




Латина вивчається 
паралельно з фаховими 
дисциплінами, слугуючи 

інструментально-
понятійною базою для 
них, закладаючи основи 

для подальшого 
сприйняття юридичної  
термінології у рідній 

та сучасних іноземних 
мовах. 

Дисципліна «Латинська 
мова» - невід’ємна 

складова підготовки 
фахівців з права. Усі 

фундаментальні  
юридичні поняття 
вперше виникли в 

римському праві, тому 
латинська юридична 

термінологія  є 
універсальною. 



 

УСІ ФУНДАМЕНТАЛЬНІ 
ЮРИДИЧНІ ПОНЯТТЯ 
ВПЕРШЕ ВИНИКЛИ В 

РИМСЬКОМУ ПРАВІ, ТОМУ 
РИМСЬКА АБО ЛАТИНСЬКА 

ЮРИДИЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ Є 
УНІВЕРСАЛЬНОЮ 

  

ЛАТИНСЬКА МОВА СПРИЯЄ 
РОЗШИРЕННЮ КРУГОЗОРУ 

ЦЕ МОВА АНТИЧНОЇ 
ЦИВІЛІЗАЦІЇ 

ВИВЧАЮЧИ ЛАТИНСЬКУ 
МОВУ, МИ СПІЛКУЄМОСЯ З 

АНТИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ, НА 
ЯКІЙ ЗРОСЛА ЄВРОПЕЙСЬКА 

ЦИВІЛІЗАЦІЯ 

Чому латинську мову вивчають у 
сучасних юридичних  ліцеях, 
коледжах та університетах?  



Латинська 
мова 

змістовність 

точність виразність 

стислість 



розвивають 
логічне 

мислення 

Є джерелом 
збагачення 
нашої мови 

Сприяють 
розширенню 

кругозору 

Підвищують 
мовну 

культуру 



Термінологія 
юриспруденції 
значною мірою 

сформована на базі 
латинської лексики 

За допомогою 
латинської мови  

майбутні  юристи 
зможуть повніше  і 

глибше вивчити курс 
римського права, 

знайомство з яким 
вчить  юриста 

висловлювати  свої ідеї, 
дає йому  безліч понять 

і навичок, які  
збагатять його 

професійне  мислення 

Вивчаючи 
латинську мову, 

майбутні юристи 
зможуть 

наблизитися до 
основ юридичної 

освіти, що 
містяться у 

римському праві 



 
вивченні справжніх джерел 

римського права; 
розумінні міжнародних 
латинських термінів, 
сентенцій, формул та 

конкретних правових ситуацій  

- самовихованні, 
самоідентифікації,    
самоактуалізації  та 

самовираженні особистості 

знайомстві з унікальним 
лінгвістичним феноменом 

відчутті глибини, виразності і 
сили впливу промов відомих 
ораторів, юристів-практиків, 

прокурорів, адвокатів; 
відчутті неперевершеної мудрості 

крилатих латинських висловів   

Латинська мова 
допоможе у: 



Вивчення латини значно  
прискорить процес 

оволодіння сучасними 
європейськими мовами 

Латина вивчається легко. А це 
допоможе зняти психологічні 
бар'єри і страх перед мовами 

Латина - мова рідкої краси і 
милозвучності. З точки зору 

психолінгвістики, її позитивний 
вплив на людину є беззаперечний 

Людина, яка почала 
знайомство з мовами із 

латини, набагато швидше 
досягне успіхів в інших 

мовах. Недарма в гімназіях 
вивчали латину 

Уміння застосовувати латину 

в лекціях, доповідях, статтях, 

дипломних роботах і т.д. 

підвищить Вашу 

конкурентоспроможність 

Знання латини говорить про 

високий інтелектуальний і 

культурний рівень людини 



Видатний римський оратор і 

письменник Цицерон казав:   

«Non tam praeclarum est scire 

Latine, quam turpe est nescire»– 

Не настільки похвально знати латину, 

наскільки ганебно не знати її. 


