
ЗАНЯТТЯ 6
Тема: Компонентний склад термінологічних 

одиниць. Порядок слів у кількаслівних 
термінологічних словосполученнях

S 40. КОМПОНЕНТНИЙ СКЛАД 
ТЕРМІНОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ

Залежно від кількості компонентів терміни й номенклатурні найменування, 
анатомічні зокрема, можуть бути:

•  однокомпонентними, тобто складатися з одного слова, наприклад: 
dendnum  — дентин (одна з тканин зуба);

• двокомпонентними, тобто складатися з двох слів, наприклад: radix 
linguae — корінь язика, processus alveoläris — комірковий відросток;

• багатокомпонентними, тобто складатися з трьох чи більше слів, напри
клад: pars libéra gingivae — вільна частина ясен, tendo intermedius musculi 
digastrïci — проміжний сухожилок двочеревцевого м’яза.

Переважна більшість простих, тобто двослівних термінологічних словосполу
чень складається з головного слова — іменника, що виражає родове поняття, й не- 
узгодженого чи узгодженого означення, що обмежує видову ознаку (див. § 23 і § ЗО).

Q 3 Крім узгодженого й неузгодженого означення у двослівних термінологічних одини
цях зустрічається такий тип синтаксичного зв’язку, як прикладка. Будучи різнови
дом означення, прикладка не лише конкретизує, а й водночас дає об’єкту нову назву, 
оскільки виражається іменником, наприклад: muscuhis m assëter— жувальний м’яз. 
Більш детально про переклад прикладки у назвах м’язів див. заняття №11.

Окремі термінологічні одиниці утворені шляхом прийменникового керування, на
приклад: adïtus ad antrum  (вхід до печери). В анатомії ця назва вживається для по
значення місця сполучення antrum  mastoideum (соскоподібної печери) із cavïtas 
tympanïca (барабанною порожниною).

§ 41. ПОРЯДОК СЛІВ У КІЛЬКАСЛІВНИХ 
ТЕРМІНОЛОГІЧНИХ СЛОВОСПОЛУЧЕННЯХ

Складні, тобто три- і багатокомпонентні термінологічні словосполучення від
різняються від простих більшою кількістю елементів, які обмежують родову ознаку.

У багатокомпонентному термінологічному словосполученні, утвореному за 
зразком синтаксичної конструкції “узгоджене означення”, означення розміщують
ся за ступенем важливості визначення об’єкта, тому на останньому місці, як пра
вило, ставляться ті, що вказують на:

• величину (magnus, major, minor та ін.);
• колір (ruber, albus, griseus та ін.);
•  положення (dexter, sinister, superior, profundus, vestibularis, lateralis, 

transversus та ін.).
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Переклад із латинської мови українською в такій конструкції здійснюється 
від кінця багатослівного найменування. Наприклад: arcus dentdlis inferior — 
нижня зубна дуга, ductus sublinguales mindres — малі під’язикові протоки.

Q_J В окремих латинських номенклатурних назвах можуть опускатися певні компонен
ти. наприклад: foramen magnum — великий потиличний отвір.

Порядок слів у три- і чотирикомпонентних словосполученнях, утворених за 
зразком синтаксичної конструкції “узгоджене означення”, у латинській та україн
ській мовах може бути зображений так:

латинська мова

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

головне слово + означення, + означення2 [+ означення,
foramina + palatlna + minora
foramina + alveolaria + superiöra + anteriöra

українська мова

[означення3] + означення2 + означення, + головне слово
малі + піднебінні + отвори

передні "  + верхні + коміркові + отвори

У NA надзвичайно поширені змішані конструкції, перекладаючи які потрібно 
дотримуватися такого правила: якщо неузгоджене означення стосується непо
дільного поняття, вираженого узгодженим означенням, воно ставиться після ньо
го, наприклад: corpus adipösum buccae — жирове тіло щоки, papillae filiformes 
linguae — ниткоподібні сосочки язика, foramen caecum linguae — сліпий отвір 
язика, muscùlus orbicularis oris — коловий м’яз рота, processus palafînus 
maxillae — піднебінний відросток верхньої щелепи, vena transversa faciëi — по
перечна вена обличчя. Схема такого зв’язку подана нижче.

S, + Adj, (PPP/ PPA) 1+ AdjJ 
Nom. sing^plur.

M Gen* singjplur.

В інших випадках на першому місці стоїть головне слово, далі — неузгодже
не означення, далі — означення, що відноситься до головного слова, наприклад: 
cavltas oris propria — власне порожнина рота, lobus hepâtis dexter — права частка 
печінки, meatus nasi médius — середній носовий хід.

У численних номенклатурних найменуваннях усталено порядок слів, за яко
го компонент узгодженого означення, що вказує на величину, розташування і т. ін.,
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Заняття 6

розривається зі своєю групою і ставиться після неузгодженого означення. Напри
клад: muse ulus oblTquus capitis inferior — нижній косий м’яз голови, circülus 
arteriosus iridis m inor— мале артеріальне коло райдужки, arteriöla nasälis retinae 
superior — верхня носова артеріола сітківки, venae nuclei caudäti transversae — 
поперечні вени хвостатого ядра.

Такі конструкції, як правило, створені за двома схемами:
Схема 1

Si + Adju (РРР/РРА) 
Nom. sing^plur.

Adju  (РРР/ PPA) 
Nom. sing./plur.

Sa
Gen. sing^plur.

Схема 2

s,
Nom. sing./plur.

Adj, (РРР/ PPA) 
Nom. sing./plur.

S, + Adj, (РРР/ PPA) 
Gen. sing./plur.

Значна кількість термінологічних найменувань у NA складається з двох бло
ків узгоджених означень, з яких одне виступає неузгодженим щодо іншого, на
приклад: lamina lateralis processus pterygoidei — бічна пластинка крилоподібно
го відростка, plexus choroideus ventricùli tertii — судинне сплетення третього 
шлуночка.

Схема З

S, + Adj, (PPP/PPA/NNum.) 
Nom. sing./plur.

S2 + Adj, (PPP/ PPA / NNum.) 
Gen. sing./plur.

Розширеними різновидами конструкції, про яку йшлося вище, є:
• п’ятикомпонентна конструкція з двома означеннями, що уточнюють голов

не слово, наприклад: ramus meningeus recurrens arteriae lacrimälis — пово
ротна оболонна гілка сльозової артерії;

• шестикомпонентна конструкція з двома означеннями, які уточнюють пер
ший іменник, і двома означеннями, які уточнюють другий іменник, напри
клад: ramus meningeus anterior arteriae ethmoidälis anteriöris — передня 
оболонна гілка передньої решітчастої артерії.
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jp j  Незначна кількість номенклатурних найменувань має три неузгоджені означення, 
наприклад: vaginae tendlnum digitOrum manus — піхви сухожилків пальців кисті.

Q  У NA також с невелика група кількаслівних найменувань з узгодженим означенням і 
прийменниковим керуванням, наприклад: ramus anastomotTcus cum arteria 
mening£a media — анастомозна гілка із середньою оболонною артерією, ramus 
communicans cum plexu tympanfco — сполучна гілка з барабанним сплетенням.

о -  Дуже рідко в NA трапляються найменування з підрядним і сурядним зв’язком одно
часно, наприклад: musculus levator labii superiOris alaeque nasi —  м’яз — підіймач 
верхньої губи і крила носа. У цій номенклатурній назві que — сполучник, який пе
рекладається “і, та, й” , ставиться після слова і пишеться разом із ним.

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

1. За кількістю компонентів термінологічні одиниці (терміни й номенкла
турні найменування) можуть бути . . . .

2. Двослівні термінологічні словосполучення складаються з ... .
3. У багатокомпонентному термінологічному словосполученні, утвореному 

за зразком синтаксичної конструкції “узгоджене означення”, на останньо
му місці, як правило, ставляться означення, які вказують на ... .

4. Якщо в багатокомпонентному словосполученні неузгоджене означення 
характеризує неподільне поняття, виражене узгодженим означенням, 
воно ставиться . . . .

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

І. Вправа для усного виконання

Перекласти термінологічні словосполучення:

foramen palatlnum majus 
spina nasalis posterior 
arcus dentalis superior 
ramus marginalis mandibulae 
concha nasalis inferior 
fossa glandulae lacrimalis 
musculus palatlnus major 
ductus glandulae lingualis 
tuberculum anterius atlantis 
fibrae cristae alveolaris

processus condylaris mandibülae 
muscülus longus colli
ductus sublingualis minor 
sulcus palatlnus major
crista lacrimalis posterior 
sinus sagittâlis inferior
facies articulâris anterior 
muscülus pterygoideus mediâlis
linëa temporalis inferior 
foramen caecum linguae



Заняття 6

II. Вправи для письмового виконання

1. Перекласти термінологічні словосполучення українською мовою, 
визначити морфологічні категорії компонентів:

А
muscülus verticâlis linguae 
lamina horizontälis processus palatini 
foramina palatïna minora 
sulcus sinus petrösi inferiöris
vena mediälis atrii (перекл. — присінка) ventricüli lateralis 
muscülus rectus capitis anterior 
nervus laryngeus recurrens dexter 
lamina cribrösa ossis ethmoidälis

В
apertüra externa aquaeductus vestibüli
hiätus canälis nervi petrösi majöris
arteria palatïna ascendens
glandüla parotidëa accessoria
lamina limltans posterior
vena media superficialis cerëbri
fovëa costälis processus transversi
comu posterius substantiae grisëae medüllae spinâlis

2. Записати словникову форму кожного слова, утворити словосполучення 
латинською мовою:

arteria + комірковий + низхідний
foramen + решітчастий (що належить до решітчастої кістки) + передній
fascicùlus + поздовжній + верхній
ligamentum + поздовжній + передній
vena + скроневий + середній
nervus + потиличний +- третій
nervus + вушний + великий (непарний)
ramus + зовнішній + носовий

3. Перекласти словосполучення латинською мовою:

А
артерія і нерв крилоподібного каналу 
велика (парна) під’язикова протока 
вінцевий відросток нижньої щелепи 
канал під’язикового нерва 
малий (парний) виличний м’яз 
тіло під’язикової кістки 
емалевий орган і зубний сосочок



нижня задня носова гілка великого піднебінного нерва 
передня носова ость верхньої щелепи

В
борозна середньої скроневої артерії
верхні глибокі бічні шийні вузли
бічні відростки хряща носової перегородки
присередня пластинка крилоподібного відростка
основна частина потиличної кістки
отвір клиноподібної пазухи
поперечна зв’язка І шийного хребця
вена бічної кишені четвертого шлуночка

III. Завдання для індивідуального виконання
Знайти в анатомічному атласі по п’ять номенклатурних найменувань, 
утворених за схемами:

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

Схема 1
в , +  А сіі1 (РРР/ РРА ) 

N 0111. $ іі^ ./р 1иг.

. . ' ■ •• •
С еп . м п8 ./р1аг.

Схема 2
8, + АсЦ, (РРР/ РРА) + АгіЦ, 

N0111. $іі^./ріиг.

Єев. &ііц>./р1иг.

Схема З

в,
N001. $іі .̂/р!иг.

А4І, (РРР/ РРА) 
іЧога. вше^ріиг.

82 + АсЦі (РРР/РРА) 
Сеп. їіі^./ріиг.

Схема 4
81+А4|1(РРР/ РРА) 

N010. $іп§./р1иг.
-

Єев. 8Ш б./рІиг. Й ^

Схема 5
8І+А<Ц1(РРР/РРА/№ішп.)

N001. 8ІПЙ./рІИГ.
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