
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 
УНІВЕРСИТЕТСЬКИЙ КОЛЕДЖ

Циклова комісія іноземних мов

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 
з дисципліни 

«Латинська мова»

Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст 

Курс II

Галузь знань: 08 Право 

Спеціальність: 081 Право 

Предметна спеціальність: Право

Форма проведення: письмова (теоретична частина -  розкриття питання з історії 
латинської мови; практична частина - переклад речення на юридичну тематику 
із виконанням граматичного розбору підмета, визначення граматичних категорій 
іменника та дієслова)

Тривалість проведення: 2 год.

Максимальна кількість балів: 40 балів 

Критерії оцінювання:
-  розкриття теоретичного питання -  до 15 балів,
-  переклад речення та виконання його граматичного розбору -  до 15 

балів,
-  відмінювання іменників — до 5 балів,
-  розбір граматичних категорій дієслова -  до 5 балів.

Перелік тем, які виносяться на екзамен:

1. Латинський алфавіт. Вимова голосних, приголосних та їх сполучень. 
Правила наголосу.

2. Дієслово (Verbum). Загальна характеристика дієслова, його граматичні 
категорії. Наказовий спосіб теперішнього часу (Imperativus praesentis).

3. Іменник (Nomen substantivum). Загальна характеристика: граматичні 
категорії. Типи відмін.

4. Перша відміна іменників.
5. Теперішній час дійсного способу активного стану (Praesens indicativi
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6. Теперішній час дійсного способу пасивного стану (Praesens indicativi 
passivi).

7. Друга відміна іменників.
8. Прикметники першої і другої відміни.
9. Особові займенники.
10. Вказівні займенники.
11. Минулий час недоконаного виду активного стану (Imperfectum indicativi 

activi).
12. Минулий час недоконаного виду пасивного стану (Imperfectum indicativi 

passivi).
13. Третя відміна іменників. Приголосний тип третьої відміни іменників. 

Голосний тип третьої відміни іменників. Мішаний тип третьої відміни 
іменників.

14. Прикметники третьої відміни (прикметники трьох родових закінчень, 
прикметники двох родових закінчень, прикметники одного родового 
закінчення).

15. Ступені порівняння прикметників: вищий та найвищий.
16. Майбутній час дійсного способу активного стану (Futurum І indicativi 

activi).
17. Майбутній час дійсного способу пасивного стану (Futurum І indicativi 

passivi).
18. Основні форми дієслова (інфект, перфект, супін, інфінітив).
19. Часи системи інфекта та перфекта.
20. Четверта відміна іменників.
21. П’ята відміна іменників.
22. Вплив латинської мови на романські мови.
23. Римське військове мистецтво.
24. Виховання та освіта римських громадян
25. Рим у епоху царів.
26. Римський календар та походження назв місяців латинською мовою.
27. Римські системи виміру: латинські назви.
28. Родові імена римлян. Сучасні імена латинського походження.
29.Особливості латини Цезаря.
30. Творчість Вергілія.
3 1. «Золота латина» Цицерона.
32.Закон 12 таблиць: основна правнича пам’ятка латинською мовою.
33. Кодекс Юстініана.
34. Салічна правда.
35. Творчість вагантів.
36. Вестготська правда.
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38. Латинська поезія Овідія.
39. Латинські культурні діячі епохи Відродження.
40. Творчість Петра Могили.

Екзаменатор Ю. О. Ратинська

Голова циклової комісії /9 % ^ "  О.С. Калашник


