
Тема: І відміна. Загальне поняття про
прийменник. Прийменники, які керують 
Асс і АЬІ. Скорочення анатомічних назв- 
іменників І відміни

ЗАНЯТТЯ 7

§ 42. І ВІДМІНА (DECLINATIO PRIMA)

До І відміни належать іменники жіночого роду з такими 
морфологічними ознаками: закінчення -à у Nom. sing, та -ае у 
Gen. sing.

Як виняток до І відміни належать деякі іменники чоловічо
го роду за значенням, тобто такі, що називають заняття, вид ді
яльності, фах etc.

Іменники 1 відміни Винятки з правила про рід

femininum пигссиїіпит

fossa, ae, f — ямка соїі^а, ае т  — колега, 
товариш по роботі

lingua, ae, f — язик diagпosta, ае т  — діагност
lingula, ae, f — язичок orthodontista, ае т  —

ортодонт, лікар-стоматолог, 
який виправляє дефекти 
розвитку зубів і щелеп

mandibula, ae, f — нижня щелепа
maxilla, ae, f — верхня щелепа

§ 43. ВІДМІНКОВІ ЗАКІНЧЕННЯ І ВІДМІНИ

Casus Singulars * Pluralis: л -  i l -  » . і

Nom. -ä -ae
Gen. ■ :'*Ы- Ч ' '■ ■: -arum
Dat. -ае -is
Асс. -am -as
Abi. -ä -is

Щ  За І відміною відмінюються також прикметники першої групи жі
ночого роду із закінченням -а, наприклад: dextra (словн. форма — 
dexter, tra, tnim), sinistra {словн. форма — sinister, tra, trum), recta 
{словн. форма — rectus, a, um), obttqua {словн. форма — oblïquus, 
a, um), transversa {словн. форма — transversus, a, um) та ін.
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Зразок відмінювання іменника І відміни з прикметником І відміни
arteria, ае,/(артерія) —► основа arteri- 

profundus, & um (глибокий) —► основа profund-

Casus Singulars PturaHs

Nom. arteri-à profimd-ä arteri-ae profund-ae

Gen. arteri-ae profund-ae arteri-arum profund-àrum

Dat. arteri-ae profund-ae arteri-is profund-is

Acc. arteri-am profund-am arteri-as profund-as

Abi. arteri-а profund-ä arteri-is profund-is

СТ У багатьох відмінках закінчення І відміни збігаються, а саме:
• Nom. і Abi. sing. — закінчення -а, яке відрізняється лише довготою, à і а відповідно;
• Gen. і Dat. sing., а також у Nom. plur. — закінчення -ае;
• Dat. і Abi. plur. — закінчення -is.

§ 44. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРИЙМЕННИК

У латинській мові прийменники (praepositiônes) поділяються на такі групи:
• прийменники, що керують знахідним відмінком (Accusatïvus);
• прийменники, що керують орудним і місцевим відмінками (Ablatlvus);
• прийменники, що керують і Accusatïvus, і Ablatlvus.

glTi функцію прийменників, які вимагають після себе Genetïvus, у латинській мові вико
нують так звані застиглі форми Abi. sing, іменників І відміни causa і gratia, які став
ляться після іменника, яким вони керують. Слід запам’ятати деякі вживані в науко
вому і публіцистичному мовленні словосполучення з цими прийменниками: honoris 
causä — за заслуги (professor honöris causa — професор без захисту дисертації на 
здобуття наукового ступіня “доктор наук”), morbi causä — через хворобу, exempli 
gratia — наприклад, scientiae gratia — заради науки.

§ 45. ПРИЙМЕННИКИ, ЩО КЕРУЮТЬ ACCUSATÏVUS

Прийменник Значення Приклад з перекладом

ad до, для, біля, поблизу, 
при

ad gingiva^ — до ясен

ante перед, попереду ante incisOram mandibulae — перед 
вирізкою нижньої щелепи

infra нижче, під infra maxillam — нижче від верхньої 
щелепи
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Закінчення табл.

Прийменник «іпачсплц Приклад з перекладом

inter між, серед inter laminas — між пластинками
per через, крізь per venas — через вени
post за, після, позаду post buccam — позаду щоки
supra над, вище, поверх supra fossam digastricam — над 

двочеревцезою ямкою

5 46. ПРИЙМЕННИКИ, ЩО КЕРУЮТЬ ABLATIVUS

Прийменник Значення Приклад з перекладом

а (перед приголосним) 
ab (перед голосним або h)

від a fossa scaphoidei — від човноподібної 
ямки
ab arteria — від артерії

cum з, разом із 
кимось (чимось)

cum aorta — з аортою 
cum fibris — з волокнами

de про; з (чогось) de arteriis — про артерії
е (перед приголосним) 
ех (перед голосним)

з, із чогось е membranis — із мембран 
ex apertura — з отвору

pro для, задля pro anaesthesia — для анестезії
sine без sine atrophia — без атрофії

S 47. ПРИЙМЕННИКИ,
ЩО КЕРУЮТЬ ACCUSATIVUS I ABLATIVUS

Двома відмінками — Accusativus et Ablativus — у латинській мові керують 
прийменники in (в, на) та sub (під).

Щоб визначити, яким саме відмінком керує прийменник у конкретному сло
восполученні, слід поставити питання. Якщо до словосполучення в українській 
мові ставиться питання куди? або в/у (на, під) що?, у латинській мові вживаєть
ся Accusativus, якщо ж ставиться питання де? в (на) чому? під чим? — Ablativus. 
Зразки керування подано нижче.

Accusativus . i :

куди? на що? під ще?
. . . . - ......

AblatTvus

• де? на (у) чому? під чим?

in pulpàrn — У пульпу in pulpa — у пульпі
in fossam digastricam — у двочеревцеву ямку in fossa digastrics — у двочеревцевій ямці
sub linguam — під язик sub lingua — під язиком
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S 48. СКОРОЧЕННЯ АНАТОМІЧНИХ НАЗВ -  
ІМЕННИКІВ І ВІДМІНИ, ПРИЙНЯТІ В NA

a. (arteria) — артерія sut. (sutûra) — шов
аа. (arteriae) — артерії sutt. (sutûrae) — шви
gl. (glandula) — залоза tun. (tunica) — оболонка
gll. (glandulae) — залози tunn. (tunicae) — оболонки
lam. (lamina) — пластинка v. (vena) — вена
lamm, (laminae) — пластинки vv. (venae) — вени

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

1. До І відміни належать іменники ... роду із такими морфологічними озна
ками: . . . .

2. Як виняток до І відміни належать деякі іменники ... роду.
3. За І відміною також відмінюються прикметники . . . .
4. Прийменники в латинській мові поділяються на такі групи: . . . .
5. Двома відмінками — ... і ... — у латинській мові керують прийменники

6. Форми прийменників а та е вживаються перед ..., форми ... та ... — пе
ред ... або . . . .

І. Вправи для усного виконання

1. Прочитати номенклатурні найменування без скорочень:

аа. palatlnae minöres 
lam. propria gingivae 
tunn. conjunctivae 
v. ophthalmlca superior

gl. parotidea 
sutt. cranii 
a. coronaria dextra 
w . cardiäcae

lamm, cribrösae 
sut. lambdoidea 
gll. salivariae 
tun. mucosa

2. Перекласти латинською мовою, назвати словникову форму кожного слова:

верхня щелепа крило язик сосочок
нижня щелепа ямка язичок хребець
лінія ямочка вирізка коронка
артерія капсула пластинка гребінь
аорта лопатка складка фасція
вена ключиця залоза ясна
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IL Вправи для письмового виконання

1. Провідміняти в однині:

linëa obliqua — коса лінія
fovëa pterygoidea — крилоподібна ямка
incisüra mandibülae — вирізка нижньої щелепи

2. Провідміняти у множині:

сеіійіа т а в и ^ е а  — соскоподібна клітина 
§1апбй1а шисоБа — слизова залоза 
зиШга сгапіі — шов черепа

3. Перекласти українською мовою, 
слова:

medülla oblongata 
arteria rnylohyoidea 
glandüla accessoria 
papilla incislva 
vallecüla epiglottïca 
tonsllla palatlna 
foveôlae palatlnae 
sutüra palatlna transversa

записати словникову форму кожного

plica fimbriata 
cellulae olfactoriae 
fibrae obllquae 
tunica conjunctiva palpebrae 
fissura prima 
papillae linguae 
incisura sphenopalatlna 
tunica mucosa gingivarum

4. Утворити термінологічні одиниці за зразком синтаксичної конструкції 
“неузгоджене означення", перекласти латинською мовою:

артерія + язик форма + верхня щелепа
вирізка + лопатка язичок + нижня щелепа
вікно + завитка ямка + вікно + завитка
кишеня + ясна

5. Утворити термінологічні одиниці за зразком синтаксичної конструкції 
“узгоджене означення", перекласти українською мовою:

арегШга + серединний
arteria + жувальний
corona + клінічний
fascia + жувальний / привушний
fossa + двочеревцевий / крилопіднебінний
glandula + серозний / слизовий / змішаний (ріик)
Ііпба + щелепно-під’язиковий
papilla + конусоподібний / валкоподібний /листоподібний (ріиг)
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sutura + зубчастий / лускатий / плоский 
uvula / crista + піднебінний

6. Записати словникову форму кожного слова, перекласти термінологічні 
словосполучення латинською мовою:

червона облямівка 
середня оболонна артерія 
глибока вена язика 
власна пластинка ясен 
сполучна оболонка ясен 
слизова оболонка язика 
іклова (букв. — собача) ямка 
поперечні піднебінні складки 
серединний піднебінний шов 
щічний гребінь нижньої щелепи

коса лінія нижньої щелепи 
решітчаста пластинка склери 
біла речовина 
сіра спайка
права підключична артерія 
турецьке сідло 
жувальна фасція 
піднебінні залози 
навколовушні слинні залози 
верхня ліва порожниста вена

7. Перекласти латинською мовою, звернути увагу на відмінок, яким керує 
прийменник:

між щоками 
над нижньою щелепою 
нижче від верхньої щелепи 
через піднебінні артерії 
у крило-піднебінній ямці 
у складці 
до щоки 
над яснами

на нижній щелепі 
у венах й артеріях 
між раковинами 
в іклову ямку 
в яснах
з клино-піднебінною вирізкою
від серединного піднебінного шва
від двочеревцевої ямки нижньої щелепи

III. Завдання для індивідуального виконання

1. За яким принципом у NA скорочено позначають назви хребців?
2. Записати у скороченій формі:

І шийний хребець 
7 шийних хребців 
XII грудний хребець 
12 грудних хребців

II шийний хребець
V поперековий хребець 
IV крижовий хребець
III куприковий хребець
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Тема: II відміна. Винятки з правила про рід.
Правило середнього роду. Субстантивація 
в анатомічній номенклатурі. Поширені у 
фаховому мовленні медичного працівника 
загальні терміни, абревіатури й сталі 
вирази

ЗАНЯТТЯ 8

§ 49. II ВІДМІНА (DECLINATIO SECUNDA)

До II відміни належать іменники чоловічого й середнього 
роду, які в Gen. sing, мають закінчення -#.

У Nom. sing, іменники чоловічого роду закінчуються на 
-us, іменники середнього роду — на -um  або -on (грецького по
ходження).

До II відміни також належить нечисленна група іменників 
чоловічого роду, які в Nom. sing, мають закінчення -er.

Іменники II ВІДМІНИ

mascuMnum
neutrum

на -us на -er

fundus, і, m — дно magister, tri,
m — учитель

dentlnum, і, n — дентин

musciilus, і, m —
м’яз

paediater, tri,
m — педіатр

enam€Ium, і, n — емаль 
(зубна)

nasus, і, m — ніс psychiater, 
tri, m —
психіатр

labium, і, n — губа

nervus, і, m —
нерв

mentum, і, n — підборіддя

ramus, і, m —
гілка

palatum, і, n — піднебіння

torus, і, m — валок skeleton, і, n — скелет

ВД Зубна емаль, яка є зовнішньою захисною оболонкою верхньої ча
стини зуба, — найтвердіша тканина в організмі людини. Емаль 
практично не містить води, а за своєю твердістю лише трохи по
ступається алмазу.
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S 50. ВИНЯТКИ З ПРАВИЛА ПРО РІД ІМЕННИКІВ
II ВІДМІНИ

Винятки • •

femininum
neutrum

diameter, tri, f — діаметр назви дерев і кущів
bolus, і, f — глина Crataegus, і, f — глід virus, і, n — вірус, жива
methödus, і, f — метод Eucalyptus, і, f — евкаліпт отрута, збудник
periödus, і, f — період Sambucus, і, f — бузина захворювання 

retrovirus, і, п — ретровірус

§51. ВІДМІНКОВІ ЗАКІНЧЕННЯ II ВІДМІНИ

Casus
Singularis Pluralis

masculinum neutrum masculinum neutrum

Norn. -US, -er -um, -on -i -a
Gen. -i -і -ôrum -ôrum
Dat. -ö -ö -is -is
Асе. -um -um, -on -os -a
А bl. -0 -0 -is -is

f i l  У латинській мові мають форму лише множини і належать до pluralia tantum такі 
іменники: lumbi, ôrum m — поперек і morbilli, ôrum m — кір.

§ 52. ПРИКМЕТНИКИ II ВІДМІНИ

За II відміною також відмінюються прикметники першої групи чоловічого 
роду із закінченням або -ег та середнього роду із закінченням -ит:

duruSy durum  — твердий, -де 
latuSy latum  — широкий, -ке 
longuSy longum  — довгий, -ге 
rectuSy rectum  — прямий, -ме

dexter, dextrum  — правий, -ве 
ІіЬеГу liberum — вільний, -не 
nigerу nigrum  — чорний, -не 
sinisterу sinistrum  — лівий, -ве

Ш  Назва “ретровірус” складається з латинського префікса “retro-” (назад, зворотний) 
та іменника “virus”. Таку назву представники родини Retroviridae отримали тому, 
що на відміну від звичайних вірусів у ретровірусів геномом слугує РНК, а не ДНК.

р З  Одним із найвідоміших ретровірусів і таким, що активно вивчається, є вірус імуно
дефіциту людини (ВІЛ). У спеціальній літературі поширеною є англійська назва HIV, 
запропонована у 1986 р. Міжнародним комітетом з таксономії вірусів.
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Заняття 8

§ 53. ЗРАЗКИ ВІДМІНЮВАННЯ СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ,
ДО СКЛАДУ ЯКИХ ВХОДЯТЬ ІМЕННИКИ ЧОЛОВІЧОГО РОДУ 

II ВІДМІНИ Й ІМЕННИКИ -  ВИНЯТКИ З ПРАВИЛА ПРО РІД

Зразок відмінювання словосполучення иши$сйІи$ оЬ1іции$” 
тдосм/де, і, т  (м’яз) —» основа /ш/$сй/- 
оЬИдииэ, а, ит  (косий) —* основа оЬІ'щи-

Casus Singularis Pluratis

Norn. muscul-us obliqu-us muscül-i obliqu-i
Gen. muscül-i obliqu-i muscül-örum obliqu-örum
Dat. muscül-ö obliqu-ö muscul-is obliqu-is
Acc. muscül-um obliqu-um muscül-os obliqu-os
Abi. muscül-ö obliqu-ö muscül-is obliqu-is

Зразок відмінювання словосполучення ‘‘diameter recta” 
diameter; tri, f  (діаметр) —> основа diametr- 
rectus, a, ит (прямий) —> основа rect-

Casus Singularis Pluralis

Nom. diamet-er rect-ä diametr-i rect-ae
Gen. diametr-i rect-ae diametr-örum rect-ärum
Dat. diametr-ö rect-ae diametr-is rect-is
Acc. diametr-um rect-am diametr-os rect-as
Abi. diametr-ö rect-ä diametr-is rect-is

f|T| Запам’ятайте загальне правило, згідно з яким при відмінюванні іменників і прикмет
ників чоловічого роду II відміни (а також іменників-винятків, які належать до жіно
чого роду):
Gen. sing. = Nom. plur.
Dat. sing. = Abi. sing.
Dat. plur. = Abi. plur.
Під час відмінювання іменників чоловічого роду, які закінчуються на -er, голосний 
-е-, як правило, випадає. Виняток становлять лише декілька маловживаних у медич
ній термінології слів: puer, ëri, m — хлопчик, libëri, örum, m, f, plur. tant. — діти.

S 54. ЗРАЗКИ ВІДМІНЮВАННЯ ІМЕННИКІВ СЕРЕДНЬОГО РОДУ
II ВІДМІНИ

septum, і, п (перегородка) —> основа sept- 
skelëton, і, п (скелет) —► основа skelèt-
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Casus Singulars ; ж
■

і у ї ш м ї ї  я м щ и р ё

Nom. sept-um skelët-on sept-a skelët-a

Gen. sept-і skelët-i sept-örum skelët-ô rum

Dat. sept-ö skelët-ô sept-is skelët-is

Асс. sept-um skelët-on sept-а skelët-a

Abi. sept-ö skelët-ô sept-is skelët-is

S 55. ПРАВИЛО СЕРЕДНЬОГО РОДУ

Збіг закінчень, характерний для середнього роду, дає змогу сформулювати 
так зване правило середнього роду, згідно з яким:

• форма Асс. sing, усіх змінних частини мови, які мають середній рід (імен
ники усіх відмін, прикметники, дієприкметники, займенники, порядкові числів
ники тощо), завжди збігається з формою Nom. sing.;

• у Nom. plur. й Асс. plur. середній рід має закінчення -а.
В українській мові також наявне це морфологічне явище: 
що? — ребро, стегно; кого? що? — ребрб, стегнб (однина); 
що? — рббра, стбгна; кого? що? — рббра, стбгна (множина).

QQ Більшість іменників грецького походження із закінченням -on латинізувалася й ужи
вається з паралельним закінченням -um. Наприклад: orgänon, і, п і orgänum, і, п; 
skeleton, і, п і skelëtum, і, п.

Утім є група іменників, які уживаються лише із закінченням -on:
acromion, і, n — бічний кінець гребня лопатки
amnion, і, п — внутрішня оболонка зародка
cheilon, і, п — хейлон, точка кута рота
chorion, і, п — зовнішня оболонка зародка
colon, і, п — ободова кишка
encephalon, і, п — головний мозок
ganglion, і, п — нервовий вузол
kion, і, п — язичок піднебіння
olecränon, і, п — ліктьовий відросток

§ 56. СУБСТАНТИВАЦІЯ

Субстантивацією називається перехід прикметників або інших частин мови 
до розряду іменників. Субстантивація досить широко використовується при утво
ренні назв анатомічних найменувань. Зокрема шляхом субстантивації утворено 
більшість назв кишок (крім intestinum tenue — тонка кишка) і оболонок, а також 
деяких інших анатомічних об’єктів.
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У NA несубстантивованими є такі назви кишок: colon, і, п — ободова кишка,
duodenum, і, п — дванадцятипала кишка, ilium, і, п — клубова кишка.

Субстантивовані прикметники отримують рід іменників, означеннями яких вони 
слугували. Наприклад, caecum, і, п — сліпа кишка (cfr: intestinum caecum), 
conjunctiva, ae, f — сполучна оболонка ока (cfr.: tunica conjunctiva).

{CQ Щоб визначити, чи в конкретному випадку вжито субстантивовану форму, чи ні, слід 
пригадати, що прикметник (дієприкметник) самостійно не вживається, а виступає в 
ролі означення й ставиться після означуваного слова. Субстантивована ж форма, 
будучи повнозначною термінологічною одиницею, уживається самостійно. Напри
клад, dens deciduus (зуб, який випадає), але decidua, ae, f (мається на увазі membräna 
decidua — відпадна оболонка).

§ 57. СКОРОЧЕННЯ АНАТОМІЧНИХ НАЗВ -  
ІМЕННИКІВ II ВІДМІНИ, ПРИЙНЯТІ В NA

fase, (fascicülus) — пучок nn. (nervi) — нерви
fascc. (fasciculi) — пучки nucl. (nucleus) — ядро
g. (ganglion) — нервовий вузол nucll. (nuclei) — ядра
gg. (ganglia) — нервові вузли r. (ramus) — гілка
lig. (ligamentum) — зв’язка rr. (rami) — гілки
iigg. (ligamenta) — зв’язки seg. (segmentum) — сегмент
m. ( m u s c u l u s )  — м’яз segg. (segmenta) — сегменти
mm. (muscüli) — м’язи sul. (sulcus) — борозна
n. (nervus) — нерв sull. (sulci) — борозни

&

Для конкретизації назв м’язів, нервів, а також деяких інших анатомічних утворів, 
які локалізуються в ділянці язика, під’язикової кістки, підборіддя, піднебіння, глотки, 

у NA є невелика група складних прикметників, утворених шляхом поєднання двох 
прикметникових латинізованих грецьких основ (рідше латинської і латинізованої

грецької):
genioglossus, a, um — підборідно-язиковий 
geniohyoideus, a, um — підборідно-під’язиковий 
glossoepigiotticus, a, um — язико-надгортанний 
glossopharyngeus, a, um — язико-глотковий 
hyoglossus, a, um — під’язиково-язиковий 
mylohyoideus, a, um — щелепно-під’язиковий 
palatoglossus, a, um — піднебінно-язиковий 
palatopharyngeus, a, um — піднебінно-глотковий 
styloglossus, a, um — шило-язиковий 
stylohyoideus, a, um — шило-під’язиковий 
stylopharyngeus, a, um — шило-глотковий
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ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

1. Назвати характерні ознаки іменників II відміни.
2. Назвати грецькі іменники середнього роду, які закінчуються на -оп.
3. Які іменники належать до II відміни як виняток? Навести приклади імен

ників — винятків із правила про рід II відміни.
4. Назвати характерні ознаки прикметників, які відмінюються за II відмі

ною. Навести приклади.
5. В яких відмінках завжди збігаються закінчення чоловічого роду II відміни?
6. Сформулювати правило середнього роду.
7. У ЫА шляхом субстантивації утворено більшість назв . . . .

ВПРАВИ

І. Вправи для усного виконання

1. Доповнити словникову форму іменників:

denticülus,........ ; frenulum,........ ; labium ,...
parodontium,........ ; k ion,........ ; paediater, .
cheilon,........y  periodontium,........ ; dentlnum, .
diameter,........ ; methôdus,........ ; enamêlum,
bolus,........ ; muscülus,........ ; calcülus,..

2. Прочитати номенклатурні найменування без скорочень:

rr. pterygoidëi 
n. salivatorius inferior 
g. pterygopalatïnum 
sul. coronarius 
ligg. thyrohyoidea 
nue. ruber mesencephâli 
lig. transversum atlantis 
fasc. cuneâtus

mm. linguae 
gg. superius et inferius 
nucc. cerebelli 
nn. palatini minores 
m. zygomatïcus major 
fascc. transversi 
r. mylohyoideus 
sull. arteriârum

II. Вправи для письмового виконання

1. Провідміняти в однині:

atrium dextrum — праве передсердя 
capitûlum mandibülae — головка нижньої щелепи 
palatum durum — тверде піднебіння 
ventricülus sinister — лівий шлуночок
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2. Провідміняти у множині:
ligamentum latum — широка зв’язка 
musciilus linguae — м’яз язика 
organon accessorium — додатковий орган 
ramus zygomaticus — вилична гілка

3. Перекласти словосполучення українською мовою, записати словникову
форму кожного слова:

angüli oris 
ramus stylohyoideus 
torus palatmus 
calicülus gustatorius 
muscülus genioglossus 
nervus mylohyoideus 
musculus transversus linguae 
sulcus mediänus linguae 
ramus pterygoideus muscüli 

pterygoidei medialis

4. Утворити термінологічні одиниці 
“неузгоджене означення”, перекласти

muscüli incislvi 
tubercülum pharyngeum 
nucleus nervi hypoglossi 
nervus vagus 
ganglion otïcum 
angülus mastoideus 
trigônum nervi vagi 
circülus arteriosus cerëbri 
rami grisei ad ganglion cervicale 

superius trunci sympathici

за зразком синтаксичної конструкції 
українською мовою:

А
порожнина + concha / cranium / nasus / pleura / tympanum
ямка + cranium
вуздечка + lingua / labium
м’яз + oculus / mentum / collum / lingula / uvula
борозна + hippocampus / costa
вена + oculus / membrum / cerebellum / collum

В

angulus / ramus (plur.) + нижня щелепа 
raphe + піднебіння 
dorsum + язик
lamina / prisma / fusus / cuticula + емаль 
septum / vestibQlum + ніс 
truncus + головний мозок 
fissura + губа

5. Утворити термінологічні одиниці за зразком синтаксичної конструкції 
“узгоджене означення”:

ganglion + правий / лівий 
ligamentum + вінцевий / жовтий / косий



muscOlus + піднебінно-язиковий / підборідно-під’язиковий /шило-під’язи-
ковий

nervus + піднебінний / носо-піднебінний / трійчастий
nodus + соскоподібний / підключичний
palatum + твердий / кістковий
ramus + щелепно-під’язиковий
sulcus / velum + піднебінний
trigonum + сонний
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6. Записати словникову форму кожного слова, перекласти термінологічні 
словосполучення латинською мовою:

спайка губ
квадратний м’яз нижньої губи 
жувальні горбки 
трикутник під’язикового нерва 
червона облямівка губ 
гілки поперечного нерва шиї 
додаткові емалеві органи 
слизова оболонка губ 
справжні та несправжні дентиклі

крилоподібний гачок 
поперечний м’яз підборіддя 
жувальні м’язи 
піднебінні борозни 
верхній ганглій блукального нерва 
додаткове ядро окорухового нерва 
надпід’язиковий вузол 
вуздечка верхньої губи 
вузол колінця

7. Перекласти латинською мовою, звернути увагу на відмінок, яким керує 
прийменник:

у кутах рота 
на дні комірок 
над губою 
під цементом 
між сегментами

під губою
до глибокої борозни 
через крилоподібний гачок 
між коміркою і цементом 
у центрі кісткового піднебіння

III. Завдання для індивідуального виконання

Записати синоніми номенклатурних найменувань:
substantia adamantma — ____________________________________
substantia ebumea — _______________________________________
substantia ossea —
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ЛІНГВОКУЛЬТУРОЗНАВЧИЙ БЛОК

Ab incunabulis — Від пелюшок; від самого початку, з мо
менту виникнення.

Звідси ‘'інкунабули” — книги, надруковані протягом пер
ших десятиліть після винаходу Йоганом Ґуттенбергом друкар
ського верстату, на якому він 23 лютого (згідно з іншими дани
ми, 13 березня) 1455 р. надрукував так звану 42-рядкову ла
тинську Біблію, яку прийнято вважати першою друкованою в 
Європі книгою.

Dum aegrôtus spirat, medîcus sperat — Доки хворий 
дихає, лікар має надію (сподівається).

Fortunae filius —  Улюбленець долі.
Medïce, cura aegrôtum, sed non morbum (Hippocrates) — 

Лікарю, лікуй хворого, a не хворобу (Гіппократ).
Natûra sanat, medîcus curât morbos (Hippocrates) — 

Природа оздоровлює, лікар лікує хвороби (Гіппократ).
Otia dant vitia — Неробство породжує вади.
Quae nocent, docent — Що шкодить, те навчає.

ЦІКАВА СТОМАТОЛОГІЯ

У Стародавньому Римі професія лікаря вважалася почес
ною для рабів і вільновідпущених, але не для істиних римських 
громадян, тому лікарями переважно були іноземці, зокрема 
греки.

Першим відомим римським лікарем, про якого збереглися 
відомості, був грек на ім 'я Асклепіад, який з \явився в Римі у  
91 р. до н. е. Саме ним було створено першу медичну школу. 
Згодом ця школа стала державною, а під час правління імпе
ратора Веспасіана Ті викладачам було надано статус дер
жавних службовців. Слід зазначити, що в цій школі навчаїися 
не лише чоловіки, а й жінки.

Цікаво, що в римській медицині лікар-стоматолог не мав 
окремої спеціалізації, оскільки стоматологія розглядаюся як 
частина загальної лікарської практики.

89



ЗАНЯТТЯ 9
Тема: Загальна характеристика III відміни. Типи 

відмінювання й особливості відмінкових 
закінчень голосного і мішаного типів

§ 58. Ill ВІДМІНА (DECLINATIO TERTIA)

До III відміни належать іменники m, f та п, які в Nom. sing, 
мають різні закінчення, а в Gen. sing. — спільне закінчення -is. 
Наприклад: dens, dentis, т  (зуб), articulatio, önis, f  (суглоб), 
foramen, inis, n (отвір).

Іменники III відміни можуть відмінюватися за одним із 
трьох типів відмінювання — приголосним, голосним або міша
ним. Щоб визначити, до якого типу належить конкретний імен
ник, насамперед слід з’ясувати, чи він є рівноскладовим, чи не- 
рівноскладовим.

Рівноскладові іменники в Nom. sing, та Gen. sing, мають 
однакову кількість складів, наприклад: canâlis, is, т (канал), 
auris, is,/(вухо), naris, is,/(ніздря).

Нерівноскладові іменники в Gen. sing, мають, як правило, 
на один склад більше, ніж у Nom. sing., наприклад: pars, partis, f  
(частина), corpus, öris, n (тіло), margo, inis, m  (край).

Отже, належність до конкретного типу визначається:
• рівноскладовістю / нерівноскладовістю;
• кількістю приголосних у кінці основи — один приголос

ний / два (три) приголосні.

Ш  Під час засвоєння іменників III відміни необхідно звертати осо
бливу увагу на визначення основи, оскільки, як правило, у Nom.
sing, основа усічена й повністю виявляється лише в Gen. sing.
Визначення основи має важливе практичне значення, адже усі
відмінкові закінчення, крім Nom. sing., додаються до основи.

S 59. ПРИГОЛОСНИЙ ТИП 
(CLASSIS CONSONANS)

Основний і найпоширеніший тип відмінювання іменників 
III відміни — приголосний. До цього типу належать нерівно- 
складові іменники чоловічого, жіночого і середнього родів, 
основа яких закінчується на один приголосний. Наприклад: 

apex, ids, т (верхівка) —*• основа аріс-: 
cartilägo, inis,/(хрящ ) —► основа cartilaein-: 
os, oris, п (рот) —*• основа qr-
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Відмінкові закінчення приголосного типу

Casus Singuläris Plurälis

Nom. різні -es (m, f); -a (n)
Gen. -Is -um
Dat. -і -Tbus
Acc. -em -es (m, f); -a (n)
Abi. -e -Tbus

S 60. ЗРАЗКИ ВІДМІНЮВАННЯ 
ЗА ПРИГОЛОСНИМ ТИПОМ ІМЕННИКІВ

чоловічого роду apex, ids, т (верхівка) —> основа арїс- 
жіночого роду cartilage, in is ,f(x рящ) —* основа cartilagin-

Casus Singuläris Plurälis

Nom. apex cartilägo apic-es cartilagln-es
Gen. apïc-is cartilagin-is apic-um cartilagïn-um
Dat. aplc-i cartilagln-i apïc-ïbus cartilagîn-ïbus
Acc. aplc-em cartilagm-em apic-es cartilagïn-es
Abi. aplc-e cartilagln-e apïc-ïbus cartilagln-Ibus

Зразок відмінювання іменника середнього роду

foramen, inis, п (отвір) —► основа foramin-

Casus
----------------------— — ---------- і---------------------------------------- T ------

Singuläris
.. . -  . . . " - -  .

Plurälis

Nom. foramen foramîn-a
Gen. foramïn-is foramïn-um
Dat. foramïn-i foramln-ïbus
Acc. foramen foramïn-a
Abi. foramïn-e foramïn-ïbus

S 61. ГОЛОСНИЙ ТИП (CLASSIS VOCÄLIS)

До голосного типу належать іменники середнього роду, які в Nom. sing, ма
ють закінчення -е, -al, -аг (незалежно від кількості складів у Gen. sing.). Напри
клад: rete, is, п (сітка), cochlear, äris, п (завитка).
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Голосний тип (для зручності називатимемо його голосним типом-e) маг такі 
відмінності щодо закінчень приголосного типу:

• у Abi. sing, закінчення -і (замість -е);
• у Nom. plur. та Асс. plur. закінчення -іа (замість -а);
• у Gen. plur. закінчення -іит (замість -um).
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Зразок відмінювання за голосним типом іменника

геіе, й, п (сітка) —* основа геи

Casus Singuläris Plurälis

Nom. ret-e ret-ia
Gen. ret-is ret-ium
Dat. ret-i ret-ibus
Асс. ret-e ret-ia
Abi. ret-i ret-Tbus

ЦТ| Іменник грецького походження hepar, ätis, п (печінка) відмінюється за приголосним
типом.

§ 62. МІШАНИЙ ТИП (CLASSIS MIXTA)

За мішаним типом відмінюються:
• рівноскладові іменники чоловічого і жіночого родів, які в Nom. sing, ма

ють закінчення -es або -is, наприклад: auris, is, f  (вухо), canälis, is, m (ка
нал), tabes, is,/(сухотка);

• нерівноскладові іменники чоловічого, жіночого і середнього родів, основа 
яких закінчується на два приголосні, наприклад: dens, dentis, т  (зуб) —» 
основа dent-; meninx, ngis, /  (мозкова оболона) —» основа mening-; os, 
ossis, п (кістка) —> основа oss-.

Під час відмінювання іменники мішаного типу мають одну особливість — у 
Gen. plur. закінчення -іит (замість -um).

§ 63. ЗРАЗКИ ВІДМІНЮВАННЯ 
ЗА МІШАНИМ ТИПОМ ІМЕННИКІВ

чоловічого роду canälis, is, т (канал) —* основа canal- 
жіночого роду pars, partis, /  (частина) —* основа part-

Casus SingÜÜris";h^ ^

Nom. canäl-is pars canäl-es part-es
Gen. canäl-is part-is 1 №”T'1
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Закінчення табл.

Casus S in ^ ttris  . f ' Ґ ,  ■ 'г *.,* . . Plurälis

Dat. canäl-i part-i canâl-Tbus part-ïbus
Асе. canâl-em part-em canäl-es part-es
Abi. canäl-e part-e canâl-ïbus part- ïbus

Зразок відмінювання іменника середнього роду

os, ossis, п (кістка) —> основа os&-

Casus Singuläris Plurälis

Nom. OS oss-a
Gen. oss-is oss-itim
Dat. oss-i oss-ibus
Асе. OS oss-a
АЫ. oss-e oss-ibus

[ГП До мішаного тину також належать деякі формально рівноскладові іменники, що ма
ють в основі три приголосні, наприклад: venter, tris, m (черевце) —> основа ventr-.

m  Деякі іменники, які мають формальні ознаки мішаної и типу, відмінюються за приго
лосним типом. До таких іменників належать зокрема mater, tris, f (мати; мозкова 
оболона), pater, tris, m (батько), iuvenis, is, m або f (юнак, юнка).

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

1. Характерна ознака III відміни — закінчення ... в ....
2. Іменники ІІІ відміни можуть відмінюватися за одним із трьох типів відмі

нювання — ...,... або ....
3. Щоб визначити, до якого типу належить конкретний іменник, насамперед 

слід з’ясувати, чи він є ..., чи ....
4. ... називаються іменники, які мають однакову кількість ... в ... та ... відмін

ках.
5. ... називаються іменники, які мають різну кількість ... в ... та ... відмінках.
6. За приголосним типом відмінюються ....
7. За голосним типом відмінюються ....
8. Під час відмінювання голосний тип має такі особливості: ....
9. За мішаним типом відмінюються ....

10. Особливість відмінювання іменників мішаного типу порівняно з іменни
ками приголосного типу полягає в ....

п



ВПРАВИ

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

і. Вправа для усного виконання

Прочитати, визначити основу й тип відмінювання іменників:

regio, önis, f 
abdomen, inis, n 
trochanter, eris, m 
articulatio, önis, f  
pars, partis, f  
femur, oris, n 
impressio, önis, f

corpus, öris, n 
canälis, is, m 
cutis, is, f 
apex, ïcis, m 
pharynx, ngis, m 
radix, Tcis, f 
tuber, èris, n

os, oris, n 
cervix, Icis, f  
dens, dentis, m 
calcar, äris, n 
axis, is, m 
ffons, frontis, f  
testis, is, m

vomer, ëns, m 
foramen, inis, n 
rete, is, n 
avis, is, f 
cuspis, Idis, f 
naris, is, f  
os, ossis, n

II. Вправи для письмового виконання

1. Провідміняти в однині:

appendix fibrosa hepatis — волокнистий придаток печінки 
corpus mandibiilae — тіло нижньої щелепи 
margo zygomatlcus — виличний край

2. Провідміняти у множині:

articulatio composlta — складний суглоб 
dens sapientiae — зуб мудрості 
os zygomatlcum — вилична кістка

українською мовою, записати словникову3. Перекласти словосполучення 
форму кожного слова:

dentes decidui 
tuberositas ossis cuboidei 
foramen sphenopalafinum 
margo dexter cordis 
pars cartilaginea 
tubercüla corönae dentis 
lamina lateralis cartilagmis

canälis mandibûlae 
arteria canälis pterygoidei 
spina ossis sphenoidälis 
corpöra vertebrärum 
cartilägo septi nasi 
pars orälis pharyngis 
glandülae salivariae cavitätis oris

4. Утворити термінологічні одиниці за зразком синтаксичної конструкції 
“неузгоджене означення”, перекласти:

А
верхівка / шийка / порожнина / пульпа / комірка / вістря /корінь + dens, 

dentis, m
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горб + maxilla, ае, f 
корінь / тіло / верхівка + lingua, ае, f 
тіло / отвір + mandibüla, ае, f  
шпора + avis, is, f

В

dens, dentis m + осьовий хребець 
rima / angülus / vestibülum + рот

C
дентин + коронка + зуб 
канал / цемент + корінь + зуб 
отвір + верхівка + корінь

5. Утворити термінологічні одиниці за зразком синтаксичної конструкції 
“узгоджене означення”:

горбистіть + massetericus, a, um
зуб + incislvus, a, um / canlnus, a, um / lactëus, a, um
канал / кістка + incislvus, a, um
корінець (перекл. як корінь) + motorius, a, um / sensorius, a, um 
край / кістка + zygomatïcus, a, um 
сітка + venôsus, a, um / arteriosus, a, um 
частина + cartilaginëus, a, um / profundus, a, um

6. Утворити форми Abi. sing., Nom. plur., Gen. plur., Acc. plur. термінологічних 
словосполучень із вправи № 5.

7. Записати словникову форму кожного слова, перекласти термінологічні 
словосполучення латинською мовою:

нерв крило-піднебінного каналу 
сліпий отвір язика 
різальні краї коронок зубів 
тригорбкові зуби
слизова оболонка порожнини рота

жирове тіло щоки 
тіло під’язикової кістки

задня поверхня кам’янистої частини 
скроневої кістки 

ділянки і частини тіла людини 
реброві втиснення 
нюхова ділянка слизової 

оболонки носа 
серцева вирізка лівої легені 
праве передсердя

8. Перекласти латинською мовою, звернути увагу на відмінок, яким керує 
прийменник:

у барабанній порожнині після молочних зубів
на верхівці кореня до порожнини зуба
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