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Анотація 

 Цей курс призначений для підготовки студентів бакалаврів, в яких буде сформовано знання 
структури латинської мови, уміння читати, перекладати фрази та речення оригінальних творів 
латиномовної біблійної та богословської літератури, а також виконувати їх логіко-граматичний та історико-
культурологічний аналіз. Дисципліна «Латинська мова» надає студентам комплекс необхідних знань, що 

стосуються основ граматики латинської мови, лексики, як основи утворення наукових термінів в іноземних 

та рідній мовах що мають переважно латинське походження, для здійснення ділових комунікацій у 

професійній діяльності. 
 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти будуть знати: 

- фонетичний та лексико-граматичний мінімум латинської мови; 
- принципи роботи з двомовними латинсько-українськими словниками; 
- як зіставляти сучасні живі мови з латинською мовою з точки зору їх фонетичної, лексичної  
- граматичної будови у професійній діяльності богослова; 

 
Після успішного закінчення курсу студенти будуть вміти: 

-  читати, перекладати цитати духовних текстів; 
-  використовувати здобуті знання у богословських студіях; 
- розбиратися в фаховій термінології латинського походження. 

 
Метою вивчення латинської мови є читання зі словником в оригіналі латинських джерел класичної 

літератури, освоєння міжнародної лінгвістичної термінології в галузі богословської науки. 
 Курс латинської мови покликаний виробити у майбутніх богословів культуру мовностилістичного 

аналізу джерела, написаного не рідною мовою. Крім цього, вивчення латинської мови сприятиме засвоєнню 

іноземних (англійської та німецької) мов, поглибленню розуміння рідної мови. Відповідно до цих цільових 

установок студенти повинні набути знання основ латинської граматики, міцно закріпити у пам'яті певні 

лексичні слова та вирази. 
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3. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників 
Галузь знань, спеціальність, 

освітня програма, рівень вищої 
освіти 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

Денна форма 
навчання 

Заочна 
форма 

навчанн
я 

Кількість кредитів - 5 
Галузь знань 04 Богослов’я 

Вибіркова 

Загальна кількість годин 
150 

Спеціальність 
041 Богослов’я 

Рік підготовки 

 
Бакалавр богослов’я. 

 

2-й 2-й 

Лекції 

Тижневих аудиторних годин 
для денної форми навчання - 4 

год 

Рівень вищої освіти: 
бакалаврський 

- - 

Практичні 

72  

Самостійна робота 

78  

Вид контролю: залік 

 

 
НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 
№ 
п/п 

Теми та змістові модулі  Години 
денне заочне 

лк пз с/і лк пз с/і 

Модуль І. Історичний контекст  

1.  Вступ. Загальні відомості про 
латинську мову.  

  
30 

 
 

30 

  
 
 

6 

 
 
 

54 
2.  Фонетика. Голосні та приголосні 

звуки латинської мови. Дифтонги. 
Читання буквосполучень 

 

Модуль ІІ. Граматика 
 Морфологія. Частини мови: 

граматичні категорії та форми 

  
 

30 

 
 
 

30 

  
 
6 

 
 

54 
 Синтаксис. Речення латинської 

мови. Головні члени речення. 
Прості та складні речення. 

 

Модуль ІІІ. Стилістика. 
 Стилістичні фігури. Тропи.  12 18  4 26 

 Разом - 72 78    
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ПРОГРАМНИЙ МАТЕРІАЛ ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 
„ЛАТИНСЬКА МОВА” 

 
  
 Lectio prima. Латинський алфавіт і його походження. Великі букви в назвах народів, у 
прикметниках і прислівниках, похідних від цих назв. Умовність сучасної вимови латинських літер. 
Дифтонги. Вимова "і" перед голосними на початку слова і між голосними в середині. Вимова "з", 
буквосполучень ch, рh, rh, th, ti, gi, gu, su. Довгота і короткість складів за природою і за 
положенням. Правила наголосу. Поняття про латинське метричне віршування 
 
 Lectio   secunda. Частини  мови.   Іменник.  Роди.  Числа.  Відмінки.  Перша  відміна (а-
основа). Відмінювання допоміжного діеслова esse (бути) в теперішньому чaci.  Велика буква. 
Дієслово. Стани. Способи. Часи. Числа. Дієслівні імена. Дієвідміні. Наказовий спociб. Теперішній 
час дійсного способу активного стану. Будова простих речень. 
 
 Lectio  tertia. Друга відміна іменників (о-основа). Прикметники I та II відміни. 
Відмінювання прикметників на  -us, -a, -um. Відмінювання прикметників на -ег, -a, -um.  
 Присвійні займенники. Вимінювання присвійних займенників. Займенникові 
прикметники. Oco6oві займенники. Вимінювання особових займенників. Зворотний займенник. 
 
 Lectio quarta. Неозначена  форма  дієслова  теперішнього часу пасивного  стану. 
Теперішній час дійсного способу пасивного стану. Особові закінчення пасивної форми. 
Відмінювання дієслів у praesens indicativi activi. Заміна активної конструкції на пасивну.  
 Минулий час недоконаного виду дійсного способу активного та пасивного стану.  
Imperfectum indicativi  activi.  Iraperfectum indicativi passivi. Imperfectum indicativi від дієслова 
sum, esse — бути. 
 
 Lectio   quinta.  Майбутній час недоконаного виду активного та пасивного стану. Futurum 
I (primum) indicativi activi. Futururn I (primum) indicativi passivi. Futurum I (primum) indicativi 
допоміжного дієслова sum, esse — бути. 
 Третя відміна іменників. Приголосна група іменників III відміни. 
 
 Lectio  sexto. Голосна група іменників ІІІ відміни (основа закінчується на голосний -і). 
Відмінювання іменників голосної групи  ІІІ відміни. 
 Мішана група іменників ІІІ відміни.  
 Винятки з правил про рід іменників ІІІ відміни. Особливості відмінювання деяких 
іменників ІІІ відміни. 
  
 Lectio   septima. Прикметники III відміни. Відмінювання прикметників III відміни. 
Дієприкметник теперішнього часу активного стану. 
Lectio quarto, decimal. Четверта відміна  іменників   (u-основа).   Відмінювання  іменників IV 
відміни.  
 П'ята відміна іменників. Відмінювання іменників V відміни. 
  
 Lectio octava. Основні форми дієслова. Минулий час доконаного виду дійсного способу 
активного стану. Минулий час доконаного виду дійсного способу допоміжного дієслова sum, esse, 
fui. Основні види перфекта. 
 
 Lectio nоnа. Давноминулий час дійсного способу активного стану. Plusquamperfectum 
indicativi допоміжного дієслова sum, esse, fui. Майбутній час II (доконаного виду) дійсного способу 
активного стану. Futurum II indicativi допоміжного дієслова sum, esse, fui. 
 
 Lectio deсima. Дієприкметник минулого часу доконаного виду пасивного стану. Доконані 
часи в passivuм. Минулий час доконаного виду дійсного способу пасивного стану. Давноминулий 
час дійсного способу пасивного стану. Майбутній час доконаного виду пасивного стану. 
 
 Lectio  undеcima. Ступені порівняння прикметників. Вживання відмінків при ступенях 
порівняння 
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 Суплетивні ступені порівняння прикметників. Описовий спосіб утворення ступенів 
порівняння прикметників. Ступені порівняння прикметників на dicus, -ficus. -volus. Утворення 
ступенів порівняння прикметників прийменникового походження. Відносний займенник qui, 
quae, quod — який, яка, яке. 
 
  Lectio  duodеcima. Прислівники. Утворення прислівників. Ступені порівняння при-
слівників. Особливості утворення ступенів порівняння прислівників. 
 
 Lectio tertia decimal. Вказівні займенники. Відміна займенників ille, ilia, illud. Відмі-
нювання займенників is, ea, id. Відмінювання займенника idem, eadetn, idem. 
 
 Lectio quinta decimal. Вказівні займенники. Відміна займенника hiс, haec, hoc. Питальні 
займенники. Відміна займенника quis? quid? Відміна займенника qui? quae? quod?  
 
 
 
  Lectio sexta decima. Неозначені займенники. Відміна неозначених займенників. Запе-
речні займенники. 
 Відкладні дієслова. Напіввідкладні дієслова. Віддієслівний іменник. 
 
 Lectio septima decima. Дієслова, складені з sum. Відмінювання дієслова absum, abesse, 
afui. Відмінювання дієслова possum, posse, potui. Відмінювання дієслова fero, ierre, tuli, latum. 
Відмінювання дієслова fio, fieri, factus sum. 
 
 Lectio duodevicesimа. Відмінювання дієслів volo, velle, volui, nolo, nolle, nolui, malo, 
malle, malui. Відмінювання   дієслова   ео, ire, ii, itum. Відмінювання дієслова edo,   edere    (esse),   
edi,   esum. 
 
 Lectio undeviccsima. Accusalivus cum infinitivо.  Nominativus cum infinitivо 
 
 Lectio vicesima. Ablativus absolulus. 
  
 Lectio vicesima prima. Дієприкметник майбутнього часу активного стану. Gerundivum. 
Герундив у функції означення. Заміна gerundium на gerundivum. 
 
 Lectio vicesima altera (secunda). Теперішній час умовного способу активного стану. 
Praesens coniunctivi допоміжного дієслова sum, esse, fui. Вживання кон'юнктива теперішнього 
часу. 
  
 Lectio vicesima tertia. Минулий час недоконаного виду умовного способу активного ста-
ну. Imperfectum coniunctivi допоміжного дієслова sum, esse, fui; Ut (nе) finale. Ut (ne) obiectivum. 
  
 Lectio vicesima quarta. Минулий час доконаного виду умовного способу активного стану. 
Perfectum coniunctivi допоміжного дієслова sum, esse, fui. Минулий час доконаного виду умовного 
способу пасивного стану. Давноминулий час умовного способу активного стану. 
Plusquarhperfeсtuм coniunctivi допоміжного дієслова sum, esse, fui. Давноминулий час умовного 
способу пасивного стану. Підрядні речення часу.   Cum   historicum або nfrrativum.   Cum   
temporale. 
 
  
 

ПРОГРАМНИЙ МАТЕРІАЛ З ДИСЦИПЛІНІИ 
 „ЛАТИНСЬКА МОВА”, 

 що виноситься на самостійне опрацювання 
 
 Вступ. Поняття "латинська мова". Короткі відомості про періоди розвитку літературної 
мови в античну епоху. Латинська мова в середні віки, в епоху Відродження, в ХУІІ-ХУШ ст. 
Основні пам'ятники латинської писемності та їх збереження. 
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 Поняття про палеографію й епіграфіку. Народна латинь і виникнення з неї романських 
мов. Вплив латинської мови на германські мови. Латинські запозичення в нових мовах і слова з 
латинськими основами. Латинські основи міжнародної наукової термінології. 
Коротка характеристика латинської мови як складової частини індоєвропейської мовної сім'ї. 
Латинська мова як мова юридичних джерел. Загальноосвітнє значення латинської мови. 
Міжнародні латинські формули, вирази, вислови. 
Специфіка методів вивчення латинської мови як неживої мови джерел. 
 
 Числівники Класифікація числівників: кількісні (відмінювані і невідмінювані), 
порядкові, розділові, прислівникові. Атрибутивне узгодження числівників з іменниками. Римські 
цифри. Короткі відомості про римський календар, грошову систему. 
 
 Дієслово  Дієслова 3-ї дієвідміни на -іо прості і з префіксами. Дієслова відкладені і 
напіввідкладені. Дієслова з особливостями у відмінюванні: : fieri, edere, ferre, velle, nolle, malle, 
ire, aio, inquam. Претеритопрезентні дієслова memini, coepi, odi.. Безособові дієслова. Паралельні 
дієслівні форми: -ere замість -erunt у перфекті; -re замість -ris  у футуральному пасиві, випадіння   
-v- у перфектній основі. 
 Прислівники. Утворення прислівників від прикметників суфіксальним і описовим 
способами. Прислівникове вживання іменних форм acc. sing., abl. sing. Прислівники, утворені від 
займенників, числівників. Найуживаніші непохідні прислівники. Ступені порівняння 
прислівників (регулярні і суплетивні). 
 Прийменники. Уживання прийменників з відмінками (accusatives, ablativus). При-
йменники з різними відмінками в залежності від питань "де?" і "куди?". Постпозитивне злиття 
прийменника сит із займенниками. Постпозитивні прийменники саusa I grata. 
 Сполучники. Сполучники сурядні і підрядні. 
 Частки. Частки питальні, вказівні, підсилювальні, неозначені. Заперечення та їх види. 
 
 СИНТАКСИС.  
 Функції, відмінків. 
 Nominativus i accusativus duplex. 
 Accusativus:    obiectlvus,    temporis,    loci-extentonis,    limitatonis, exclamatdnis, adverbialis. 
 Genefivus: subiecfivus, obiectlvus, possessivus, characteristicus, explicafivus, partifivus, generis, 
qualitatis, relatBnis, copiae, pretii, criminis. 
 Datіvus:    damue    непрямого доповнення,  commodi-incommodi, aucоris, possessivus, finalis, 
duplex. 
 Ablatіvus: 
a) )  у власному значенні: separatvnis, materiae, originis, aucоris, comparators;  
6) в орудному значенні: instrumenti, pretii, causae, limitatonis, mensurae, modi, qualitatis;  
в) )  у місцево-часовому значенні: loci, temporis. Назви міст без прийменників. 
 Різне керування відмінками при дієсловах однакового значення в латинській та 
українській мовах. 
 
 Синтаксис дієслова.  
 Infinitivus y функції доповнення, підмета і присудка. 
 Infinitivus historicus. 
 Accusativus cum infinitivo. Nominativus cum infinitive Вираження суб'єкта і предиката в 
інфінітивних зворотах. Значення дієслів, які керують цими зворотами. 
 Supinum I i II. 
 Gerundium i функції його відмінків. 
 Gerundivum: особова і безособова конструкції з герундивом як іменною частиною присудка, 
герундив як визначення (в ролі герундія). 
 Дієприкметникові звороти: participium coniunctum, ablativus absolutus. Субстантивне 
вживання дієприкметника (типу ab urbe condita). 
 Функції часів indicativus: praesens, imperfectum, futurum I, perfectum, plusquamperfectum, 
futurum II. 
 Значення coniunctivus а) оптативне (optativus, hortativus, iussivus, prohibitivus, 
concessivus); б) потенціальне (potentialis, dubitativus); в) ірреальне  (irrealis); г) підрядне 
(subiunctivus). 
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 Синтаксис складного речення. Сурядність і підрядність. Правило послідовності часів 
(consecutio temporum). Види підрядних речень. Вживання часу і способу в підрядних реченнях; 
attraction modi. Непряма мова. 
 Підрядні речення часу (продовження).  
 Узгодження часів. Непряме питання. Речення з quin. 
 Підрядні наслідкові речення. Підрядні речення причини. 
 Умовні речення. Підрядні допустові речення.  
 Підрядні відносні речення. Порівняльні речення. Сполучникові підрядні речення.  
 
 Лексика і словотворення. (Елементи словотворення подаються при вивченні 
морфології і лексики) Приблизний лексичний запас та початковий. Слова латинського 
походження є в українській і західноєвропейських (романських і германських) мовах. Латинські 
слова з спільноіндоєвропейськими коренями. Практичні прийоми роботи зі словником. Способи 
словотворення. Найуживаніші суфікси іменників, прикметників, дієслів. Префікси 
прийменникові і неприйменникові (in-, re-, dis-). 
 Зміна кореневою голосною в дієсловах з префіксами. Асиміляція останніх звуків префіксів 
з початковими звуками кореня. 
 
 Стилістичні прийоми. Стилістичні або синтаксичні, фігури. Тропи. Стилістичні 
прийоми авторських текстів. 
 
 

ТЕМАТИКА  КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 
 
 ТЕМА 1. Основи фонетики. Правила читання та наголосу.  Граматичні 
 категорії іменника. Іменники та прикметники І  відміни. Дієслово - 
зв’язка esse (бути) 

 
  Письмово провідміняйте словосполучення: 
 

persōna grata - особа бажана; 
culpa lata - важка провина; 
terra incognita -  невідома земля; 
tabula rasa - чиста дошка; 

 
 

VARIA 
 1. Roma et Genua sunt in Italiā. 2. Diāna LaCnae filia est. 3. Diāna dea silvārum, praeterea dea 
Lunae est. 4. Diāna et Minerva magnae et clarae dtae sunt. 5. In terrā et in aqaā est vita. 6. Іn Lunā non 
est vita. 7. Aiuōra Musis arnīca est.  8. Pecunia  aut ancilli,  aut  domina  est. 9. Incola; Italiae sunt nautae 
et agricolae. 10. Tua sententia neque iusta, neque dipia est. ll.Ibi victoria, uli concordia.    2.0, Fortūna, 
velut Luna. 13 Via trita est via tuta. 

 
DE ITALIA 

 Italia est terra Eurōpae et patria linguae Latnu e. Lingua Latlna est lingua a: ttlqua. Roma est in 
Italiā. Lingua Latіna est lingua poētārum Romae a itiquae. Multis pugnis et mu tis victoriis Re ma clara 
est. 
 
          ТЕМА 2. Граматичні категорії дієслова. Prasens indikatīvī  activi 
 
 Письмово провідміняйте дієслові: 
 
appelo avi, atum, are називати, 

оголошувати; 
credo, credidi, creditum, 
credere 
 

вірити, позичати; 
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debeo, debui, debitum, debere 
 

бути зобов’язаним, 
мусити, 

 
VARIA 

 l.Amat victoria curam. 2. Aquila non captat muscas. 3. Cogito, ergo sun (Cartesius). 4. Aquila non 
captat muscas. 5. Bis dat, qui cito dat. 6. Dum spiro - spero. 7. Haud semper errat fama. 8. Historia est 
magistr; vitae (Cic). 9. Ibi victoria, ubi concordia. 10. Ira saepe causa iniuriae est. 11. Mala herba cito 
crescit. 12. Matira nihil facit frustra. 13. Non scholae, sed vitae discimus. 14. Patriam nostram amare et 
defendeie debemus. 15. Pecunia non olet (Vespas.). 6. Qui non improbat, approbat. 17. Qui quaerit, 
reperit. 18. Scholu viam scientiarum monstnt. 19. Scientia potentia est. 20. Tantuin scimus, quantum 
memorii tenemus. 21. Victoria copiis gloriam araebet. 22. Geneioisi animi et magnifici est iuvare et 
prodesse. 
 
 
 TEMA 3. Іменники та прикметники II відміни. Займенники  
 
 Письмово провідміняйте словосполучення: 
 amicus meus;                               fatum malum; 
 magister unus;                              initium bonum. 
 

 
VARIA 

 l. Aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt. 2. Aquae et igni   interdicere.   3. 
Arbitramentum   aequum   tribuit   cuique   suum. 4. Arbitrium  est  iudicium boni viri  secundum  
aequum  et  bonum. 5. Bonis nocet, qui malis parcet. 6. Cessa regnare, si non vis iudicare. 7. Commodum  
ex  iniuria  sua  non  habere  debet.   8. Compendia  sunt dispendia. 9. Contra factum non est 
argumentum. 10. Culpae poena par esto. ll.Dat veniam corvis, vexat censura columbas. 12.   De lingua 
stulta incommoda multa. 13.  Et tu, Brute, contra me! 14. Eventus est magister stulfirum. 15. Factum 
unius alteri nocere non debet 16. Festina lente!   17. Fide,   sed  cui-  vide.   18. Hie   spinnas   colligit,   ille  
rosas. 19. Honeste vivere, alteri non laedere, suum cuique tribuere. 20. Iniquum est   alios   permitere,    
alios   inhibere   mercaturam.    21.1ustitia    est fundamentum regnorum. 
 
 TEMA 4. Praesens indicativi passivi 
 
 Письмово провідміняйте дієслова в praesens indicativi passivi: 
 

appello, appellavi, appellatum, appellare називати, оголошувати 
credo, credidi, creditum, credere вірити, позичати 
debeo, debui, debitum, debere бути зобов'язаним, мусити, 

заборгувати 
 
 Замініть активну конструкцію пасивною: 
 aquila non captat muscas;  
 silva umbram praebet 
 
 

VARIA 
 l. Ager    ab    agricolis    aratur.    2. Argumenta    ponderantur,    non numerantur. 3. Aut vincere, 
aut mori. 4. Avaritia neque copia neque inopia minuitur. 5. Castra vallo fossaque muniuntur. 6. Causa 
proxima, non remota spectatur. 7. Clavus clavo pellitur. 8. Etiam magna regna delentur. 9. Fatetur 
facinus is, qui iudicium fugit. 10. Imperitia pro culpa habetur. 11. Incolae Galliae antiquae ipfirum lingua 
Celtae, Latlna lingua Galli appellantur. 12. Malis displicere laudari est. 13.Malo alieno saepe docemur. 14. 
Nemo debet bis puniri pro uno delicto. 15. Nihil recte sine exemplo docetur aut discitur. 16. Nunquam 
periculum sine periculo vincitur. 17. Pradentia saepe vitantur pericula. 18. Qui non negat, fatetur. 19. Si 
vis amari, ama. 20. Socii mei socius meus socius non est. 21. Ut salutamus, ita resalutamur. 
 
 TEMA 5. Imperfectum indicativi activi et passivi. Futurum I indicativi  activi  et 
passivi. Іменники і прикметники 3-ї відміни 
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alma mater                  мати-годувальниця; 
communis opinio         спільна думка; 
communis scriptura спільний документ, угода. 

 
VARIA 

 1. A bove maiori discit arare minor. 2. Ad impossibilia lex non cogit. 3. Amicus Plato, sed magis 
arnica veritas. 4. Applicatio est vita regulae. 5. Aspera et dura vita tua erit, amice, nisi semper laborabis. 
6. Certa stant omnia lege. 7. Cito pede labitur aetas. 8. Coelum, non animum mutant, qui trans mare 
currant. 9. Cogitationis poenam nemo patitur. 10. Communis error facit ius. 11. Confessus pro iudicato 
habetur. 12. Conhmctio mariti et feminae est de iure naturae. 13. Consuetudo est altera natura. 14. 
Consultor homini tempus utilissimus. 15. Curantes iura iuvant. 16. Da tua dum tua sunt, post mortem 
tune tua non sunt. 17. Debitor creditoris est debitor creditori creditoris. 18. Dura lex, sed lex. 19. Errare 
humanum est; stultum est in errore perseverare. 20. Finis coronat opus. 21. Fortes fortuna adiuvat. 
 
 TEMA 6.   Іменники 4-ї відміни. Іменники 5-ї відміни. Ступені  порівняння 
прикметників. Perfection indikativi activi et passivi 

VARIA 
 2. Amicus verus amore, more, ore, re cognoscitur. 5. Diligentia in omnibus rebus valet. 6. Divide 
et impera, cum radix et vertex imperii in obedientum consensu rata sunt. 7. Ea est profecto iucunda laus, 
quae ab iis tribuitur, qui ipsi veram et iustam meruerunt laudem. 8. Exempla praeceptis utiliora sunt. 9. 
Honesta mors melior est, quam vita turpis. 10. Iratus homo sui compos non est. ll.Libertas, leges et pax 
sunt optima bona. 12. Mare vertorum, gutta rerum. 13. Natura incipit, ars dirigit, usus perficit. 14. 
Nobilis est ilia Biantis vox: "Omnia mea mecum porto". 15. Peior est bello timor ipse belli. 16. Post 
iucundam iuventutem, post molestam senectutem nos habebit humus. 17. Qui minimum optat, minimo 
eget. 18. Ubi sunt, qui ante nos in mundo fuerunt? 19. Unus dies gradus est vitae. 20. Usus optimus 
omnium rerum magister est. probo. 21. Malitia est acida; est mali animi affectus. 
 
 TEMA 7.  Дієприкметники теперішнього, минулого і майбутнього  часів. 
Пасивна форма часів системи перфекта. Описова дієвідміна  активного стану 
 

VARIA 
 1. Affirmanti, non neganti, incumbit probatio. 2. Alea iacta est. 3. Donee eris felix, multos 
numerabis amlcos, tempora si fuerint nubila solus eris. 4. Multa cupientibus desunt multa. 5. Ex malis 
moribus bonae leges natae sunt. 6. Melior est iustitia vere praeveniens, quam severe puniens. 7. Sero 
venientibus ossa. 8. Volens nolens. 
 
  
 TEMA 8.   Plusquamperfectum indkativi actiivi. Futurum II indicaitvi  activi 

 
VARIA 

 
 l.Neminem cito laudaveris, neminem cito accusaveris. 2. Fffix, qui potuit renim cognoscere causas 
(Verg.). 3. In tria tempora tempus dividitur: quod fuit, quod est, quod futurum est. 4. Per risum multum 
poteris cognoscere stultum. 5. Si potero, vobis libenter prodero. 6. Ratio et oratio conciliant inter se 
homines, neque ulla re longius absumus a natura ferarum. 7. Stultissima hominis incauti excusatio est: 
"Non putaveram". 8. Ubi rerum testimonia adsunt, quid verbis opus est? 9. Ades amicis, amici tibi 
aderunt. 10. Vir bonus est, qui patriae nostrae prodesse, hostibus nostris obesse studet. 
 
 TEMA 9.  Герундив. Описова дієвідміна пасивного стану. Герундій. 

 
VARIA 

 1. De gustibus non est disputandum. 2. A communi observantia non est recedendum. 3. A verbis 
legis non est recedendum. 4. Animus dominandi; animus iniurandi animus signandi. 5. Argumenta non 
numeranda, sed ponderanda sunt. 6. Career ad homines custodiendos, non ad puniendos dari debet. 7. 
De gustibus et de coloribus non est disputandum. Docendo discimus. 
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ТЕКСТИ ДЛЯ ЗАУЧУВАННЯ НА ПАМ’ЯТЬ  

 



 

 10 

  
 GAUDEAMUS     ВЕСЕЛІМОСЬ! 

(Старовинна студентська пісня) 
 

 «GAUDEAMUS» (назва по початковому слову пісні) - популярна і в даний час в багатьох 
країнах студентська пісня, створена в середні віки в Західній Європі і вихваляюча життя з її 
радощами, молодість і науку. 
 Ця пісня сходить до жанру застільних пісень вагантов (від лат. vagantes - мандрівні) - 
середньовічних бродячих поетів і співаків, серед яких були і студенти; вони складали на 
латинській мові завзяті пісні з викриванням брехливої моралі феодального суспільства. 
 Відомий мотив цієї пісні затвердив, ймовірно, нідерландський композитор XV століття 
Жан Окегем (або Окенгейм). У Росії П. І. Чайковській в 1874 р. переклав її для 4-голосного 
чоловічого хору з  фортепіано, і в тому ж році хорова партитура була видана під псевдонімом Б. Л. 
(так Чайковській підписував свої музичні фейлетони); є і російський текст (переклад з 
латинського зробив математик   Н. У.   Бугаїв,  професор Московського університету). 

Переклад А. О.  Содомори 
 

Gaudeamus igitur,  
Juvenes dum sumus!  
Post iucundam iuventutem,  
Post moiestam senectutem,  
           Nos habebit humus. 
           Ubi sunt, qui ante nos 
           In mundo fuere?  
           Transeas ad superos,  
           Transeas ad inferos, 
            Hos si vis videre. 
Vita nostra brevis est,  
Brevi finietur,  
Venit mors velociter,  
Rapit nos atrociter,  
Nemini parcetur. 
             Vivat Academia,  
             Vivant professores!  
              Vivat membrum quodlibet,  
              Vivant membra quaelibet,  
               Semper sint in flore! 
Vivant omnes virgines,  
Graciles, formosae!  
Vivant et mulieres  
Tenerae, amabiles,  
Bonae, laboriosae! 
         Vivat et Res publica  
         Et qui illam regit!  
         Vivat nostra civitas,  
         Maecenatum caritas,  
         Quae nos hie protegit! 
Pereat tristitia,  
Pereant osores,  
Pereat diabolus,  
Quivis' antiburschius  
Atque ,'rrisores! 

Гей, повеселімося, 
Поки молодії! 
Мине молодість квітуча, 
Старість нас впов'є, мов туча, 
І земля покриє. 
           Де ті, що жили колись  
           На розлогім світі?  
           Треба чи під землю йти,  
           Чи на небо злинути,  
           Щоби їх зустріти. 
Те життя — лиш мить одна,  
Вмить воно й пролине.  
Смерть кістлява — тут як тут,  
Чинить свій над нами суд:  
Всіх—до домовини. 
           Хай живе науки храм,  
           Хай живуть учені!  
           Кожен з них нехай живе,  
           Процвітає гроно все  
           У добрі, натхненні! 
Хай живуть дівчата всі —  
Стрункі та ласкаві!  
Хай усі жінки живуть,  
Що любов, тепло несуть,  
Ніжні, в праці жваві! 
          Хай живе наш край увесь  
          І хто править краєм!  
          Хай живуть мужі ясні,  
          Що з їх ласки, приязні  
          Знань тут набуваєм! 
Геть, журбо-напаснице,  
Геть од нас, лукавий!  
Геть усяк, хто квапиться  
З нас понасміхатися,  
Заздрий нашій славі! 
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ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ 
 
1. Правила читання латинських букв і буквосполучень.  
2. Правила наголосу. 
3. Граматичні категорії іменника.  
4. Визначення практичної основи іменника.  
5. Правила запису іменника в словнику. 
6. Іменники та прикметники І відміни. 
7. Іменники та прикметники II відміни. 
8. Іменники III відміни. Приголосна, голосна та мішані групи.  
9. Форми   дієслова. 
10. Прикметники III відміни. 
11. Ступені порівняння прикметників. 
12. Особливості відмінювання займенників. 
13. Граматичні   категорії   дієслова. 
14. Основні дієвідміни. Основа інфекта. 
15. Особові закінчення активного і пасивного стану часів системи інфекта. Praesens Indicativi 

activi et passivi. 
16. Imperfectum indicativi activi et passivi. 
17. Futurum primum indicativi activi et passivi. 
18. Наказовий спосіб теперішнього і майбутнього часу. 
19. Часи системи інфекта дієслова esse  "бути". Дієслова, похідні від esse. 
20. Система перфекта. Основа перфекта. Perfectum indicativi activi. 
21. Plusquamperfectum et Futurum secundum indicative activi. 
22. Відмінювання дієслова esse в перфекті, плюсквамперфекті і футурум секундум активного 

стану. 
23. Дієприкметники теперішнього, минулого і майбутнього часу. 
24. Пасивна форма часів системи перфекту. 
25. Описова дієвідміна активного стану. 
26. Герундив. Описова дієвідміна пасивного стану. 
27. Герундій. 
28. Загальні уявлення про кон'юнктив. 
29. Головні і другорядні члени речення. 
30. Активна і пасивна конструкції. 
31. Accusativus et nominativus cum Infinitive. 
32. Accusativus et nominativus duplex. 
33. Ablativus absolutus. 
34. Порядок роботи над перекладом. 
35. Вибрана лінгвістична термінологія і загальновживані крилаті вислови-сентенції. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ  ТА НАВИЧОК 
СТУДЕНТА 

 
Кожне завдання контрольної (самостійної) роботи, питання білета оцінюється окремо за 
п'ятибальною системою, утворюючи таким чином сукупність одержаних балів за кожний окремий 
вид роботи. Водночас набрана кількість балів за самостійну / контрольну роботу може 
враховуватися при оцінюванні відповіді на іспиті та розраховуватися як середнє арифметичне до 
загальної суми балів щодо підсумкового контролю, самостійної та індивідуальної роботи студента. 
 Оцінка 5 (відмінно – А – 90 – 100 балів) 
 Студент повинен чітко і вільно володіти термінологією, логічно, мотивовано виконувати 
теоретичні завдання, вміти знаходити основне в матеріалі, технічно грамотно і послідовно 
виконувати практичні завдання. Студент впевнено розрізняє граматичні категорії та форми 
латинської мови, орієнтується у парадигмах відмінювання. При перекладі латинського тексту 
рідною мовою грамотно користується словником та досить швидко перекладає. Вміє перекласти 
вислови латинською мовою на рідну та навпаки. Знає на пам’ять визначений обсяг слів, 
„Gaudeamus”  та „Ad Melpomenen”. 
 Допускаються окремі  неточності в кожному завданні, що істотно не впливає на виконання 
завдання або відповідь в цілому. 
  Оцінка 4 (дуже добре – В – 83 – 89 балів) / (добре – С – 75 - 82) 
 Студент повинен чітко і вільно володіти термінологією, технічно грамотно і послідовно 
виконувати практичні завдання і відповідати на питання. Студент відчуває деякі труднощі при 
класифікації граматичних категорій та форм латинської мови, недостатньо володіє парадигмами 
відмінювання. При користуванні словником та перекладі латинського тексту рідною мовою 
допускається деяких неточностей. Знає на пам’ять визначений обсяг слів, „Gaudeamus”  та „Ad 
Melpomenen”. 
 Можливе допущення 1 - 3 помилок, що суттєво не впливають на виконання завдання та 
відповідь  в цілому.  
 Оцінка 3 - задовільно: (Е – 51 – 54 бали) / (D – 65 – 74 бали) 
 Студент не завжди чітко володіє термінологією, допускає змішування понять, не зовсім 
правильно виконує практичні завдання (проте виконане завдання досягає своєї мети). Студент 
відчуває труднощі при класифікації граматичних категорій та форм латинської мови, плутає 
форми відмінювання, не володіє парадигмами. Погано орієнтується у словнику, при перекладі 
латинського тексту рідною мовою допускається помилок, які  призводять до перекручення змісту. 
Погано знає напам’ять слова та латинські вирази,  робить помилки про читанні „Gaudeamus”  та 
„Ad Melpomenen” напам’ять. 
 Припускається значної кількості змістовних помилок, неточностей.   
 Оцінка 2 (незадовільно: FX – 1 – 32 балів/ F – 33 – 50 балів) 
 Студент виконав завдання, відповів не в повному обсязі. Допускає грубі помилки, не 
володіє спеціальною термінологією. Не вміє користуватися словником та не може виконувати 
переклад з латинської мови і навпаки. Не знає слів та крилатих висловів.  Не вивчив „Gaudeamus”  
та „Ad Melpomenen” на пам’ять. 
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