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МЕТОДИЧНI ВКАЗIВКИ           Р 
 
 
 

Кожен студент повинен вести iндивiдуальний словник, 
дотримуючись загальноприйнятих правил запису слiв. 

1. Iменники записуються у двох формах: називному та родовому 
вiдмiнках, оскiльки за закiнченням родового вiдмiнка визначається 
вiдмiна iменника. Родовий вiдмiнок записується скорочено у виглядi 
закiнчення i лише у iменникiв III вiдмiни вiн наводиться повнiстю або у 
виглядi кiнцевої частини основи із закiнченням. Бiля кожного iменника 
вказується рiд. Наприклад: persona, ae f – особа; servus, i m – раб; casus, 
us m – випадок; dies, ei f – строк; crimen, inis n – злочин. 

2. Прикметники записуюються у трьох родових формах, при цьому 
прикметник чоловiчого роду записується повнiстю, а жiночого та 
середнього роду – скорочено, у виглядi закiнчень, наприклад: longus, a, 
um – довгий; або ж у виглядi кiнцевої частини основи із закiнченням, 
наприклад: niger, gra, grum – чорний; acer, cris, cre – гострий. У 
прикметникiв III вiдмiни двох закiнчень повнiстю записується спiльна 
форма чоловiчого та жiночого роду, а середнього – лише закiнчення, 
наприклад: brevis, e – короткий. У прикметникiв III вiдмiни одного 
закiнчення разом зi спiльною формою для всiх родiв наводиться родовий 
вiдмiнок, зазвичай у скороченому записі, наприклад: felix, icis – 
щасливий. 

3. Займенники записуються у трьох родових формах, за винятком 
присвiйних займенникiв, наприклад: is, ea, id – цей, ця, це; але meus, a, 
um – мiй. 

4. Числiвники, якi вiдмiняються за родами, записуються як прик-
метники, наприклад: primus, a, um – перший. 

5. Дiєслова записуються у чотирьох основних формах: 1) І особа 
однини теперішнього часу дійсного способу активного стану, 2) І особа 
однини минулого часу доконаного виду дійсного способу активного 
стану, 3) супін-віддієслівний іменник зі значенням мети, 4) неозначена 
форма дієслова, наприклад: lego, legi, lectum, legere – читати. Iнодi є 
можливим скорочений запис, наприклад: accuso, avi, atum, are – 
звинувачувати. У деяких словниках замiсть четвертої форми, тобто 
iнфiнітива, а iнодi й поруч з нею наводиться цифрове позначення 
дiєвiдмiни, наприклад: amo, avi, atum, are, 1 або amo, avi, atum, 1 – 
любити. Дiєслова I та IV дiєвiдмiн, якi здебiльшого є стандартними 
дiєсловами, у деяких пiдручниках та словниках подаються у 
скороченому запису, а саме: наводиться перша основна форма i поруч – 
цифрове позначення дiєвiдмiни, наприклад: audio, 4 (= audio, ivi, itum, 4) 
слухати. У випадку, коли дiєслово не має однiєї з основних форм 
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(частiше за все, супiна), тодi у словниковому запису робиться прочерк, 
наприклад: timeo, ui, – , 2  – боятися. 

6. Прийменники слiд записувати з позначенням вiдмiнка, з яким 
вживається цей прийменник, наприклад: contra (Acc.) – проти; sine (Abl) – 
без. 

У iндивiдуальний словник необхiдно виписувати всi вказанi в 
учбовому словнику значення латинського слова, вибираючи одне з них, в 
залежностi вiд змiсту всього речення. 

Однiєю з форм засвоєння латинської лексики є запам’ятовування 
латинських крилатих виразiв. Вони широко вживаються у полiтичнiй, 
науковiй та художнiй лiтературi та стали мiжнародним здобутком. 
Опанування частиною цiєї багатої скарбницi мудростi має велике 
загальноосвiтнє значення. 

 
3. Робота з латинським текстом та його перекладом на українську 

мову 
Опанування методикою роботи з латинським текстом та його 

перекладом складає одну з головних задач елементарного курсу 
латинської мови. Обов’язковою умовою результативної роботи над 
перекладом латинського речення є постiйна координацiя граматичного 
аналiза кожного члена речення з уважною роботою над словником. 
Правильне визначення граматичної форми слова у текстi є не лише 
основним способом виявлення синтаксичних вiдносин слiв у реченнi, але 
й умовою правильного знаходження слова у словнику, а це, у свою 
чергу, обумовлює правильнiсть і точнiсть перекладу речення в цiлому. 

У синтаксичному аналiзi речення певну допомогу можуть надати 
деякi тенденцiї у розташуваннi cлiв, хоча у латинськiй мовi немає 
суворих правил порядку слiв. У простому реченнi пiдмет часто 
знаходиться  на початку речення, а дiєслово-присудок наприкiнцi. 

Другоряднi члени речення розташовуються у безпосереднiй 
близькостi від свого головного члена речення. Означення, узгоджене та 
неужгоджене, зазвичай знаходиться пiсля означувального слова (пiдмета 
або додатка). Прямий та непрямий додаток, а також обставини тяжiють 
до свого синтаксичного центру, тобто присудка. 

Аналiз простого речення рекомендується починати з присудка, 
оскiльки при особовiй формi дiєслова першої та другої особи, як 
правило, вiдсутнiй пiдмет у формi особового займенника. Наприклад: 
Laborare debemus. Ми повиннi працювати. Присудок debemus виражено 
дiєсловом першої особи множини, тому пiдмет “ми” лексично у 
латинському реченнi вiдсутнiй. 

Переклад латинського речення не вимагає буквальної передачi 
форми слова й порядка слiв. Навпаки, для правильного лiтературного 
перекладу на українську мову необхiдно спiввiдносити особливостi 
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латинського речення з граматичними та стилiстичними нормами 
української  мови.  

 
У навчальному посібнику матерiалом для перекладу служать окремi 

речення, вiдiбранi у вiдповiдностi з конкретними граматичними темами, 
а також адаптованi тексти, що охоплюють вивчений на даному етапi 
матерiал. 

У посiбник включено завдання для контрольних робіт, питання до 
заліків, перелiк юридичних термiнiв та cписок крилатих висловiв, якi 
слiд вивчити напам’ять; а також невеликий латинсько-український  
алфавiтний словник.   


