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ВСТУП 

 

1. Мета дисципліни – сформувати у студентів уявлення про закономірності творення 

грецько-латинської медичної термінології, її структуру, походження, специфіку перекладу 

українською мовою, а також про можливості та механізми творення нової фахової термінології із 

застосуванням гібридних та негібридних словотвірних моделей. 

 

2.  Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни 

1) успішне опанування шкільних навчальних дисциплін «Українська мова», «Іноземна 

мова», «Біологія»; 

2) знання загальних відомостей про природу, будову, функції, універсальні 

характеристики мови, про типи та функції мовних одиниць; 

3) володіння елементарними навичками аналізу та інтерпретації мовних явищ відповідно 

до начальної програми середньої школи. 

 

3. Анотація навчальної дисципліни 

 «Латинська мова та медична термінологія» є обов’язковою двосеместровою дисципліною, 

яка висвітлює питання загальних закономірностей функціонування та деривації медичної 

термінології грецько-латинського походження, надає уявлення про терміноелементи та механізми 

утворення фахової термінології, про особливості її перекладу державною мовою. 

 

4. Завдання (навчальні цілі) – сформувати у студентів уявлення про принципи утворення 

анатомічної, фармакологічної, клінічної термінології; навчити аналізувати, інтерпретувати та 

перекладати грецько-латинські терміни різної структури (прості, складні, складені); навчити 

узгоджувати іменники з прикметниками у фахових терміносполуках; надати інформацію про 

механізми впливу різних чинників на динамічні процеси у фаховій термінології, про 

закономірності номінування нових медичних понять. 

 

 Згідно вимог Стандарту вищої освіти України (другий (магістерський) рівень вищої освіти 

(сьомий рівень НРК України), галузь знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальність 222 

«Медицина») дисципліна забезпечує набуття студентами таких компетентностей 

інтегральної: 

Здатність розв'язувати складні задачі, у тому числі дослідницького та інноваційного характеру у 

сфері медицини. Здатність продовжувати навчання з високим ступенем автономії. 

 

загальних: 

ЗК 04. Знання та розуміння предметної галузі та розуміння професійної діяльності. 

ЗК 09. Здатність спілкуватись іноземною мовою. 

ЗК 11. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел. 

 

спеціальних (фахових, предметних): 

СК 01. Здатність збирати медичну інформацію про пацієнта і аналізувати клінічні дані. 

СК 16. Здатність до ведення медичної документації, в тому числі електронних форм. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

5. Результати навчання за дисципліною 
 

Результат навчання 
(1. знати; 2. вміти; 3. Комунікація; 4. 
автономність та відповідальність) 

Форми 

(та/або 

методи і 

технології) 

викладання  

і навчання 

Методи оцінювання  

 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

1 Знати    

1.1. Типи структури медичних 

термінів; граматичні категорії 

латинського іменника;  

визначення основи; відмінювання 

іменників І–V відмін; грецькі 

дублетні позначення 

(терміноелементи) латинських 

іменників  І–V  відмін; порядок 

слів у багаточленних термінах.  

Практична 

робота, 

самостійна 

робота 

Усна відповідь, доповнення, 

модульна контрольна робота, 

підсумкова контрольна 

робота, 

  опитування на знання 

фахової термінології  

10 

1.2. Граматичні категорії 

латинського прикметника, 

родові закінчення прикметників, 

визначення основи; словникова 

форма прикметників; парадигми 

відмінювання прикметників; 

особливості відмінювання 

прикметників; принципи 

узгодження прикметника з 

іменником;  утворення ступенів 

порівняння прикметників. 

Практична 

робота, 

самостійна 

робота 

Усна відповідь, доповнення, 

модульна контрольна робота, 

підсумкова контрольна 

робота, 

  опитування на знання 

фахової термінології 

10 

1.3. Відмінкове керування 

прийменників;  латинський 

числівник; основні форми 

латинського дієслова; утворення 

форм наказового способу; 

особливості утворення форм 

дієслів esse та fieri. Participium 

praesentis activi Participium 

perfecti passivi   в медичній 

термінології. Латинські назви 

хімічних елементів; назви 

кислот; назви оксидів; назви 

солей; назви складних ефірів; 

форм та їх латинські назви. 

Практична 

робота, 

самостійна 

робота 

Усна відповідь, доповнення, 

модульна контрольна робота, 

підсумкова контрольна 

робота, 

  опитування на знання 

фахової термінології 

8 

1.4. Назви ліків.  Види лікарських 

форм та їх латинські назви;  

назви рослин у номенклатурі 

Практична 

робота, 

самостійна 

робота 

Усна відповідь, доповнення, 

модульна контрольна робота, 

10 



лікарської сировини; 

словотворчі елементи, що 

містять інформацію про 

хімічний склад лікарського 

засобу; словотворчі елементи, 

що вказують належність 

лікарського засобу до 

фармакологічної групи; 

словотворчі елементи, що 

вказують на фармакологічну дію 

лікарської речовини;  структура 

медичного рецепту; 

найважливіші рецептурні 

скорочення; додаткові написи в 

рецептах. 

підсумкова контрольна 

робота, 

  опитування на знання 

фахової термінології 

1.5.   Історія формування клінічної 

термінології;  словотвір у 

клінічній термінології, типи 

структури клінічних термінів;  

грецько-латинські префіксальні, 

суфіксальні та кореневі 

терміноелементи в  клінічній 

термінології; структура діагнозу 

та особливості його перекладу 

українською мовою.  

Практична 

робота, 

самостійна 

робота 

Усна відповідь, доповнення, 

модульна контрольна робота, 

підсумкова контрольна 

робота, 

  опитування на знання 

фахової термінології 

10 

2 Вміти    

2.1. Визначати структуру 

анатомічного терміна; 

орієнтуватися у граматичних 

формах слів, що складають 

анатомічний термін; утворювати 

та перекладати українською 

мовою дво- та багаточленні 

анатомічні терміни з узгодженим 

та неузгодженим означенням; 

утворювати та перекладати 

ступені порівняння 

прикметників у латинській 

анатомо-гістологічній 

термінології. 

Практична 

робота, 

самостійна 

робота 

Усна відповідь, доповнення, 

модульна контрольна робота, 

підсумкова контрольна 

робота, 

  опитування на знання 

фахової термінології 

8 

2.2. Виділяти словотворчі елементи в 

найменуваннях лікарських 

засобів; використовувати форми 

наказового способу у 

фармацевтичній термінології; 

утворювати найменування 

хімічних сполук латинською 

мовою; розпізнавати і 

Практична 

робота, 

самостійна 

робота 

Усна відповідь, доповнення, 

модульна контрольна робота, 

підсумкова контрольна 

робота, 

  опитування на знання 

фахової термінології 

8 



записувати найменування 

лікарських засобів; пояснювати 

специфіку перекладу цих 

термінологічних сполук 

українською мовою 

2.3. Структурно правильно 

оформлювати рецепт; 

виписувати рецепти на тверді, 

м’які, рідкі лікарські форми 

(скорочений та розгорнутий 

приписи);  писати в рецептах 

найменування хімічних сполук 

латинською мовою 

Практична 

робота, 

самостійна 

робота 

Усна відповідь, доповнення,  

модульна контрольна робота, 

підсумкова контрольна 

робота, 

  опитування на знання 

фахової термінології 

8 

2.4. Розуміти, пояснювати та 

конструювати складені клінічні 

терміни; розрізняти грецько-

латинські дублети; утворювати 

клінічні терміни за допомогою  

грецько-латинських 

терміноелементів; розуміти та 

перекладати назви діагнозів. 

Практична 

робота, 

самостійна 

робота 

Усна відповідь, доповнення, 

модульна контрольна робота, 

підсумкова контрольна 

робота, 

  опитування на знання 

фахової термінології 

8 

3 Комунікація    

3.1. Демонструвати здатність до 

вільної комунікації мовою 

навчання, використовувати 

знання іноземних мов для аналізу 

інформаційних інтернет-ресурсів, 

читання спеціальної літератури в 

підготовці до практичних занять. 

Практична 

робота, 

самостійна 

робота 

Усна відповідь, доповнення, 

модульна контрольна робота,  

опитування на знання фахової 

термінології 

4 

3.2. Брати участь у дискусіях та 

обговореннях фахових питань; 

презентувати результати 

здійсненої самостійної роботи  

Практична 

робота, 

самостійна 

робота 

Усна відповідь, доповнення, 

опитування на знання фахової 

термінології 

4 

3.3. Виявляти увагу і толерантність до 

іншої / інакшої думки у процесі 

інтелектуальної комунікації. 

Практична 

робота, 

самостійна 

робота 

Усна відповідь, доповнення 

 

4 

4 Автономність та відповідальність:    

4.1 Самостійно шукати та критично 

опрацьовувати літературу з 

дисципліни, вільно володіти 

методами обробки, аналізу та 

синтезу наукової інформації 

Практична 

робота, 

самостійна 

робота 

Усна відповідь, доповнення 

 

3 

4.2 Обґрунтовувати власний погляд 

на дискутивні проблеми грецько-

латинської фахової термінології 

Практична 

робота, 

самостійна 

робота 

Усна відповідь, доповнення, 

модульна контрольна робота 

 

3 

4.3 Володіти навичками самостійної 

та командної роботи для 

вирішення завдань та 

Практична 

робота, 
Усна відповідь, доповнення,  

модульна контрольна робота 

2 



6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання  

 

 

 

 

 

Програмні результати 

навчання 

Результати навчання за дисципліною   

«Латинська мова та медична термінологія» 

РН 

1.1 

РН 

1.2 

РН 

1.3 

РН 

1.4 

РН 

1.5 

РН 

2.1 

РН 

2.2 

РН 

2.3 

РН 

2.4 

РН 

3.1 

РН 

3.2 

РН 

3.3 

РН 

4.1 

РН 

4.2 

РН 

4.3 

ПРН 21. Відшуковувати 

необхідну інформацію у 

професійній літературі та 

базах даних інших 

джерелах, аналізувати, 

оцінювати та 

застосовувати цю 

інформацію. 

+ + + + +     +   +   

ПРН 27. Вільно 

спілкуватися державною 

та англійською мовою, як 

усно так і письмово для 

обговорення професійної 

діяльності, досліджень та 

проектів. 

+ + + + + + + + + + + + + + + 

 

 

 

7. Схема формування оцінки 

7.1. Форми оцінювання 

 

• Семестрове оцінювання:  

 

І семестр 

 

1. Усна відповідь:  РН 1.1-1.2; РН 2.1-2.2 РН 3.1-3.3; РН 4.1-4.3 – 10 балів/5 балів. 

2. Доповнення: РН 1.1-1.2; РН 2.1-2.2; РН 3.1-3.3; РН 4.1-4.3 - 5 балів/2,5 балів. 

3. Модульна контрольна робота: РН 1.1-1.2; РН 2.1-2.2; РН 4.2-4.3 - 10 балів/5 балів 

1. Опитування на знання фахової термінології РН 1.1-1.2; РН 2.1-2.2; РН 3.1-3.2 – 15 

балів/7,5 балів 

 

ІІ семестр 

2. Усна відповідь:  РН 1.3-1.5; РН 2.3-2.4; РН 3.2; РН 4.1-4.3 – 5 балів/2,5 балів 

3. Доповнення: РН 1.3-1.5; РН 2.3-2.4; РН 3.1-3.3; РН 4.1-4.3 – 5 балів/2,5 балів 

4. Модульна контрольна робота РН 1.3-1.5; РН 2.3-2.4; РН 3.1., РН 4.2-4.3 – 15 балів/7,5 

балів 

обговорення проблемних питань  

щодо грецько-латинської фахової 

термінології 

самостійна 

робота 



5. Опитування на знання фахової термінології: РН 1.3-1.5; РН 2.3-2.4; РН 3.1-3.2 – 15 

балів/7,5 балів 

6. Підсумкова контрольна робота: РН 1.1-1.5; РН 2.1-2.4  –  20 балів/10 балів 

 

 

- Підсумкове оцінювання: залік 

 

Підсумкова кількість балів з дисципліни (максимум 100 балів) визначається як сума 

балів за систематичну роботу впродовж семестру з урахуванням підсумкової контрольної роботи. 

Залік виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру і не передбачає 

додаткових заходів оцінювання. 

Отже, підсумкова оцінка з дисципліни (мінімум 60, максимум 100 балів) складається із 

суми кількості балів за семестрову роботу (мінімум 48, максимум 80 балів) та підсумкової 

контрольної роботи (мінімум 12, максимум 20 балів). 

 

 

7.2. Організація оцінювання: 

 

Упродовж семестру здійснюється оцінювання відповідно до видів робіт та форм контролю, 

описаних у п. 7.1. Усі результати навчання оцінюються на практичних заняттях упродовж 

семестру.  

Підсумкова кількість балів з дисципліни (максимум 100 балів) визначається як сума балів 

за систематичну роботу впродовж семестру з урахуванням підсумкової контрольної роботи. Залік 

виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру і не передбачає 

додаткових заходів оцінювання. Студенти, які набрали мінімально позитивну кількість балів – 60, 

отримують – "зараховано". Студенти, які не набрали мінімально позитивну кількість балів – 60, 

отримують – "незараховано". Студентам, які за семестр набрали сумарно менше ніж 60 балів, для 

складання заліку необхідно скласти матеріал за темами, за якими виникла заборгованість, у 

вигляді написання самостійних робіт, виконання індивідуальних завдань, або ж за потреби 

написати контрольну роботу. 

 

7.3. Шкала відповідності  оцінок 

 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.  Структура  навчальної  дисципліни 

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ  

 

№ 

п/п 
Назва  тем 

Кількість годин 

П
р

а
к

т
и

ч
н

і 

за
н

я
т
т
я

 

С
а
м

о
ст

ій
н

а
 

р
о
б
о
т
а
 

І СЕМЕСТР 

 

Змістова частина 1. Анатомо-гістологічна термінологія 

 

1 Тема 1. Грецько-латинське походження сучасної  міжнародної 

медичної термінології. Типи структури медичних термінів. 

Граматичні категорії іменника. Парадигма відмінювання 

іменників І- V відмін. Особливості відмінювання іменників ІІІ 

відміни. Види анатомічних термінів за структурою. Порядок слів 

у багаточленних термінах. Переклад простих і складних 

анатомо-гістологічних термінів українською мовою. 

12 12 

2 

Тема 2. Прикметники І-ІІІ відмін: парадигма відмінювання та 

правила узгодження з іменником. Структура поліномінальних 

анатомічних термінів.  

8 10 

3 Тема 3. Утворення ступенів порівняння прикметників. 

Суплетивні ступені порівняння прикметників. Специфіка 

перекладу латинських прикметників вищого та найвищого 

ступенів українською мовою. Participium praesentis activi в 

медичній термінології. 

4 6 

4 
Тема 4. Відмінкове керування прийменників. Творення 

кількісних, розділових та прислівникових числівників.  
2 

 

4 

 

5 Модульна  контрольна  робота 1 2  

 Всього за І семестр 28 32 

ІІ СЕМЕСТР 

Змістова частина 2. Фармакологічна термінологія 

 

6 Тема 5. Види ліків та їх назв. Тверді, м’які, рідкі та ін. лікарські 

форми. Словотворчі елементи, що вказують на належність 

лікарського засобу до фармакологічної групи. Словотворчі 

елементи, що вказують на фармакологічну дію лікарської 

речовини.  

6 

 

 

6 



7 Тема 6. Назви рослин у номенклатурі лікарської сировини. 

Числівники та прислівники у ролі префіксів. 
4 

 

6 

8 Тема 7. Латинська хімічна номенклатура. Словотворчі елементи, 

що містять інформацію про хімічний склад лікарського засобу. 

Назви хімічних елементів, кислот, оксидів, солей, складних 

ефірів. 

4 

 

 

6 

9 

Тема 8. Лікарський рецепт. Структура рецепта, його латинська 

частина. Скорочення в рецептах. Додаткові написи в рецептах. 

Латинське дієслово та його форми. Граматичні категорії 

дієслова. Утворення форм наказового способу. Особливості 

утворення форм дієслів esse та fieri. 

6 

 

 

8 

10 
Модульна  контрольна  робота 2 2 

 

 

Змістова частина 3. Клінічна термінологія 

 

11 

Тема 9. Структура клінічних термінів. Грецька основа клінічних 

терміноелементів. Прості, складні і складені клінічні терміни. 

Грецько-латинські дублети в медичній термінології. Розуміння 

та переклад клінічних термінів.  

6 

 

 

8 

12 

Тема 10. Складені клінічні терміни.  Префіксальні 

терміноелементи в клінічній термінології. Суфіксальні 

терміноелементи в клінічній термінології. Кореневі 

терміноелементи в клінічній термінології. 

6 

 

8 

13 Тема 11. Прості та складні клінічні терміни. Структура складних 

клінічних термінів. Складні клінічні терміни на позначення 

меддіагностики. складні клінічні терміни на позначення діагнозу. 

4 

 

6 

14 Модульна  контрольна  робота 3 2  

15 Підсумкова контрольна  робота 2  

16 ВСЬОГО 42 48 

 

Загальний обсяг 150 год., в тому числі: 

Практичні заняття  – 70 год. 

Самостійна робота – 80 год. 
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