Дієслова, 

похідні від 

дієслова «бути». 

2 Скорина Л.П., Чуракова Л.П. Латинська мова для 

юристів: Підручник. 2-ге вид., виправлене і доповнене. URL: 

http://194.44.152.155/elib/local/sk694913.pdf. 

Рибачок С.М. Латинська мова для студентів-юристів: 

навч. посіб. URL: 

http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/25622/1/навчальний 
пос_бник.pdf. 

Латинська мова. Методичні рекомендації до 

вивчення дисципліни для студентів спеціальності 081 

«Право». Укладач: М.А.Грекова. К. : КНУБА, 2018. 20 с. 

URL: http://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=1293. 

Латинська мова. Тести до курсу. URL: 

http://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=1293. 

Виступ 

на ПрЗ, 

тест 

6. Майбутній час. 

6.1. Futurum I 
indicativi. 

6.2. Майбутній час 

дієслів, похідних 

від дієслова 

«бути». 

2 Скорина Л.П., Чуракова Л.П. Латинська мова для 

юристів: Підручник. 2-ге вид., виправлене і доповнене. URL: 
http://194.44.152.155/elib/local/sk694913.pdf. 

Рибачок С.М. Латинська мова для студентів-юристів: 

навч. посіб. URL: 

http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/25622/1/навчальний 

пос_бник.pdf. 

Латинська мова. Методичні рекомендації до 

вивчення дисципліни для студентів спеціальності 081 

«Право». Укладач: М.А.Грекова. К. : КНУБА, 2018. 20 с. 

URL: http://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=1293. 

Латинська мова. Тести до курсу. URL: 

Виступ 

на ПрЗ, 
тест 
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http://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=1293. 

Модуль 2 

Змістовий модуль 3. 

7. ІІІ відміна 

іменника 

(Declinatio III). 

7.1. Особливості 

іменників ІІІ 

відміни. 

7.2. Визначення 

практичної основи 

іменника. 

7.3. Способи 

утворення 
називного відмінка 

однини для 

іменників ІІІ 

відміни. 

2 6 Скорина Л.П., Чуракова Л.П. Латинська мова для 

юристів: Підручник. 2-ге вид., виправлене і доповнене. URL: 

http://194.44.152.155/elib/local/sk694913.pdf. 

Рибачок С.М. Латинська мова для студентів-юристів: 

навч. посіб. URL: 

http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/25622/1/навчальний 

пос_бник.pdf. 

Латинська мова. Методичні рекомендації до 

вивчення дисципліни для студентів спеціальності 081 

«Право». Укладач: М.А.Грекова. К. : КНУБА, 2018. 20 с. 

URL: http://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=1293. 
Латинська мова. Тести до курсу. URL: 

http://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=1293. 

Виступ 

на ПрЗ, 

тест 

Змістовий модуль 4. 

8. Доконаний вид 

дієслова. 

8.1. Основи та 

основні форми 

дієслова. 

8.2. Способи 

утворення основи 

перфекта. 
8.3. Perfectum 

indicativi activi. 

 

2 2 Скорина Л.П., Чуракова Л.П. Латинська мова для 

юристів: Підручник. 2-ге вид., виправлене і доповнене. URL: 

http://194.44.152.155/elib/local/sk694913.pdf. 

Рибачок С.М. Латинська мова для студентів-юристів: 

навч. посіб. URL: 

http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/25622/1/навчальний 

пос_бник.pdf. 

Латинська мова. Методичні рекомендації до 
вивчення дисципліни для студентів спеціальності 081 

«Право». Укладач: М.А.Грекова. К. : КНУБА, 2018. 20 с. 

URL: http://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=1293. 

Латинська мова. Тести до курсу. URL: 

http://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=1293. 

Виступ 

на ПрЗ, 

тест 

9. Пасивний стан 

доконаного виду. 

9.1. Способи 

утворення основи 

супіна. 

9.2. Пасивний 

дієприкметник 

минулого часу 
(Participium 

perfecti passivi). 

9.3. Perfectum 

indicativi passivi. 

2 2 Скорина Л.П., Чуракова Л.П. Латинська мова для 

юристів: Підручник. 2-ге вид., виправлене і доповнене. URL: 

http://194.44.152.155/elib/local/sk694913.pdf. 

Рибачок С.М. Латинська мова для студентів-юристів: 

навч. посіб. URL: 

http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/25622/1/навчальний 

пос_бник.pdf. 

Латинська мова. Методичні рекомендації до 
вивчення дисципліни для студентів спеціальності 081 

«Право». Укладач: М.А.Грекова. К. : КНУБА, 2018. 20 с. 

URL: http://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=1293. 

Латинська мова. Тести до курсу. URL: 

http://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=1293. 

Виступ 

на ПрЗ, 

тест 

10. Умовний 

спосіб дієслова. 

10.1. Praesens 

conjunctivi. 

10.2. Способи 

перекладу 

латинського 
кон’юнктива. 

10.2.1. 

Кон’юнктив у 

незалежному 

реченні. 

10.2.2. 

Кон’юнктив у 

підрядному 

2 2 Скорина Л.П., Чуракова Л.П. Латинська мова для 

юристів: Підручник. 2-ге вид., виправлене і доповнене. URL: 

http://194.44.152.155/elib/local/sk694913.pdf. 

Рибачок С.М. Латинська мова для студентів-юристів: 

навч. посіб. URL: 

http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/25622/1/навчальний 

пос_бник.pdf. 
Латинська мова. Методичні рекомендації до 

вивчення дисципліни для студентів спеціальності 081 

«Право». Укладач: М.А.Грекова. К. : КНУБА, 2018. 20 с. 

URL: http://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=1293. 

Латинська мова. Тести до курсу. URL: 

http://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=1293. 

Виступ 

на ПрЗ, 

тест 
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реченні. 

 
Лабораторне: Не передбачено НП. 

Курсовий проект/курсова робота/РГР/Контрольна робота. 

Орієнтовні тестові завдання для контрольних робіт 

1. Veto – це: а) засуджую; б) забороняю; в) забороняти. 

2. Veto – це: а) основа дієслова; б) p 3 pl; в) p 1 sg. 

3. Esto – це: а) я є; б) він є; в) нехай буде. 

4. Esto – це: а) Praesens indicativi; б) Imperativus praesentis; в) Imperativus futuri. 

5. Dare – це дієслово: а) I дієвідміни; б) II дієвідміни; в) III дієвідміни. 
6. Absolvĕre – це дієслово: а) I дієвідміни; б) II дієвідміни; в) III дієвідміни. 

7. Locus regit actum – це: а) місце злочину; б) відпочинок після роботи; в) форма угоди визначається 

місцем її укладання. 

8. Locus – це: а) іменник; б) дієслово; в) прикметник. 

9. Actum – це іменник: а) I відміни; б) II відміни; в) IV відміни. 

10. Actum – це: а) Nom. sg; б) Acc. sg; в) Acc. pl. 

11. Comitas gentium – це: а) міжнародне право; б) міжнародна чемність; в) місце судочинства. 

12. Gentium – це: а) іменник; б) прикметник; в) дієслово. 

13. Gentium – це: а) Acc. sg II відміни; б) Acc. sg. IV відміни; в) Gen. pl. III відміни. 

14. Res militaris – це: а) рухомість; б) домашнє господарство; в) військова справа. 

15. В словосполученні “res militaris”: а) 2 іменники; б) 2 прикметники; в) іменник з прикметником. 

16. Hereditas jacens – це: а) панівна земельна ділянка; б) прямий збиток; в) нерухомий спадок. 
17. Jacens – це: а) іменник; б) прикметник; в) дієприкметник. 

18. Reo absente – це: а) відсутній підсудний; б) за відсутності підсудного; в) на користь підсудного.  

19. Словосполучення “reo absente” стоїть у відмінку: а) Nom. sg.; б) Abl. sg; в) Dat. sg. 

20. Privatissime – це: а) приватно; б) найприватніше; в) найменш приватно. 

21. Lex posterior – це: а) чинний закон; б) наступний закон; в) попередній закон. 

22. Posterior – це: а) gradus positivus; б) gradus comparativus; в) gradus superlativus. 

23. Erat – це: а) є; б) був; в) буде. 

24. Aedificabo – це: а) будувати; б) я будую; в) я збудую. 

25. За допомогою суфікса -b- утворюється: а) Praesens indicativi; б) Imperfectum indicativi; в) Futurum I. 

26. За допомогою суфікса -ba- утворюється: а) Praesens indicativi; б) Imperfectum indicativi; в) Futurum 

I. 
27. За допомогою суфікса -a- утворюється: а) Praesens indicativi; б) Praesens conjunctivi; в) Futurum I. 

28. Dixi – це: а) кажу; б) говорив; в) сказав. 

29. Форми часу Perfectum indicativi відрізняються від аналогічних форм часу Praesens indicativi: а) 

основою; б) суфіксом; в) закінченням. 

30. Actum est – це: а) Imperfectum indicativi passivi; б)  Perfectum indicativi passivi; в) Plusquamperfectum 

indicativi passivi. 

31. Fiat justitia – це: а) хай буде світло; б) хай буде правосуддя; в) правосуддя здійснилося. 

32. Fiat – це: а) Praesens indicativi; б) Praesens conjunctivi; в) Imperativus praesentis. 

33. Habeas corpus – це: а) ти маєш тіло; б) склад злочину; в) можеш розпоряджатися собою. 

34. Pacta sunt servanda – це: а) договори виконуються; б) договори будуть виконані; в) договори 

потрібно виконувати. 

35. Testis unus – це: а) один свідок; б) один заповіт; в) жоден свідок. 
36. Bis – це: а) схвалення; б) два; в) двічі. 

37. Замість крапок у вислові “…est mille testes” треба поставити слово: а) lex; б) pecunia; в) conscientia.  

38. Замість крапок у вислові “Divide et …” треба поставити слово: а) supera; б) libera; в) impera. 

39. Замість крапок у вислові “ Vim vi … licet” треба поставити слово: а) repellere; б) pellere; в) 

repudiare. 

40. Замість крапок у вислові “…non olet” треба поставити слово: а) jus; б) pecunia; в) conscientia. 

41. Замість крапок у вислові “curriculum …” треба поставити слово: а) legis; б) vita; в) vitae. 

42. Замість крапок у вислові “modus …” треба поставити слово: а) vivendi; б) vivere; в) vitae. 

43. Замість крапок у вислові “Par in parem non habet …” треба поставити слово: а) jus; б) juris 

consultum; в) jurisdictionem. 

44. Вислів “від початку” латиною звучить: а) a priore; б) ab initio; в) ab ovo. 
45. Вислів “до нереального дня” латиною звучить: а) ad diem; б) ad infinitum; в) ad Kalendas Graecas. 

46. Вислів “тягар доказу” латиною звучить: а) onus probandi; б) onus demonstrandi; в) gravitas probandi. 

47. Вислів “ на початку було слово” латиною звучить: а) in principio est verbum; б) in principio erat 

verbum; в) in principio fuit verbum. 
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48. Вислів “з необхідними змінами ” латиною звучить: а) cum mutationibus; б) mutabor; в) mutatis 

mutandis. 

49. Вислів “привід для війни” латиною звучить: а) casus belli; б) causa belli; в) casus bellandi. 

50. Вислів “без сторонніх осіб” латиною звучить: а) sine testibus; б) sub judice; в) sub rosa. 

 

Самостійна робота студента:  

1.Лекції – 24 год. 

2. Практичні заняття – 26 год. 

3. Підготовка до контрольної роботи  – 24 год. 

 

17) Іспит. Немає 

 
Розподіл балів, які отримують студенти 

ІІ семестр (залік) 

 
Поточне оцінювання Підсумковий 

тест 

Сума балів 

Змістові модулі 

1 2 3 4 

15 15 15 15 40 100 

 

1. Консультації з дисципліни проводяться керівником курсу щотижнево у вівторок о 15:20 в ауд. 431. 

Центрального корпусу КНУБА.  

2. Студенту, який має підсумкову оцінку за дисципліну від 35 до 59 балів, призначається додаткова 
залікова сесія. В цьому разі він повинен виконати додаткові завдання, визначені викладачем. 

3. Студент, який не здав та/або не захистив індивідуальне завдання, не допускається до складання 

заліку.  

4. Студент має право на опротестування результатів контроля (апеляцію). Правила подання та 

розгляду апеляції визначені внутрішніми документами КНУБА, які розміщені на сайті КНУБА та зміст яких 

доводиться до студентів на початку вивчення дисципліни. 

 

Політика щодо академічної доброчесності 

1. Списування під час тестування та інших опитувань, які проводяться у письмовій формі, заборонені (в 

т.ч. із використанням мобільних девайсів). У разі виявлення фактів списування з боку студента він отримує 

інше завдання. У разі повторного виявлення призначається додаткове заняття для проходження тестування. 

2. Тексти індивідуальних завдань (в т.ч. у разі, коли вони виконуються у формі презентацій або в інших 
формах) перевіряються на плагіат. Для цілей захисту індивідуального завдання оригінальність тексту має 

складати не менше 70%. Виключення становлять випадки зарахування публікацій студентів у матеріалах 

наукових конференціях та інших наукових збірниках, які вже пройшли перевірку на плагіат. 

 

Політика щодо відвідування 

1. Студент, який пропустив аудиторне заняття з поважних причин, має продемонструвати викладачу та 

надати до деканату ФУПП документ, який засвідчує ці причини. 

2. Студент, який пропустив лекційне заняття, повинен законспектувати зміст цього заняття та 

продемонструвати конспект викладачу до складання заліку. 

3. Студент, який пропустив практичне заняття, повинен законспектувати джерела, які були визначені 

викладачем як обов’язкові для конспектування, та продемонструвати конспект викладачу до складання заліку. 
4. За об’єктивних причин (хвороба, міжнародне стажування тощо) навчання може відбуватись в он-

лайн формі за погодженням із керівником курсу. 

 

 

19) Робоче навантаження студента, необхідне для досягнення результатів навчання 

№ Форма занять 
Кількість годин 

аудиторні/ СРС 

1. Лекція  28/14 

2. 
Практичне 

заняття 
28/14 




