
Заняття З

У 1935 р. на з’їзді Німецького анатомічного товариства в Єні було прийнято нову 
NA, яка отримала назву Єнська анатомічна номенклатура (JNA). Утім, остання не 
отримала міжнародного визнання, оскільки була складена стосовно положення тіла чоти
риногих тварин і не відповідала принципу вертикального положення тіла людини.

На V Міжнародному конгресі анатомів, який відбувся в 1950 р. в Оксфорді, провідні 
вчені висловилися щодо невідповідності JNA як теоретичним, так і практичним потре
бам фахівців.

Чинною є Паризька анатомічна номенклатура — Parisiâna Nomïna Anatomïca 
(PNA), прийнята на VI Міжнародному конгресі анатомів, який відбувся в 1955 р. в Пари
жі. На PNA ґрунтуються сучасні національні анатомічні номенклатури. До PNA неодно
разово вносилися зміни й доповнення: 1960 р. (Нью-Йорк), 1965 р. (Вісбаден), 1970 р. 
(Ленінград, нині Санкт-Петербург), 1975 р. (Токіо), 1980 р. (Мехіко), 1985 р. (Лондон).

У 1989 р. було створено Федеративний комітет з анатомічної термінології 
(ФКАТ), до складу якого увійшли 60 національних анатомічних спілок. ФКАТ розпочав 
роботу над створенням спрощеної універсальної NA, зміни до якої вносилися у 1997 р. 
(Сан-Паулу) і 1999 р. (Рим).

Офіційну гістологічну номенклатуру (NH) — Leningradensia Nomïna Histologïca 
(LNH) — було прийнято на IX Міжнародному конгресі анатомів у Ленінграді (нині 
Санкт-Петербург, Росія) у 1970 р. LNH також постійно удосконалюється, про що свідчать 
зміни, доповнення й уточнення, внесені до LNH на XII Міжнародному конгресі анатомів 
у Лондоні (1985), міжнародних конференціях, які відбулися в Будапешті (1986) і Монре
алі (1987).

§ 15. ІМЕННИК (NOMEN SUBSTANTIVUM).
ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Терміни й номенклатурні найменування представлені іменниками або суб
стантивними словосполученнями (словосполученнями, утвореними на базі імен
ників), тому засвоєння основних граматичних категорій цієї частини мови —  не
обхідна умова оволодіння як медичною термінологією в цілому, так і її окремими 
підсистемами.

У латинській мові, як і в українській, іменник —  це змінна частина мови, яка 
має граматичні категорії роду, числа, відмінка, відміни.

S 16. РОДИ (GENERA)

Латинський іменник може належати до одного з трьох родів:

« * т « >  J J g Ш ш * “ «  роду Переклад

masculïnum т чоловічий
feminïnum f жіночий
neutrum n середній
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Граматичний рід іменника визначається за закінченням називного відмінка 
однини — Nom. sing.

Рід у латинській мові також може бути зумовлений значенням, а саме: належ
ність до осіб чоловічої/жіночої статі, вид діяльності, професія та ін.

Слід пам’ятати, що граматичний рід іменника в українській і латинській мо
вах здебільшого не збігається:

Латинська мова Українська мова

ramus masculïnum гілка жіночий рід

lingua feminïnum язик чоловічий рід

foramen neutrum отвір чоловічий рід

labium neutrum губа жіночий рід

S 17. ЧИСЛА (NUMËRI)

У латинській мові є два числа:
(num èrus) singulôris  —  однина 
(num ërus) p lurâlis  —  множина

На письмі число позначається скорочено: sing, (sg.) та p lur. (pi.).

jjT| Деякі іменники можуть мати лише форми однини — cancer (рак, злоякісне захворю
вання), valetûdo (здоров’я) або множини — aphthae (афти, дрібні виразки, локалізо
вані на слизовій оболонці ротової порожнини), rhagàdes (рагади, тріщини шкіри). 
Такі іменники називаються singularia tantum  і pluralia tantum  відповідно.

[TlD В окремих випадках число може відігравати смислодистинктивну функцію, тобто 
змінювати значення слова. Наприклад, aqua — вода, але aquae — води (мінеральні 
та інші джерела).

S 18. ВІДМІНКИ (CASUS)

У латинській мові, як і в українській, відмінок —  це граматична словозмінна 
категорія іменника (а також деяких інших частин мови, зокрема прикметника, 
дієприкметника, займенників тощо), що слугує засобом зв’язку з іншими слова
ми у словосполученні або реченні.

Основним засобом вираження відмінка у латинській мові, як і в українській, 
є закінчення. У латинській мові шість відмінків:

Відмінок Скорочена назва Український переклад
(Casus) відмінка ’г

nominatlvus Nom. називний хто? що?
genetlvus Gen. родовий кого? чого?
datfvus Dat. давальний кому? чому?
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Закінчення тав.і.

Відмінок
(Casus)

Скорочена назва 
відмінка

Український переклад 
назви і функції Питання

accusatïvus Асс. знахідний кого? шо?
ablatïvus Abi. виконує функцію 

орудного й місцевого 
відмінків

ким? чим ? 
де? на чом)'? 
під чим?

vocatlvus Voc. кличний У медичній 
термінології не 
вживається

§ 19. ВІДМІНИ (DECLINATIÖNES)

Латинські іменники поділяються на п ’ять відмін. Визначається відміна імен
ника за закінченням G en. sing. (див. схему нижче).

Відміни

І U НІ IV V
і і---------

______ і______
Закінчення 
Gen. sing. 

-ае

Закінчення 
Gen. sing, 

-і

Закінчення 
Gen. sing. 

-is

Закінчення 
Gen. sing. 

-us

Закінчення 
Gen. sing. 

-ëi

У сучасній латинській медичній термінології є невелика група невідмінюва
них іменників.

Невідмінюваними здебільшого є іменники, запозичені із сучасних європей
ських мов. У латинській мові невідмінювані іменники традиційно належать до 
середнього роду, наприклад: schock, п  —  шок.

(TTj В усіх латинських відмінах існують іменники-винятки з правила про рід, тому до 
І відміни можуть належати іменники чоловічого роду, а до II — жіночого. Напри
клад: dentista, ае, m (І відм.) — дантист, зубний лікар, diameter, tri, f (II відм.) — 
діаметр, manus, us, f (IV відм.) — кисть.

S 20. ФОРМА ЗАПИСУ ІМЕННИКА

У латинській мові іменники та інші змінні частини мови записуються до слов
ника й запам’ятовуються у встановленій формі, яка називається словниковою . 
Словникова форма буває повною (вим овляється) і скороченою (записується).

П овна словникова ф орм а іменників складається з форм Nom. sing., G en. 
sing, і роду іменника.
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Скорочена словникова форма складається з форм Nom. sing., закінчення Gen. 
sing, і роду іменника, позначеного однією літерою (т, f  п). Приклади повної та 
скороченої словникових форм див. нижче.

Словникова форма Іменника

повна
скорочена

Norn. sing. Gen. sing. Genus

lingua linguae feminïnum lingua, ae, f

ramus rami mascullnum ramus, i, m

labium labii neutrum labium, i, n

ganglion ganglii neutrum ganglion, i, n

apex aplcis mascullnum apex, icis, m

radix radlcis feminïnum radix, ïcis, f
corpus corporis neutrum corpus, ôris, n
ductus ductus mascullnum ductus, us, m
coniu comus neutrum cornu, us, n
facies faciei feminïnum facies, ëi, f

Особливу увагу слід звернути на словникову форму іменників третьої відмі
ни, адже переважна більшість цих іменників у Nom. sing, має усічену основу, яка 
повністю проявляється в Gen. sing. Саме тому закінчення Gen. sing, таких імен
ників завжди подається з частиною основи. Наприклад: apex, ids, т (Gen. sing. —► 
apïds) —  верхівка; cavüas, ätis, /  (Gen. sing. —> cavitätis) —  порожнина; corpus, 
öris, n  (Gen. sing. —> corporis) —  тіло.

Односкладові іменники, тобто такі, що в Nom. sing, мають лише один склад, 
прийнято повністю записувати в Nom. sing, та Gen. sing.

Отже, при записуванні таких іменників у словниковій формі скорочується 
лише назва роду. Наприклад: dens, dentis, m  —  зуб; os, ossis, n  —  кістка; os, oris, 
n  —  рот; pars, p a r t is , f  —  частина.

§ 21. ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВИ ІМЕННИКІВ

Щоб правильно відмінювати іменники або утворювати різні синтаксичні кон
струкції, слід навчитися визначати основу іменників, до якої додаються закінчен
ня непрямих відмінків.

Основа іменників у латинській мові визначається шляхом відкидання закін
чення Gen. sing.

Зразок визначення основи подано нижче.
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Словникова форма 
іменника

Форма
Gen. sing.

Відміна і закінченя Gen. 
sing., яке необхідно 

відкинути
Основа

lingua, ае, f lingu-ae І, -ае lingu-

ramus, і, m ram-î

II, -і

ram-

labium, і, n labi-i labi-

ganglion, і, n gangli-i gangli-

apex, ïcis, m apïc-is

III, -is

apïc-

radix, Icis, f radîc-is radie-

corpus, oris, n corpor-is corpôr-

ductus, us, m duct-us

і с

duct-

cornu, us, n com-us corn-

facies, êi, f faci-ëi У -ei faci-

І  22. ЗАКІНЧЕННЯ НОМІМАТІУиБ 
ТА СЕМЕТЇУиБ 1-У ВІДМІН

Утворення латинською мовою термінів і номенклатурних найменувань пе
редбачає запам’ятовування закінчень називного й родового відмінків однини і 
множини І— V відмін.

Закінчення
_;_і_. a tes, • J

• Закінчення

Відміна Nom.
sing.

Gen.
sing.

РІД Приклади Nom.
plur.

Gen.
plur.

I -a -яеAL: f lingua, ae, f -ae -drum

-us,
• • ■' ■: ' *

ramus, і, m

II
-er кг'&г- ■-• 1 ‘s';: ■ " '

m cancer, cri, m 4
-örum

-um,
-on

-і

..'M . ,
n labium, i, n 

ganglion, i, n -a

III різні

: ‘ ' г:;*Г ■’ • : m
f

apex, ïcis, m 
radix, Icis, f -es -um

n
coprus, ôris, n 
rete, is ,n -a(ia)

(ium)

-us І -s' ; m ductus, us, m -US
IV -u n cornu, us, n -ua

-Uli 111

V -es r facies, êi, f -es -ërum
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5 23. БЕЗПРИЙМЕННИКОВЕ КЕРУВАННЯ.
СПОСОБИ ПЕРЕКЛАДУ НЕУЗГОДЖЕНОГО ОЗНАЧЕННЯ

Значна частина фахових термінів і номенклатурних найменувань — анато
мічних. клінічних, фармацевтичних —  складається з двох чи кількох іменників. 
Такий тип зв'язку називається безприйменниковим керуванням, а означення, 
виражене іменником, —  неузгодженим означенням.

За цієї конструкції означуване слово —  іменник у формі Nom. sing. / Nom. 
plur. — ставиться на першому місці, означенням виступає інший (або інші) імен
ним-и) у формі Gen. sing. / Gen. plur. (див. схему1).

Схема синтаксичної конструкції “неузгоджене означення”

Si
Nom. sing./plur.

S,
Gen. sing'/piur.

s3
- Gen. sing^piur.

л1 1
cavum oris 1

commissüra labiörum
prismäta enameli t
foramen aplcis dentis

Переклад неузгодженого означення українською мовою може здійснюватися 
двома способами: іменником(-ами) у родовому відмінку або прикметником(-ами). 
Наприклад: cavum  oris —  порожнина рота або ротова порожнина, com m issura  
labiorum  —  спайка губ або губна спайка, prism ata enam eli —  призми емалі або 
емалеві призми.

Під час перекладу українською мовою неузгодженого означення іменником у 
родовому відмінку порядок слів в обох мовах залишається незмінним.

В окремих термінах неузгоджене означення в латинській мові перекладається 
українською виключно узгодженим означенням, наприклад: ram u s colli —  шийна 
гілка, а не гілка шиї.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

1. Латинський іменник може належати до або ... роду.
2. На письмі рід іменника позначається літерами . . . .
3. Рід іменників у латинській мові визначається за ... .

1 Літерою в на схемі позначено іменник (від латинської назви іменника потеп $иЬ$їапПуит).
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Заняття З

4. У латинській мові є ... числа.
5. На письмі число записується . . . .
6. У латинській мові ... відмінків.
7. У медичній термінології вживаються такі відмінки: . . . .
8 У латинській мові ... відмін іменників.
9. Відміна іменників у латинській мові визначається за ... .

10. Латинські іменники записуються до словника й запам’ятовуються в ... .
11. Повна словникова форма іменників складається з ... .
12. Скорочена словникова форма складається з ... .
13. Односкладовими називаються іменники, які ... .
14. Односкладові іменники записуються до словника таким чином: ... .
15. Основа іменників визначається шляхом . . . .
16. Неузгоджене означення складається з ... .
17. Переклад неузгодженого означення українською мовою може здійснювати

ся такими способами: . . . .
18. Під час перекладу українською мовою неузгодженого означення іменником 

у родовому відмінку порядок слів в обох мовах . . . .

ВПРАВИ

І. Вправа для усного виконання

П рочитати  слова, визначити  відміну ім енників:

lingua, ае, f 
uvula, ае, f 
corona, ае, f 
cervix, Icis, f 
recessus, us, m 
os, ossis, n 
cartilago, mis, f 
fossa, ae, f

dens, dentis, m 
collum, i, n 
radix, Icis, f  
pulpa, ae, f 
angulus, i, m 
cavitas, atis, f 
kion, i, n 
species, ei, f

septum, i, n 
foramen, ïnis, n 
caries, êi, f 
tuberositas, âtis, f  
ramus, i, m 
diaphragma, àtis, n 
sinus, us, m 
frenülum, i, n

os, oris, n 
processus, us, m 
corpus, oris, n 
cavum, i, n 
dorsum, i, n 
systema, atis, n 
hiatus, us, m 
pulmo, onis, m

II. ВПРАВИ ДЛЯ ПИСЬМОВОГО ВИКОНАННЯ

1. Записати  ім енники  у скороченій словниковій  формі, визначити  основу:

canalis, canalis mascullnum 
labium, labii neutrum 
regio, regiônis feminlnum 
frenülum, frenüli neutrum

atrium, atrii neutrum 
fovea, foveae feminlnum 
arcus, arcus mascullnum 
ganglion, ganglii neutrum
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caries, cariëi feminlnum 
sinus, sinus mascullnum 
cranium, cranii neutrum

tuberositas, tuberositâtis feminlnum 
facies, faciêi feminlnum 
caput, capitis neutrum

2. Д описати словникову форму

cornu. US ...

ім енників , визначити  відміну:

senes, еі ... 
aquaeductus, us .gingiva, ае ... 

superficies, ëi ... 
ocùlus, і ... 
cor, cordis ... 
pars, partis ... 
processus, us ... 
bucca, ae ... 
sulcus, і ...

tuberculum, і , 
arcus, us ... 
corpus, ôris ... 
alveôlus, і ... 
papilla, ae ... 
sulcus, і ... 
frons, frontis . 
ganglion, і ... 
margo, inis ...

orgànon, і ... 
facies, ëi ... 
atlas, ntis ... 
ventricülus, і 
tendo, inis ... 
fibra, ae ... 
genu, us ... 
tuber, ëris ... 
jugum , і ...

fovëa, ae ... 
articulatio, onis ... 
homo, inis ... 
ligamentum, і ... 
axis, is ... 
skelëton, і ... 
apex, Tcis ...

3. У творити  терм інологічні одиниці за зразком  син такси ч н о ї кон струкц ії 
“ неузгоджене означення” , перекласти  українською  мовою:

alveolus / collum / cavum + dens, dentis, m
arcus + vertebra, ae, f
lingula / incisura + mandibtila, ae, f
radix / septum / frenulum + lingua, ae, f
regio +  corpus, oris, n
rima / angulus + os, oris, n
sulcus + sinus, us, m
tuber + maxilla, ae, f
vena + cerebrum, i, n / facies, ei, f
vestibulum + nasus, i, m

4. П ерекласти  словосполучення українською  мовою , записати  словникову 
форму кожного слова, визначити  відм інок і число, в яком у стоїть кожне слово:

angüli oris 
cavum oris 
commissüra labiôrum 
dens sapientiae 
diaphragma oris 
muscüli linguae 
pulpa dentis 
ramus colli 
canal is pulpae
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cartilagines laryngis 
corpus vertebrae 
fissurae dentis 
labia oris 
musculus uvulae 
radix linguae 
ramus mandibulae 
aponeurosis linguae 
cavitas pharyngis

alae nasi 
apex dentis 
radix dentis 
canalis radlcis 
margo linguae 
septum nasi 
sinus aortae 
venae colli 
vestibulum oris



Заняття З

5. Записати словникову ф орму кожного слова, перекласти  словосполучення 
за зразком  синтаксичної конструкц ії “ неузгоджене означення” :

ріжок 4* пульпа 
вуздечка + губа 
основа 4- нижня щелепа 
коронка 4- зуб 
дно 4- камера 4- пульпа 
верхівка 4- корінь + зуб 
тіло 4- верхня щелепа 
сосочок 4- протока

щілина / кут 4- рот 
спинка / перегородка 4- язик 
ДНО 4- порожнина 4- рог 
отвір + верхівка 4- зуб 
порожнина 4- коронка 4- зуб 
склепіння 4- камера 4- пульпа 
склепіння 4- присінок 4- рот 
залоза + верхівка 4- язик

III. Завдання для індивідуального виконання

1. Вибрати і перекласти  терм інологічні словосполучення, як і відповідаю ть 
схемі:

S,
Nom. plur.

S2
Gen. sing.

aperturae sinus 
compages thoracis 
ostium aortae 
papillae linguae 
porta hepatis 
musciili dorsi 
prismata enameli 
suturae cranii

arcus aortae 
bifurcatio tracheae 
lacuna musculorum 
organa sensuum 
sulcus sinus 
cornua pulpae 
regiones corporis 
sinus venarum

arteria cerebri 
articulatio genus 
ligamenta patellae 
os coccygis 
trigonum colli 
basis cranii 
ossa faciei 
dentes sapientiae

2. Трансф орм увати  вибрані із попереднього завдання терм інологічні слово
сполучення т а к , щоб вони відповідали схемі:

’ •. ; Bj ‘ _• -. г'; vt;-\ •!:v
, Nom. sing. v . ...v ,ч • ••

: S2 
Gen. sing.
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ЛІНГВОКУЛЬТУРОЗНАВЧИЙ БЛОК

Ab U rbe condlta  —  Від заснування міста (тобто від 
заснування Риму).

За легендою, Рим був заснований у 753 р. до н. е. Ромулом 
(Romulus), який і став першим царем Urbs aeterna (“Вічне мі
сто” —  інша назва Риму), названого на його честь Римом 
(Roma —  латинська назва Риму; мал. 3).

Ad hoc —  Для даного випадку; доречно.
A m antes —  am entcs — Закохані —  шалені.
Et cetera (etc.) —  І так далі.
Ne quid nimis —  Нічого зайвого; у всьому має бути помір

кованість.
Ut supra —  Як сказано вище.
Volens-nolens —  Хоч-не-хоч; чи хоч, чи не хоч; з волі чи з 

неволі.

ЦІКАВА СТОМАТОЛОГІЯ
Фінікійці, які населяли територію сучасного Лівану, ж или  

у  той самий час, що й стародавні єгиптяни. Результати ар
хеологічних розкопок дають підстави ствердж увати, що 
серед фінікійців були кваліфіковані лікарі-практики, які здійс
нювач и складні стоматологічні реставрації.

У 1862 р. Ш арль Галардо, який проводив розкопки непода
лік від древнього Сидону, знайшов зубний протез, що дату
ється 400 р. до н.е. Протез складався із чотирьох природних 
нижніх зубів, м іж  якими кріпилися два зуби, вирізані зі слоно
вої кістки. Ці штучні зуби, які заміняли втрачені різці, з *єдну- 
ваіися із сусідніми за допомогою золотого дроту.
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ЗАНЯТТЯ 4

Тема: Загальні відомості про прикметник. Перша 
група прикметників. Дієприкметники 
минулого часу пасивного стану в 
анатомічній номенклатурі. Синтаксична 
конструкція “узгоджене означення”

$ 24. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРИКМЕТНИК

Прикметники (асЦесНуа) у латинській мові мають ті самі 
граматичні категорії, що й іменник —  рід, число, відмінок і від
міну. Належність до однієї з трьох (І, II або III) відмін визначає 
належність прикметника до певної групи. Отже, прикм етники  
І та  II відміни н алеж ать до перш ої групи, прикметники 
III відміни —  до другої групи.

Прикметники не мають окремих відмінкових закінчень, 
тому, якщо прикметник належить до І або II відміни, він має 
такі самі відмінкові закінчення, що й іменники І або II відміни. 
Якщо прикметник належить до III відміни, він має такі ж від
мінкові закінчення, що й іменники III відміни (про особливості 
відмінювання прикметників III відміни детально див. § 65).

§ 25. ПЕРША ГРУПА ПРИКМЕТНИКІВ

До першої групи належать прикметники з такими родовими
закінченнями в > іо т . $івд.

-И5 або -ег -а -ит

\ І
1
▼

та$сиІїпит Гетіпїпит пеігігит

Прикметники жіночого роду (на -а) відмінюються за І  від
м іною , чоловічого (на -ив або -ег) і середнього роду (на -ит ) —  
за I I  відм іною .

§ 26. СЛОВНИКОВА ФОРМА ПРИКМЕТНИКІВ 
ПЕРШОЇ ГРУПИ

Словникова форма прикметників першої групи складається 
з форми чоловічого роду та закінчень жіночого й середнього ро
дів, які записують через кому.

Прикметники на -ег здебільшого мають -е- випадне (хоча 
деякі прикметники -е- в основі зберігають), тому закінчення жі
ночого та середнього родів таких прикметників слід записувати 
із частиною основи.
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Приклади прикметників першої групи та їхню словникову форму наведено
нижче.

Genus e t declinatio adjectivörum 
(рід і відміна прикметників)

Словникова форма Переклад
masc. 
(II в.)

femin. 
(1 в.)

neutr. 
(Il B.)

long-us long-a long-um longus, a, um довгий

sinist-er sinistr-a sinistr-um sinister, tra, trum лівий

bivent-er biventr-a biventr-um biventer, tra, trum двочеревцевий

asp-er aspër-a aspër-um asper, ëra, ërum шорсткий

§ 27. ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВИ ПРИКМЕТНИКІВ 
ПЕРШОЇ ГРУПИ

Основа прикметників першої групи визначається шляхом відкидання закін
чення Norn. sing, від форми ж іночого роду , як показано нижче.

Словникова форма 
прикметника

Форма
Nom. sing, femininum Основа

longus, a, um long-а long-
sinister, tra, trum sinistr-a sinistr-
biventer, tra, trum biventr-a biventr-
asper, êra, ërum aspër-a aspër-

§ 28. ДІЄПРИКМЕТНИКИ МИНУЛОГО ЧАСУ 
ПАСИВНОГО СТАНУ

Компонентом термінологічного словосполучення часто виступають дієприк
метники минулого часу пасивного стану (participium perfect! passivi —  PPP).

За своїми морфологічними ознаками дієприкметники минулого часу пасив
ного стану подібні до прикметників першої групи, оскільки мають родові закін
чення -us (m), -а (f), -um  (п) і відповідно відмінюються за зразком іменників 
1 (feminlnum) і II відміни (masculTnum та neutrum).

§ 29. ДІЄПРИКМЕТНИКИ МИНУЛОГО ЧАСУ ПАСИВНОГО СТАНУ, 
УЖИВАНІ В АНАТОМІЧНІЙ НОМЕНКЛАТУРІ

P PP Український переклад
afïïxus, a, um прикріплений
aggregätus, a, um зібраний
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Закінчення табл.

ppp Український переклад

bifldus, а, um розщеплений, роздвоєний

circumflexus, a, um огинальний

composltus, a, um складний

conjunctivus, a, um сполучний

contactus, a, um контактний

decidüus, a, um випадний

fixus, a, um фіксований, прикріплений

incisTvus, a, um різцевий

innominätus, a, um безіменний
oblongätus, a, um довгастий
obturätus, a, um затульний

§ ЗО. СИНТАКСИЧНА КОНСТРУКЦІЯ 
“УЗГОДЖЕНЕ ОЗНАЧЕННЯ”

У латинській мові, як і в українській, узгодження —  це синтаксичний зв'язок 
у підрядних словосполученнях, який передбачає кореляцію словоформ між його 
компонентами, тобто зі зміною однієї словоформи змінюється й інша.

Переклад синтаксичної конструкції “узгоджене означення” з української 
мови латинською починається з останнього слова, оскільки в латинській мові на 
першому місці ставиться головне слово —  іменник, а за ним —  одне (або кілька) 
означень.

В українській мові усталений зворотний порядок, інакше кажучи, спочатку 
ставиться означення, а потім означуване слово —  іменник.

Здебільшого узгоджене означення виражається прикметником, який ставить
ся у тому ж роді, числі та відмінку, що й іменник.

Крім прикметників функцію узгодженого означення можуть виконувати:
•  дієприкметник минулого часу пасивного стану (participium perfecti 

passlvi), наприклад: sutüra transversa —  поперечний шов, dens deciduus — 
випадний зуб;

•  дієприкметники теперішнього часу активного стану (participium praesentis 
actlvi), наприклад: dens permänens —  постійний зуб, vertebra prominens — 
хребець, який виступає;

•  рідко —  порядкові числівники (numerälia ordinalia), наприклад: dens 
moläris tertius —  третій великий кутній зуб (зуб мудрості), costa undecima — 
XI ребро, ventricülus quartus —  четвертий шлуночок.
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§31. АЛГОРИТМ УТВОРЕННЯ СИНТАКСИЧНОЇ КОНСТРУКЦІЇ 
“УЗГОДЖЕНЕ ОЗНАЧЕННЯ"

Завдання: перекласти латинською мовою словосполучення “тверде піднебіння"

Зразок ви кон ан ня

No Послідовність виконання дій Приклад

I Записати кожне слово у словниковій формі піднебіння — palatum, і, п 
твердий — durus, a, um

2
і

Визначити головне слово, яке відповідає на питання 
що? і ставиться на першому місці

піднебіння —* palatum

3 Визначити залежне слово, яке відповідає на питання 
який? яка? яке? і ставиться на другому місці

твердий —> durus

4 За словниковою формою визначити рід головного 
слова — іменника,
V нашому прикладі іменник середнього роду — п

palatum, і, д

5 Вибрати форму прикметника відповідного роду,
г нашому прикладі — середнього

durus, a, um 
m f  n

6 Поставити прикметник у тому ж числі та відмінку, 
у нашому прикладі — однина (sing.) та називний 
(Nom.)

palatum  durum  
(тверде піднебіння)

§ 32. ЗРАЗКИ УЗГОДЖЕННЯ ПРИКМЕТНИКІВ ПЕРШОЇ ГРУПИ 
З ІМЕННИКАМИ І-У  ВІДМІН

foramen, inis, п •* 

crista, ае, f м-----
І

foramen palatlnum 

crista palatlna 

nervus palatTnus 

processus palatTnus 

facies palatlna 

os palatlnum
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§ 33. АЛГОРИТМ УТВОРЕННЯ МНОЖИНИ

Завдання: перекласти латинською мовою словосполучення “різцеві зуби, різці"

Зразок  ви кон ан ня

Ns Послідовність виконання дій Приклад

1 Записати кожне слово у словниковій 
формі

зуб — dens, dentis, m
різцевий — incislvus, а, um

2 Визначити порядок слів у латинському 
словосполученні

1 2 
зуб різцевий

3 За словниковою формою визначити 
відміну головного і залежного слів

dens, dentis ш —> НІ відміна 
incislvus, а, um —► II відміна
(прикметник першої групи 
чоловічого роду відмінюється 
за II відміною)

4 Визначити основу кожного слова:
— в іменників основа визначається 
шляхом відкидання закінчення Gen. 
sing.

згідно з правилом, основа 
прикметників першої групи визначається 
шляхом відкидання закінчення Nom. 
sing, від форми жіночого роду

форма Gen. sing. — dentis,
відкидаємо закінчення III відміни -is, 
отже, основа —► dent-

форма жіночого роду прикметника 
incislvus, а, um 
— incislva,
отже, основа —> incislv-

5 Додати до основи іменника dent- 
закінчення Norn. plur. Ill відміни 
чоловічого роду (див. § 22. Закінчення 
Nominativus та Genetivus І— V відмін)

dent- + -es

6 Додати до основи прикметника incislv- 
закінчення Nom. plur. II відміни 
чоловічого роду (див. § 22. Закінчення 
Nominativus та Genetivus I— V відмін)

incislv- + -і

7 Записати утворену форму Nom. plur. dentes incisTvi 
(різцеві зуби, різці)

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

1. Прикметники в латинській мові мають такі граматичні категорії ... .
2. До першої групи належать прикметники ... відмін.
3. До другої групи належать прикметники ... відміни.
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4. Прикметники першої групи мають такі родові закінчення: . . . .
5. Словникова форма прикметників першої групи складається з ... .
6. Прикметники ... роду із закінченням ... відмінюються за І відміною.
7. Прикметники ... роду із закінченнями ... або ... та ... роду із закінченням 

... відмінюються за II відміною.
8. Прикметники на ... здебільшого мають -е- випадне, тому закінчення ... та 

... родів таких прикметників слід записувати з ...  .
9. Основа прикметників першої групи визначається шляхом відкидання ... 

від форми . . . .
10. Дієприкметники ... за своїми морфологічними ознаками подібні до при

кметників ... групи, оскільки в Norn. sing, закінчуються на ... і відміню
ються за ... відмінами.

11. Переклад синтаксичної конструкції “узгоджене означення” з українською 
мови латинською починається з ... ,  оскільки у латинській мові на перш о
му місці ставиться ... ,  а за ним —  . . . .

12. Здебільшого узгоджене означення виражається ... ,  який ставиться у тому
ж та ... ,  що й іменник.

13. Функцію узгодженого означення можуть виконувати не лише ..., а й такі 
частини мови, як ... .

Розділ І Фонетика. Морфологія. Синтаксис. Анатомічна і гістологічна номенклатури

ВПРАВИ

І. Вправа для усного виконання

Д оповнити словникову ф орму п ри км етн и к ів  і д ієп р и км етн и к ів  минулого 
часу пасивного стану:

asp..., aspëra, aspër... 
coronoid..., coronoidea, coronoide... 
cutanë..., cutané..., cutanéum 
dexter, dextr..., dextr ... 
deciduus, decidu..., decidu... 
extemus, extern..., extern... 
masseteric..., masseterica, masseteric... 
mediànus, median..., median ... 
petrôs..., petrôs..., petrôsum 
pterygoide.. .,pterygoidea, pterygoide... 
tympanic..., tympanic..., tympanïcum

caec..., caec..., caecum 
digastricus, digastric..., digastric.. 
incislv..., incisive, incislv... 
internu§..., intern..., intern... 
lacte..., lacte..., lacteum 
latus, lat..., lat... 
liber, liber..., liber... 
medi..., medi..., medium 
osse..., ossea, osse... 
profund..., profunda, profund... 
sinist..., sinistra..., sinistr...
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II. Вправи для письмового виконання

1. Записати  скорочену словникову форму п рикм етн и ків  із вп рави  1 для 
усного ви кон ан ня , визначити  їхню  основу.
2. Узгодити прикм етн и ки  (д ієприкм етники  минулого часу пасивного стану) 
з ім енникам и, перекласти  українською  мовою:

1 відміна
auricula + dexter, tra, trum 
crista + palatlnus, a, um 
fossa + digastricus, a, um 
fovea + pterygoideus, a, um 
linea + mylohyoideus, a, um 
substantia + ebumeus, a, um 
uvula + palatlnus, a, um 
vertebra + coccygeus, a, um 

III відм іна
cartilago, Inis, f  + fibrosus, a, um 
canalis, is, m + caroticus, a, um 
cavitas, atis, f  +  tympamcus, a, um 
dens, dentis, m + canlnus, a, um 
foramen, mis, n + caecus, a, um 
margo, mis, m + liber, era, erum 
os, ossis, n +  zygomatlcus, a, um

3. У творити  синтаксичну  конструкцію  
українською  мовою:

arteria, ае, f  + піднебінний 
corpus, oris, n + жировий 
ductus, us, m + лімфатичний 
dens, dentis, m + різцевий 
foramen, inis, n + рваний

II відміна
cavum + tympamcus, a, um 
ligamentum + venosus, a, um 
nucleus + ruber, bra, brum 
nervus + masseterfcus, a, um 
palatum + durus, a, um 
trigonum + caroticus, a, um 
torus + palatlnus, a, um 
tuberciilum + pharyngeus, a, um

IV відміна
ductus + parotideus, a, um 
processus + coronoideus, a, um 
sinus + sigmoideus, a, um 
textus + osseus, a, um

V відміна
facies + contactus, a, um 
facies + palatlnus, a, um

узгоджене означення” , перекласти

ganglion, і, n + вушний 
muscOlus, і, m + широкий 
os, ossis, n + п ід’язиковий 
processus, us, m + остистий 
ventricQlus, i, m + правий

4. П ерекласти  терм інологічні словосполучення українською  мовою, записати 
словникову форму кожного слова:

arcus palatoglossus 
papilla conlca

fibra obliqua 
canâlis pterygoideus

pars fixa
incisûra pterygoidea
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dens serotinus 
ganglion pterygopalatînum 
musculus deltoideus 
tuberositas masseterica 
vena transversa

nervus palatlnus 
ora rubra
ligamentum arteriösum 
processus mastoideus 
sulcus palatlnus

facies masticatoria 
forämen palatlnum 
palätum osseum 
os palatlnum 
radix clinïca

5. П ерекласти  терм інологічні словосполучення латин ською  мовою :

барабанне сплетення 
листоподібний сосочок 
кісткова перегородка 
піднебінна завіса 
лямбдоподібний шов 
молочний зуб 
крилоподібний відросток

вилична гілка 
двочеревцевий м ’яз 
різцевий сосочок 
поперечна артерія 
праве передсердя 
рваний отвір 
соскоподібний кут

вилична дуга 
виличний відросток 
кам’яниста пазуха 
лімфатичний вузол 
кісткова речовина 
прямий м ’яз 
різцева кістка

Завдання для індивідуального виконання

П ерекласти  словосполучення латин ською  мовою , утвори ти  ф орм и: 
G en. sing.; Nom. plur.

піднебінна ость 
слизова оболонка 
глибокий м ’яз 
біла лінія
ікло (букв. —  собачий зуб) 
решітчастий отвір

вилична кістка 
живильний канал 
піднебінна борозна 
косе волокно 
венозна дуга 
слуховий хід

жовта зв язка 
дугова артерія 
різцевий отвір 
шлункова складка 
піднебінна вена 
зовнішня поверхня

ЛІНГВОКУЛЬТУРОЗНАВЧИЙ БЛОК

Aléa iacta  est —  Жереб кинуто.
Римський письменник-біограф Светоній у “Ж иттєписах 

дванадцяти цезарів” стверджував, що ці слова були сказані 
Гаєм Ю лієм Цезарем 10 січня 44 р. до н.е., коли той прийняв 
рішення перейти прикордонну річку Рубікон і тим самим роз
почав громадянську війну (мал. 4).

Синонім цього фразеологізму —  “Перейти Рубікон” . Оби
два фразеологізми вживають, коли йдеться про прийняття 
важливого остаточного рішення.
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Мол. 4. П ам 'ятник Гаю Юлію Цезарю в Римі

C urricü lu m  vitae —  Життєвий шлях. Біографія.
Non cu ra tu r, qui c u ra t —  He виліковується той, хто має 

турботи.
Non tarn p raeclâ rum  est scire L atine, quam  tu rp e  est 

nescîre —  Не так чудово знати латинську мову, як ганебно її не 
знати (Ціцерон).

Nil d esperandum  —  Не занепадай духом (Горацій).
Perfïce te —  Удосконалюй себе.
V erba volant, Scrip ta  m anet —  Слова відлітають, написа

не залишається.
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ЦІКАВА СТОМАТОЛОГІЯ

Мостоподібні конструкції вміли виготовляти не лиш е фі
нікійці, а й етруски, про яких науці відомо не т ак багато. 
Етруски населяли північну й середню частину Апеннінського 
півострова.

В етруських могилах археологи знайшли мостоподібні 
конструкції, які заміняли один або кілька втрачених зубів. Д ля  
з ’єднання штучних зубів із природними використовували т он
кі пластини із золота високої проби. Іноді кріплення здійсню
вали за допомогою штифтів або заклепок.

Замінниками втрачених зубів слугували як  лю дські зуби із 
видаленою шийкою зуба, так і оброблені телячі або волові 
зуби. Учені припускають, що, найвірогідніше, зуби видаляли зі 
щелеп молодих тварин ще до прорізування, про що свідчить 
відсутність специфічних слідів стирання на ж увальних по
верхнях зубів.
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ЗАНЯТТЯ 5

Тема: Друга група прикметників.
Дієприкметники теперішнього часу 
активного стану в анатомічній 
номенклатурі. Прикметники з 
недостатніми ступенями порівняння, 
які вказують на положення органів 
і напрямки частин тіла. Особливості 
вживання прикметників “великий” 
і “малий” в термінології

§ 34. ДРУГА ГРУПА ПРИКМЕТНИКІВ

До другої групи належать прикметники III відміни.
Залежно від кількості родових закінчень у ІЧ от.* іі^ . прикметники другої 

групи поділяються на три підгрупи:

перша підгрупа —► три родові закінчення

-ег -і 5 -е

^  і  N .
тазсиїТпигп Аетіпїпит пеіИгит

друга підгрупа -» два родові закінчення

-І8

таБсиІтит ГетіпТпит
і

пеШгит

(7^ У латинській мові загалом і в медичній термінології зокрема найчисельнішою є дру
га підгрупа, тобто прикметники із двома родовими закінченнями.

третя підгрупа —» одне родове закінчення» спільне для всіх родів

-г

-8

-X

ш, Г, п

Приклади прикметників другої групи та їхню словникову форму наведено 
нижче.
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Підгрупа Родові закінчення Приклади Словником форма Переклад

- e r  ( m ) celer
1-а -is (0 celèris celer, èris, ëre ШВИДКИЙ

-е (n) celére

2-а
-is (m, 0 
- e  (n)

labiâlis
labiale labiâlis, e губний

-X ( m ,  f, n ) simplex simplex, Icis простий
3-я - r  ( m ,  f, n ) impar impar, àris непарний

-s (m, f,  n) teres teres, ëtis круглий

Словникова форма прикметників з одним родовим закінченням подібна до 
словникової форми іменників, а саме: записується прикметник у Norn, sing., а 
далі пишеться закінчення G en. sing, із частиною основи.

У прикметників другої групи на -ег (як і в прикметників першої групи) -е- в основі 
здебільшого не зберігається, наприклад: saluber, bris, bre (цілющий), Silvester, tris, tre 
(лісовий), campester, tris, tre (польовий), acer, crisy cre (гострий, гіркий).

5 35. ДІЄПРИКМЕТНИКИ ТЕПЕРІШНЬОГО ЧАСУ 
АКТИВНОГО СТАНУ

Компонентом термінологічного словосполучення часто виступають не лише 
дієприкметники минулого часу пасивного стану (РРР), а й дієприкметники тепе
рішнього часу активного стану (partic ip ium  p raesen tis  activi —  PPA).

За своїми формальними ознаками РРА подібні до прикметників третьої під
групи (з одним родовим закінченням) на -s у Nom . sing.

У G en. sing. РРА завжди мають закінчення -/fris:

РРА Український переклад

ascendens, entis висхідний

comïtans, ntis супровідний

communîcans, ntis сполучний

deferens, entis відвідний
descendens, entis низхідний

fluctüans, ntis коливний
permanens, ntis постійний
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§ 36. ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВИ ПРИКМЕТНИКІВ 
ДРУГОЇ ГРУПИ ТА ДІЄПРИКМЕТНИКІВ ТЕПЕРІШНЬОГО ЧАСУ

АКТИВНОГО СТАНУ

Основа прикметників з одним родовим закінченням і дієприкметників тепе
рішнього часу активного стану (РРА) визначається шляхом відкидання закінчен
ня -is від форми Gen. sing.

Словникова форма прикметника (РРА) Форма Gen. sing. Основа

simplex, ïcis simplïc-is simplïc-

impar, ans impär-is impär-

teres, ètis terèt-is terët-

permànens, ntis permanent-is permanent-

Основа інших прикметників визначається шляхом відкидання закінчення 
Norn. sing, від форми жіночого роду (femininum).

Словникова форма прикметника Форма Nom. sing, femininum Основа

celer, ëris, ère celër-is celër-

acer, cris, cre acr-is acr-

labiâlis, e labiäl-is labial-

fT Ï Nom. plur. прикметників другої групи й РРА утворюється додаванням до основи та
ких закінчень: -es (m, 0» -і* (п). У Gen. plur. до основи додається закінчення -ium, 
спільне для m, f, п.

S 37. ПРИКМЕТНИКИ
З НЕДОСТАТНІМИ СТУПЕНЯМИ ПОРІВНЯННЯ

У NA поширені прикметники, які вказують на положення органів і напрямки 
частин тіла:

superior, superius —  верхній 
inferior, inferius —  нижній 
anterior, anterius —  передній 
posterior, posterius —  задній

З точки зору граматики такі прикметники належать до окремої групи. їхня 
особливість у тому, що за допомогою суфіксів -ior, -ius у латинській мові утворю
ються прикметники вищого ступеня, однак у NA чотири прикметники, про які 
йшлося вище, вживаються у значенні звичайного ступеня.
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У словнику такі прикметники подаються у формі на -іог (спільна форма для 
mascutïnum і feminïnum), далі вказується закінчення середнього роду -ius. На
приклад: superior, ius (верхній), anterior, ius (передній).

Відмінюються прикметники, про які йшлося вище, за III відміною. Відмінко
ві закінчення додаються до форми на -іог.

Nom. plur. цих прикметників утворюється додаванням до основи таких за
кінчень: -es (m , 0 , -a (n).

У G en. plur. до основи додається закінчення -um ( m , f  п). Отже, у:
• G en. sing, прикметник superior, ius має форму superiöris ( m , f  n);
• Nom. plur. —  superiöres (ntf f i ,  superiöra (n);
•  Gen. plur. —  superiörum (m ,f  n).
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§ 38. ЗРАЗКИ УЗГОДЖЕННЯ 
ПРИКМЕТНИКІВ ТРЕТЬОЇ ВІДМІНИ З ІМЕННИКАМИ

а) п ри км етн и к  із двом а родовими зак ін чен н ям и

arteria, ае, f 

pars, partis, f 

ductûhis, і, m 

arcus, us, m 

foramen, ïnis, n < 

tubercülum, i, n

alveolâris, e 
m, f n

arteria alveolâris 

pars alveolâris 

ductülus alveolâris 

arcus alveolâris 

forâmen alveoläre 

tubercülum alveoläre

б) п ри км етн и к  із недостатніми ступеням и п ор івн ян н я

series inferior 

ramus inferior 

meatus inferior 

membrum inferius

§ 39. ОСОБЛИВОСТІ ВЖИВАННЯ ПРИКМЕТНИКІВ “ВЕЛИКИЙ”
І “МАЛИЙ” В АНАТОМІЧНІЙ НОМЕНКЛАТУРІ

Особливість уживання прикметників “великий” і “м алий” в NA полягає в 
тому, що більш уживаними у значенні звичайного ступеня є форми вищого ступе
ня major, та jus (великий) і minor, minus (малий), які відмінюються за зразком
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прикметників із недостатніми ступенями порівняння (див. § 36). Ці форми вжива
ються для позначення назв парних об’єктів чи анатомічних утворів. Наприклад: 

arteria [paladna] major (велика [піднебінна] артерія) та arteriae Ipalafinaej 
minores (малі [піднебінні] артерії);

circulus sanguinis major (велике коло кровообігу) та circulus sanguinis minor 
(мале коло кровообігу);

tubercùlum та jus (великий горбок) та tuberculum minus (малий горбок).
Для позначення непарних об’єктів y .NA традиційно вживається звичайний 

ступінь прикметників “великий” і “м алий” — magnus, а, um і parvus, а, um від
повідно. Наприклад: foramen magnum — великий потиличний отвір.

Л І  Своєрідним винятком із правила про утворення назв парних анатомічних об’єктів 
слід вважати вживання форм magnus, a, um і parvus, a, um замість major, us і minor, 
us у номенклатурних найменуваннях vena saphëna magna (велика підшкірна вена ниж
ньої кінцівки) і vena saphëna parva (мала підшкірна вена нижньої кінцівки).

Уживання форм magna і parva замість major і minor можна пояснити тим, що ці вени, 
хоча вони розміщені в ділянці нижньої кінцівки, топографічно віддалені, оскільки vena 
saphena magna впадає у vena femoralis (стегнову вену), a vena saphêna parva — у vena 
poplitea (підколінну вену). Сказане вище також стосується й номенклатурних найме
нувань vena cardiäca magna (велика серцева вена), яка переходить у sinus coronarius 
(вінцеву пазуху), і vena cardiäca parva (мала серцева вена), яка проходить у правій ча
стині sulcus coronarius.

&

Українському прикметнику “під’язиковий” у NA відповідають гри латинські прикмет
ники, уживання яких чітко регламентоване означувальним словом: 
hypoglossus, a, um уживається для означення іменника “нерв” —* nervus hypogiossus; 
hyoideus, a, um — у номенклатурній назві “під’язикова кістка” —* os hyoideum; 
sublingualis, е — для визначення локалізації: 

артерії —► arteria sublingualis 
залози —► glandula sublingualis
м’ясця (фактично під’язикового сосочка) —► caruncula sublingualis 
нервового вузла —► ganglion sublinguale 
протоки —► ductus sublingualis
ямки —► fossa s u b l i n g u a l i s _____________________

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

1. До другої групи належать прикметники ... відміни.
2. Залежно від кількості родових закінчень у Norn. sing, прикметники другої 

групи поділяються на ... підгрупи.
3. До першої підгрупи належать прикметники з ... родовими закінченнями. 

Назвати, з якими саме.
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4. До другої підгрупи належать прикметники з ... родовими закінченнями.
Назвати, з якими саме.

5. До третьої підгрупи належать прикметники з ... родовим закінченням, ...
для ... родів.

6. До прикметників з ... родовим закінченням подібні . . . .
7. У медичній термінології найчисельнішою є ... підгрупа, тобто прикмет

ники з ... родовими закінченнями.
8. Словникова форма прикметників з ... родовим закінченням подібна до 

словникової форми іменників, а саме: записується прикметник у . . . ,  а 
далі пишеться закінчення ... із ... .

9. Основа більшості прикметників визначається шляхом відкидання закін
чення Nom. sing, від форми . . . .

10. Основа прикметників з одним родовим закінченням визначається шляхом 
відкидання закінчення . . . .

11. У NA поширені прикметники, які вказують на ... органів і ... частин тіла.
12. У словник такі прикметники записують у формі на ..., яка є спільною для 

..., а далі вказується закінчення . . . .
13. Для позначення парних об'єктів у NA зазвичай вживаються прикметники

14. Відмінюються такі прикметники за ... відміною.
15. Для позначення непарних об’єктів у NA традиційно вживається звичай

ний ступінь прикм етників“ . . .” і

І. Вправа для усного виконання

Д оповнити словникову форму п рикм етн и к ів  і д ієп р и км етн и к ів  теп ер іш 
нього часу активного  стану:

celer, celer..., celër... 
mandibuläris, mandibular... 
dentälis, dental... 
descende..., descendentis 
permanens, permane... 
min..., minus 
anter..., anterius 
temporalis, temporal...

buccälis, buccäl... 
alveolär..., alveoläre 
major, maj... 
teres, teret... 
maxillär..., maxilläre 
inferior, inferi... 
fluctuans, fluctua... 
molär..., moläre

superior, supen... 
impar, impar... 
ascendens, ascende... 
simplex, simplic... 
poster..., posterius 
acer, acr..., acr... 
labial..., labiäle 
linguälis, lingual...

II. Вправи для письмового виконання

1. Записати скорочену словникову форму п р и к м етн и к ів  із попередньої 
вправи , визначити  основу.
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2. Узгодити п рикм етн и ки  (д ієприкм етники  теперіш нього часу активного  
стану) з ім енникам и , перекласти  українською  мовою:

І відміна
arteria + buccälis, е 
caruncüla + sublingualis, е 
costa + fluctuans, ntis 
crista + ethmoidälis, e 
fossa + mandibuläris, e 
glandüla + lacrimalis, e 
papilla + gingivälis, e 
pulpa + coronälis, e

III  відм іна
articulatio, önis, f  + simplex, icis 
canälis, is, m + facialis, e 
crus, cruris, n + brevis, e 
dens, dentis, m + molaris, e 
foramen, Inis, n + nasälis, e 
margo, mis, m + gingivälis, e 
os, ossis, n + ethmoidälis, e 
pars, partis, f  + ascendens, ntis 
tuber, eris, n + frontalis, e

II відміна
alve51us + dentalis, e 
ganglion + sublingualis, e 
ligamentum + longitudinalis, e 
membrum + inferior, і us 
musculus + biceps, ipitis 
nervus + mentalis, e 
ramus + dentalis, e 
tubercDlum + major, us

IV  відміна 
arcus + alveolaris, e 
discus + articularis, e 
ductus + sublingualis, e 
plexus + cervicalis, e 
processus + maxillaris, e 
sinus + frontalis, e

V відміна 
facies + anterior, ius 
facies + buccalis, e

3. П ерекласти  терм інологічні словосполучення українською  мовою, записа
ти словникову форму кожного слова:

musculus nasalis 
nodus facialis 
fibra dentogingivalis 
dens permanens 
ductus nasolacrimalis 
vertebra cervicalis 
margo inferior 
cornu anterius

sinus maxillaris 
processus frontalis 
fossa mandibularis 
ramus mentalis 
pars basilaris 
nervus alveolaris 
glandula lingualis 
angulus superior

ganglion cervicale 
linea temporalis 
ligamentum laterale 
facies posterior 
cartilago costalis 
foramen ethmoidale 
os sphenoidale 
arcus palpebralis

4. У творити  синтаксичну  конструкцію  “узгоджене означення” , перекласти  
українською  мовою:

alveolus, і, m / arcus, us, m / papilla, ae, f  + зубний 
arteria, ae, f  / ramus, i, m / musciilus, i, m + щічний 
cartilago, Inis, f  / cavitas, atis, f  + суглобовий 
dens, dentis, m + малий кутній (премоляр)
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foramen, ïnis, n / protuberantia, ae, f + підборідний
linca, ae f  + губний /ясенний
nerv us, і, m + верхньощелепний
pars, partis, f  + низхідний
processus, us, m / tuberculum, і, n + комірковий
pulpa. ae, f  + кореневий
sulcus, і, m / incisöra, ae, f  / os, ossis, n + сльозовий

S. П ерекласти терм інологічні словосполучення лати н сько ю  мовою :

губна артерія 
підборідна вена 
губна гілка 
верхня губа 
м 'яке піднебіння 
коміркова частина 
основна частина

періодонтальний канал 
п ід’язикова складка 
суглобовий відросток 
клино-піднебінний отвір 
нижньощелепний нерв 
п ід’язикове м ’ясце 
верхньощелепна пазуха

зубне сплетення 
язикова залоза 
нижня губа 
стрілоподібний шов 
решітчаста кістка 
суглобова капсула 
скронева кістка

III. Завдання для індивідуального виконання

1. У творити  ф орми Gen. sing, терм інологічних словосполучень із вп р ав и  №  5 
для письмового ви кон ан ня .
2. У NA українськом у п рикм етнику  “реш іт частий” в ідповідаю ть д ва  
п рикм етн и ки : один латин ського  походження, інш ий —  грецького . Записати  
ці п рикм етники  і ном енклатурні н ай м ен уван н я, в яких  вони зустр ічаю ться.

ЛІНГВОКУЛЬТУРОЗНАВЧИЙ БЛОК

A urea  m ediocritas —  Золота середина.
Заклик уникати надмірностей, крайнощів, у всьому до

тримуватися міри. Один з основних життєвих принципів Го- 
рація.

De lingua stu lta  ven lun t incom m öda m u ita  —  Від неро
зумної мови виникають великі неприємності.

Ibidem  (Ibid., ib.) —  Там само. У тому самому місці.
M orb i non e loquentiä, sed rem ediis c u ra n tu r  —  Хвороби 

лікуються не красномовством, а ліками.
Officium  medlci est, u t tu to , u t celerlter, u t iucunde 

sanet —  О бов’язок лікаря в тому, щоб лікувати безпечно, 
швидко, приємно.

Формула Асклепія, передана Цельсом. Коротка форма 
цього вислову: tu to , cito, iucunde —  безпечно, швидко, приєм
но (лікувати).
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Авл Корнелій Цельс (бл. ЗО— 25 рр. до н. е. —  бл. 40—  
45 рр. н. е.) —  давньоримський учений-енциклопедист, автор 
книги “О е теШсіпа ІіЬгі осїо” ("Вісім книг про медицину") 
(мал. 5).

М ал . 5. Авл Корнелій Цельс

Заслуга Цельса в тому, що він зібрав відомості із семіоти
ки, діагностики, прогностики, дієтетики, методів лікування, у 
тому числі хірургічних, а також дав опис багатьох захворю
вань. Величезний внесок Цельса в медицину полягає також у 
тому, що завдяки його працям збереглися й дійшли до нас пра
ці давньогрецьких учених і лікарів.

Post hoc, non est propter hoc —  “Після цього” не означає 
“унаслідок цього” .

Pro et contra —  За і проти.
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ЦІКАВА СТОМАТОЛОГІЯ

Найвідоміший лікар Античності Гіппократ у  разі 
сильного зубного болю рекомендував застосовувати  
розпечене залізо: гарячий метал припалював зубний 
нерв, і біль стихав.

Іншим дієвим засобом від зубного болю з давніх ча
сів уваж алася блекота. Давньогрецький лікар Архігенес 
у  100 р. н. е. описав не лиш е цілющі властивості ц ієї 
отруйної рослини, а й спосіб її вж ивання: зернятка бле
коти необхідно було спалити, а дим  — вдихати.,. Було 
помічено, що від ж ару деякі зернятка розкриваються й 
починають рости, при цьому за своїм виглядом парост
ки нагадували маленьких хробаків. Можливо, саме звід
си бере початок міф  про хробака, який ж иве в зубах і 
спричиняє їх захворювання.

Цікаво, що це антинаукове уявлення про природу за
хворювань зубів проіснувало в Європі аж  до X V III ст.

Безпосереднім підтвердж енням цієї тези слугують 
моделі великих кореневих зубів людини, вирізані зі слоно
вої кістки французьким майстром бл. 1780 р. (мал. 6).

Мал. 6. Ліворуч зубний хробак, який поїдає тканину 
зуба, праворуч — зубний біль, який асоцію ється з 

пекельним и страж данням и
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