
ЗАНЯТТЯ 11

Тема: Закінчення іменників чоловічого роду 
III відміни у Nom. sins• і варіанти цих 
закінчень у Gen. sins. Винятки з правила 
про рід. Граматична будова латинських 
назв м’язів за їхньою функцією. Моделі 
утворення і способи перекладу

§ 73. ЗАКІНЧЕННЯ ІМЕННИКІВ ЧОЛОВІЧОГО РОДУ 
III ВІДМІНИ У NOM. SING. І ВАРІАНТИ 

ЦИХ ЗАКІНЧЕНЬ У GEN. SING.

З огляду на те що в більшості іменників III відміни основа повністю виявля
ється лише в G en. sing., доцільно запам’ятовувати закінчення Nom. sing, разом з 
їх варіантами у G en. sing.

Закінчення Приклади

Nom. sing. Gen. sing.
Форма 

Nom. sing.
Форма 

Gen. sing.

Переклад

-er -ris venter ventris черевце (м’яза); живіт

-ëris agger aggèris валок (носа)
vomer vomeris леміш

-êris ureter uretêris сечовід

-es -ëdis stapes stapëdis стремінце
(нерівно-
склад.) -êtis herpes herpêtis пухирчастий лишай

-îtis poples poplïtis підколінок

-ex -ïcis apex apïcis верхівка
obex obïcis засувка

-О -ônis umbo umbônis виступ барабанної
(крім перетинки
-іо, -do, -go) pulmo pulmonis легеня

-ïnis homo hominis людина

-or -ôris dolor dolöris біль

-O S -ôris flos floris квітка
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§ 74. НАЙВАЖЛИВІШІ ВИНЯТКИ 
З ПРАВИЛА ПРО РІД ІМЕННИКІВ 
ЧОЛОВІЧОГО РОДУ III ВІДМІНИ

Закінчення 
Nom. sing.

Винятки

femininum neutrum

-er

mater, tris — мозкова оболона cadaver, ëris — труп

gaster, tris — шлунок papa ver, ëris — мак

piper, ëris — перець

tuber, ëris — горб

-es
(нерівно-
складові)

quies, ëtis — спокій

-ex lex, legis — закон

-or arbor, öris — дерево cor, cordis — серце

-os
os, oris — рот

os, ossis — кістка

СО Як виняток в анатомічних номенклатурних найменуваннях dura m ater — тверда 
мозкова оболона та ріа mater — м 'яка мозкова оболона прикметник ставиться перед 
іменником.

jsS

Іменники чоловічого роду III відміни, а також винятки на -ег необхідно відрізняти від 
невеликої групи іменників II відміни, до якої зокрема належать назви спеціалістів:

geriater, tri, m — геріатр 
paediater, tri, m —  педіатр 
psychiater, tri, m — психіатр

§ 75. ГРАМАТИЧНА БУДОВА ЛАТИНСЬКИХ НАЗВ 
М’ЯЗІВ ЗА ЇХНЬОЮ ФУНКЦІЄЮ.

СПОСОБИ ПЕРЕКЛАДУ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

З точки юру синтаксису латинські назви м ’язів за їхньою функцією є приклад
кою —  специфічним різновидом означення у формі іменника, який ставиться в 
тому самому відмінку й числі, що й означуване слово.

У нашому випадку власне назва функції, яку виконує конкретний м ’яз, ста
виться після слова “ти їсй /и ж ”, як показано на схемі.
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Заняття 11

muscülus (Ш.)
або

muscfili (mat.)
+

■
іменник, який 

конкретизує функцію 
м’яза

І І
Nom. sing, (plur.) Nom. sing, (plur.)

muscülus (m.) levätor
muscüli (mm.) rotatöres

£ Q  Як у латинському, так і в українському писемному професійному мовленні часто
вживається скорочена форма терміна “ м’яз” , відповідно: ш. (лат.) і м. (укр.).

Українською мовою такі назви можуть перекладатися кількома способами: 
прикладкою (у NA перевага надається саме цьому способу перекладу), узгодже
ним означенням із дієприкметником або перифрастично. Наприклад: 

muscülus depressor —  м ’яз-опускач (м ’яз, що опускає) 
muscülus levätor —  м ’яз-підіймач (м ’яз, що підіймає) 
muscülus abductor —  відвідний м ’яз

В окремих випадках переклад українською мовою може здійснюватися за до
помогою прикметника, наприклад, muscülus buccinator —  щічний м ’яз.

З точки зору словотворення переважна більшість латинських назв м’язів за 
їхньою функцією у NA утворена за допомогою суфікса -or. У Gen. sing, такі імен
ники закінчуються на -öris (зі збереженням попереднього приголосного), напри
клад: depressor\ öris, т\ levätor, öris, т; rotator, öris, т.

У NA збереглося кілька назв м ’язів грецького походження, утворених за до
помогою суфікса -er:

т. cremaster —  м ’яз —  підіймач яєчка 
т. masseter —  жувальний м ’яз 
т. sphincter —  сфінктер, м ’яз-замикач

§ 76. МОДЕЛІ УТВОРЕННЯ 
БАГАТОСЛІВНИХ НОМЕНКЛАТУРНИХ НАЗВ М'ЯЗІВ 

ЗА ЇХНЬОЮ ФУНКЦІЄЮ

Багатослівні номенклатурні назви м ’язів за їхньою функцією утворено за 
двома основними моделями.

Перша модель

Якщо після назви м ’яза зазначається анатомічна структура, в якій цей м’яз 
виконує свою функцію, назва такої структури завжди ставиться в родовому від
мінку однини або множини. Це правило стосується усіх компонентів структури 
(схема).
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muscülus depressor angüli oris
muscüli rotatôres cervïcis
muscüli arrectôres pilôrum

Друга модель

Якщо до складу багатослівних назв м’язів за їхньою функцією входять прик
метники, які уточнюють розмір, форму, положення у просторі цих м ’язів, озна
чення ставляться на останньому місці, узгоджуючись у роді, числі й відмінку зі
словом “м ’яз” (див. схему).

Щ і До pluralia tantum, тобто таких, що вживаються лише у множині, належать такі 
назви м’язів: muscüli arrectôres pilôrum — м’язи —  підіймачі волосся, muscüli 
rotatôres cervïcis — м’язи — обертачі шиї, muscüli rotatôres thorücis — м’язи —  
обертачі грудної клітки.

muscülus іменник, який 
або + конкретизує 

muscüli функцію м’яза

Nom. sing./plur.

• V ' • х*'прикметник, який уточнює 
розмір, форму, положення 

м ’яза у просторі

?Й>т. йа^УрІаг.

. .

назва анатомічної 
структури, в якій м’яз 

виконує функцію А

Gen. sîng*/plur.
Г

muscülus constrictor pharyngis superior

Р З  Декілька назв м’язів за їхньою функцією є винятками з правила щодо граматичної 
будови: muscQlus oppftnens digiti minimi — протиставний м’яз мізинця, musculus 
opponens pollicis — протиставний м’яз великого пальця кисті, musciilus suspensorius 
duodeni — м’яз — підвішувач дванадцятипалої кишки.

Ш  У номенклатурних назвах musculus detrdsor veslcae (м’яз — випорожнювач міхура) 
та musculus erector spinae (м’яз — випрямляч хребта) спостерігається невідповід
ність між латинськими назвами й українськими еквівалентами цих понять. Так, у 
першому випадку йдеться про м’яз — випорожнювач сечового міхура. У другій назві 
компонент spina є залишком застарілої назви хребта — spina dorsalis.
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JS$

Деякі латинські назви видів людини, які вирізняють в антропогенезі:
Ношо habllis — людина вміла
Homo erectus — людина прямостійна (пряма)
Homo sapiens — людина розумна 
У літературі також поширені інші назви людини:
Homo concors — гармонійно розвинена, активна людина 
Homo faber, syn. homo creator — людина-творець 
Homo hebes — обмежена, недалека людина

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

1. За якими ознаками можуть бути згруповані закінчення чоловічого роду 
III відміни?

2. Назвати найважливіші слова, що є винятками з правила про чоловічий рід 
і належать до жіночого роду.

3. Назвати найважливіші винятки з правила про чоловічий рід, які належать 
до середнього роду.

4. Латинські назви м ’язів за їхньою функцією (жування, згинання, розги
нання, обертання) з точки зору синтаксису є ....

5. Специфічний різновид означення у ф о р м і.. . ,  який ставиться в тому ж ... 
і . . . ,  що й означуване слово, називається ... .

6. Назва функції, яку виконує м’яз, ставиться після слова ....
7. Українською мовою ці назви можуть перекладатися такими способами:

8. Більшість латинських назв м ’язів за їхньою функцією в NA утворені за до
помогою суфікса....

9. У G en. sing, такі іменники закінчуються на ....
10. Назви яких м ’язів є грецькими за походженням й утворені за допомогою 

суфікса -er}
11. Якщо після назви м ’яза зазначається анатомічна структура, в якій цей 

м ’яз виконує свою функцію, назва такої структури ставиться в ....
12. Якщо до складу багатослівних назв м ’язів за їхньою функцією входять 

прикметники, які уточнюють ...,...,... цих м ’язів, означення ставляться на 
останньому місці, узгоджуючись у ... зі словом ....
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ВПРАВИ
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І. Вправа для усного виконання

Визначити рід, основу й тип відмінювання іменників:

cor, cordis ... 
vomer, êris ... 
trochanter, êris 
umbo, ônis ... 
mater, tris ...

apex, Tcis ... 
homo, ïnis ... 
arbor, öris ... 
ureter, êris ... 
tuber, êris ...

os, oris ... 
poples, Ttis ... 
stapes, ëdis ... 
gaster, tris ... 
pulmo, ônis ...

quies, êtis ... 
herpes, êtis .. 
dolor, öris ... 
os, ossis ... 
agger, éris ...

IL Вправи для письмового виконання

1. Провідміняти в однині:

apex linguae —  верхівка язика 
pes dexter —  права стопа 
trochanter major —  великий вертлюг

2. Провідміняти у множині:

muscülus arrecior pilôrum —  м’яз —  підіймач волосся 
os breve —  коротка кістка 
paries osseus —  кісткова стінка

3. Перекласти словосполучення українською мовою:

muscülus levator veli palatini 
muscülus masseter 
muscülus buccinator 
muscülus depressor septi nasi 
pars buccopharyngea muscüli

constrictöris pharyngis superiöris 
venter posterior muscüli digastrici 
pes anserinus
muscülus levator labii superiöris 

alaeque nasi 
liquor cerebrospinalis

pulmo dexter 
dura mater encephali 
pia mater spinalis 
apex ossis sacri 
pars pelvlca ureteris

musculi levatores costarum 
musculus pronator teres 
musculus extensor digitorum

musculus erector spinae

4. Утворити словосполучення, перекласти:

A
agger + ніс
alae / sulcus + леміш
apex + головка + мала гомілка
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basis + стремінце 
fundus + шлунок
musculus + зморщувач / розгинач / згинач 
pes + морський коник 

В
os + довгий / широкий / плоский /повітроносний / 

сесамоподібний
paries + перетинчастий / вестибулярний 
tuber + сірий + сідничий + т ім ’яний 
venter + передній / задній

5. Поставити словосполучення із попередньої вправи у таких формах:

Асс. sing. —  завд. 4-А;
Norn. plur. —  завд. 4-В.

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

горб верхньої щелепи 
носова частина лобової кістки 
склиста волога 
виличні кістки 
верхівка лівої легені 
тверда мозкова оболона 
фаланги пальців стопи

дерево життя мозочка

червоний кістовий (перекласти 
неузгодж. означ.) мозок

м’яз —  підіймач кута рота 
м ’яз —  опускач нижньої губи 
м ’язи —  обертачі шиї 
піднебінно-глотковий м ’яз-замикач 
середній м’яз —  стискач глотки 
м ’яз —  натягувач піднебінної завіски 
півканал м ’яза —  натягувана барабан

ної перетинки
піхва сухожилка довгого м ’яза —  зги

нача великого пальця кисті 
квадратний м ’яз, який повертає доло

ню донизу (привергач)

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

через рот у верхівці язика
гострий біль у ділянці серця до кута рота
від виличної кістки поганий запах з рота

III. Завдання для індивідуального виконання
1. Записати вислів, який вживається для позначення класичних ознак 
запалення.

2. Кому належить вислів, про який йшлося вище?

115



ЗАНЯТТЯ 12

Тема: Закінчення іменників жіночого роду 
III відміни у Nom. sing, та варіанти цих 
закінчень у Gen. sing. Винятки з правила 
про рід. Зубна формула й латинські 
скорочення назв зубів, 
прийняті для її запису

§ 77. ЗАКІНЧЕННЯ ІМЕННИКІВ ЖІНОЧОГО РОДУ 
III ВІДМІНИ ТА ВАРІАНТИ ЦИХ ЗАКІНЧЕНЬ 

У GEN. SING.

Закінчення Форма
Переклад

Nom. sing. Gen. sing. Nom. sing. Gen. sing.

-О

-io -önis dentitio
erosio

dentitiönis
erosiönis

прорізування зубів 
ерозія

-do -ïnis latitudo latitudînis ширина

-go -Inis cartilago cartilagïnis хрящ

-s

-as ~ -ätis cavTtas cavitâtis порожнина

-es. -is
(рівносклад.) -is

tabes

cutis

tabis

cutis

сухотка (прояв пізнього
сифілісу)
шкіра

-is
(нерівно-

склад.)
-Idis

cuspis
epulis

syphilis

cuspidis
epulidis

syphilidis

зубець, вістря 
доброякісна пухлина 
ясен 
сифіліс

-us
-üdis incus incüdis коваделко

-utis salus salutis здоров’я, благо

-s
(із поперед, 
приголосн.)

приг.
+

-tis

pars
firms
lens

partis
frontis
lentis

частина
лоб
кришталик

-X

(крім
-ex)

-ах -äcis borax borâcis бура (антисептик)
-ix -Tcis radix radlcis корінь

-их -ücis crux crücis хрест

-X

(із поперед, 
приголосн.)

-ngis
phalanx phalangis фаланга, кісточка 

пальця
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S 78. НАЙВАЖЛИВІШІ ВИНЯТКИ 
З ПРАВИЛА ПРО РІД ІМЕННИКІВ ЖІНОЧОГО РОДУ III ВІДМІНИ

Закінчення 
Nom. sing.

Винятки

mascuftnum neutrum

-do tendo, tendinis — сухожилок

-go margo, inis — край

-as

atlas, ntis — атлант, перший 
шийний хребець

erysipelas, atis — бешиха

pancreas, Stis —
підшлункова залоза

vas, vasis — судина

-is
(рівносклад.)

axis, is — вісь; другий шийний 
хребець

canSlis, is —  канал

-is
(нерівносклад.)

pulvis, iris — порошок 
sanguis, inis — кров

-s
(із попередн. 
пригол.)

dens, dentis — зуб; зубець

hydrops, opis — водянка

pons, pontis — міст

-ax
anthrax, acis — сибірка

thorax, acis — грудна клітка

-ix (-ух) fornix, ids — склепіння

coccyx, ygis — куприк

-их hallux, hallucis — великий 
палець стопи

-X

(із попередн. 
пригол.)

larynx, ngis — гортань

pharynx, ngis — глотка

іЩ  Як виняток у латинській мові до чоловічого роду належать:
• назви аніонів із закінченням -as (Gen. sing.-----ätis), наприклад:

sulflas, ätis, m — сульфат
subcarbönas, ätis, m — основний карбонат

• назви аніонів із закінченням -is (Gen. sing.---- Itis), наприклад:
nitris, Ttis, ш — нітрит 
sulfis, Itis, m — сульфіт

(Детально про принципи утворення латинських назв аніонів див. § 21 розділу ‘За
гальна рецептура. Фармацевтична термінологія”.)
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Іменники fauces, ium (зів) і rhagädes, um (тріщини шкіри) належать до pluralia 
tantum, тобто вживаються лише у множині.

У N А прийнято скорочувати форми однини іменника regio — reg. (ділянка) і множи
ни regiönes — regg. (ділянки).

jg~j Tendo Achillis (calcaneus) — Ахіллесів (п’ятковий) сухожилок. Ахіллес — син мор
ської богині Фетіди, яка, прагнучи зробити свого сина безсмертним, купала його у 
водах підземної річки Стікс, тримаючи за п’яту. Мудрий кентавр Хірон навчив Ахіл- 
леса військовому мистецтву. Разом з іншими героями Ахіллес брав участь у Троян
ській війні, але загинув під Троєю ще до її падіння через те, що стріла Паріса потрапи
ла йому в єдине вразливе місце — п’яту. Звідси походить вислів “ахіллесова п’ята”.

§ 79. ЗУБНА ФОРМУЛА Й ЛАТИНСЬКІ СКОРОЧЕННЯ 
НАЗВ ЗУБІВ, ПРИЙНЯТІ ДЛЯ ЇЇ ЗАПИСУ

Порядок розміщення зубів фіксується у виг 
або їх групи записуються літерами і цифра? 
Здебільшого групова зубна формула запису 
латинських назв зубів:

dens іпсі 
dens сап' 

dens praeir 
dens mol

Отже, повна зубна формула дорослої людиі 

м 3 м 2 М, Р2 Р, СІ21,

ляді зубної формули, в якій окремі зуби
ли або тільки цифрами.
ється з використанням початкових літер

51V U S  —  І

nus — С 
îolâris — Р 
àris — М
зи має такий вигляд:

І, І2 С Р, Р2 м , м 2 м 3

м 3 М2М, Р2 Р, СІ212

Назви молочних зубів записуються малими

І, І2 С Р, Р2 м , м 2 м 3

літерами: і, с, р, m

&

Lege artis — За законом мистецтва (ретельно, із дотриманням усіх правил) 
Secundum artem (sec. art.), syn. secundum regulam (sec. reg.) — Згідно з правилами,
відповідно до правил

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

1. За якими ознаками можуть бути згруповані закінчення жіночого роду 
III відміни?

2. Назвати найважливіші винятки з правила про жіночий рід, які належать 
до чоловічого роду.

3. Назвати найважливіші винятки з правила про жіночий рід, які належать 
до середнього роду.
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4. Назви аніонів із закінченнями -as та -й  як виняток належать до ... роду.
5. У G en. sing, назви аніонів на -as та -й  мають закінчення ... та ... відпо

відно.
6. Які з іменників жіночого роду III відміни належать до p lu ra iia  tan tum ?

ВПРАВИ

І. Вправа для усного виконання

Визначити рід, основу й тип відмінювання іменників:

longitüdo, Inis ... 
pharynx, ngis ... 
pyrämis, îdis ... 
atlas, ntis ... 
tuberositas, âtis ... 
tendo, ïn is ... 
pubes, is ... 
pons, pontis ...

auris, is ... 
compâges, is ... 
pancréas, âtis ... 
cavïtas, âtis ... 
articulatio, ônis . 
iris, ïdis ... 
trituratio, ônis ... 
dentitio, ônis ...

regio, ônis ... 
sanguis, ïnis ... 
axis, is ... 
retentio, ônis .. 
margo, ïn is... 
denudatio, ônis 
epülis, ïdis ... 
incus, ödis ...

dens, dentis ... 
fomix, leis ... 
naris, is ... 
larynx, ngis ... 
canâlis, is ... 
cutis, is ... 
vas, vasis ... 
frons, frontis...

II. Вправи для письмового виконання

1. Провідміняти в однині:

articulatio dentoalveoläris —  зубо-коміркове сполучення
cavltas oris —  порожнина рота
pars cutanea labii —  шкірна частина губи

2. Провідміняти у множині:

canälis pharyngeus —  глотковий канал 
dens sanus —  здоровий зуб 
radix dentis —  корінь зуба

3. Прочитати, перекласти словосполучення українською 
словникову форму кожного слова:

ligamentum cruciforme atlantis 
nervus canâlis pterygoidei 
tendo muscüli tensôris veli palatini 
canâlis radlcis dentis 
pars libéra gingivae 
dens incislvus centralis 
articulatio temporomandibulâris

мовою, записати

arteria carotis externa 
apertura thoracis inferior 
cervix veslcae urinariae 
compäges thoracis 
cartilagines laryngis 
bifurcatio tracheae 
isthmus faucium
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radix duplex circülus arteriosus iridis minor
articulatio dentoalveoläris syn. gomphösis decussatio pyramidum

4. Утворити словосполучення, перекласти:

articulatio + простий / складний / поперечний 
auris + зовнішній / середній / внутрішній 
canälis + різцевий / кореневий / нижньощелепний 
cartilägo + перснеподібний / щитоподібний 
margo + виличний / вільний / різальний / ясенний 
pars + комірковий / гортанний / носовий / ротовий 
phalanx + проксимальний / середній / дистальний
regio + щічний / носовий / ротовий / підборідний / очноямковий / виличний 
sanguis + венозний / артеріальний
tuberositas + жувальний / крилоподібний /дельтоподібний

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

край язика
прикріплена частина ясен 
бічні різці 
вістря зуба 
верхівка вістря зуба 
слизова частина губи 
емалеві органи постійних зубів 
слинні залози порожнини рота 
канал п ід’язикового нерва

склепіння глотки 
суглоби і хрящі гортані 
верхівка кам’янистої частини 
вісь і нахил таза 
нижній край легені 
перешийок хряща вуха 
барабанна порожнина

А
корінь присереднього верхнього різця 
екватор зуба
періодонтальний канал пульпи 
оголення шийки зуба 
ширина коронки першого верхнього 

малого кутнього зуба 
устя (ріик) кореневого канала 
корені великих і малих кутніх зубів

В
горбистість човноподібної кістки 
зубець II шийного хребця 
лобкова кістка 
п ’ятковий сухожилок 
верхня зв’язка коваделка 
суглоби грудної клітки 
великий криловий хрящ

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

від верхівки кореня зуба без зубів мудрості
до середини різального краю біля присереднього краю 

“зуб у зубі” (інвагінація зуба) у каналі нижньої щелепи
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Тема: Закінчення іменників середнього роду 
III відміни в Nom. sing, і варіанти цих 
закінчень у Gen. sing. Винятки з правила 
про рід. Професійні медичні вислови

ЗАНЯТТЯ 13

§ 80. ЗАКІНЧЕННЯ ІМЕННИКІВ СЕРЕДНЬОГО РОДУ 
III ВІДМІНИ В NOM. SING.

І ВАРІАНТИ ЦИХ ЗАКІНЧЕНЬ У GEN. SING.

Закінчення Приклади

ПерекладNom.
sing.

Gen.
sing.

Форма 
Nom. sing.

Форма 
Gen. sing.

-с -tis lac lactis молоко

-е -is rete retis сітка
-en -Inis foramen forammis отвір

-ut -ït і s occiput occipitis потилиця

-ma
(грец.)

-ätis diastema diastemätis проміжок, щілина між 
центральними різцями

-иг -öris femur femöris стегно
-uns Sulfur Sulfuris сульфур, сірка

-U S -ëris glomus glomeris клубок

-öris corpus corporis тіло

-ris crus cruris ніжка; гомілка

-1 -lis fel fellis жовч

-аг -äris calcar calcäris шпора (виступ, який 
нагадує шпору)

m  Іменники грецького походження hepar, ätis, п (печінка), thenar, 
äris, n (підвищення великого пальця кисті) та hypothenar, äris, n 
(підвищення мізинця) у Gen. sing, та в усіх інших відмінках ма
ють короткий другий склад.

ш  У медичній термінології іменники viscëra, um, n (внутрішні ор
гани) та ilia, ilium, п (пахвина, ділянка клубової кістки) уживаються 
лише у формі множини.

m  У NA прийнято скорочувати форми однини іменника foramen — 
for. (отвір) та множини foramina — forr. (отвори).

d )  Закінчення іменників середнього роду III відміни у Nom. sing, 
легко запам’ятати за літерами, з яких складаються латинські на-
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зви міфічних істот: C-e-n-t-a-ur-us (кенгавр) і 1-аг (лар, дух-охоронець). У  Стародав
ньому Римі вважалося, що дім, домашнє господарство та сім’ю охороняють lares 
domestic! (духи-охоронці домашнього вогнища) і penates (пенати, боги-охоронці). 
Звідси походить вислів “повернутися до рідних пенат”, тобто повернутися додому.

§ 81. НАЙВАЖЛИВІШІ ВИНЯТКИ З ПРАВИЛА 
ПРО РІД ІМЕННИКІВ СЕРЕДНЬОГО РОДУ III ВІДМІНИ

Закінчення 
Nom. sing.

Винятки

mascuHnum femininum

-en

liehen, ênis — лишай

phren, phrenis —
діафрагма

lien, liënis (лат.) — селезінка

pecten, mis — гребінь

ren, renis — нирка

spien, splenis (грец.) — селезінка

&

1. Українському слову “сірка” у латинській мові відповідають два слова, які мають 
різні значення:
Sulfur, üris, n — сірка, сульфур (хімічний елемент)
cerumen, Inis, n — сірка, продукт секреції залоз, які вистилають porus acustïcus 
externus, призначений для захисту шкіри слухового ходу.
2. У NA у значенні “гребінь” вживаються два іменники: crista, ае, f і pecten, Inis, m; 
перевага надається терміну “crista”, наприклад, crista frontälis (лобовий гребінь), 
crista occipitalis externa (зовнішній потиличний гребінь), crista saerälis mediana 
(серединний крижовий гребінь) та ін.
“Pecten” уживається в двох номенклатурних найменуваннях: pecten anälis 
(відхідниковий гребінь) і pecten ossis pubis (гребінь лобкової кістки).

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

1. Закінчення іменників середнього роду III відміни в Nom . sing, легко за
пам’ятати за літерами, з яких складаються латинські назви міфічних істот 
... і ... .

2. Іменник viscëra, им, п  уживається лише у ф о р м і....
3. У латинізованих грецьких іменників ... (печінка),... (підвищення велико

го пальця кисті) і ... (підвищення мізинця) другий склад в G en. sing, та в 
усіх інших відмінках —  короткий.

4. Латинські іменники “нирка” і “селезінка” належать до ... роду.
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5. У NA у значенні “гребінь” вживаються два слова: ... .
6. Українському слову “сірка” в латинській мові відповідають два слова, які 

мають різні значення:....

ВПРАВИ

І. Вправи для письмового виконання

1. Доповнити словникову форму іменників, визначити основу й тип від 
мінювання:

r e te , ......... h ep ar,......... th en ar,......... femur, ...
forämen........... c ap u t,......... v u ln u s ,......... corpus, ..
c ru s ,......... a lbum en ,......... d ec llv e ,......... mel, ... .
f e l , ......... ca lca r,......... abdom en ,....... la c , .......
exem plar,........ o cc ip u t,......... p e c te n ,......... splen, ...
u lc u s ,......... teg m en ,......... r e n , ......... cochlear,
fem u r,......... hypothënar,....... cerüm en ,......... pulvïnar,

2. Провідміняти в однині:

calcar avis —  пташина шпора (острога) 
corpus adipösum buccae —  жирове тіло щоки 
oedema laryngis —  набряк гортані

3. Провідміняти у множині:

foramen palatïnum majus —  великий піднебінний отвір 
pulvïnar thalämi optïci —  подушка таламуса (зорового горба) 
rete venösum —  венозна сітка

4. Визначити відмінок іменників:

generis glomëri exemplaria renes
capite renum crura abdominis
tempora reti pectus decllvi
femöris corpömm vulneribus pus
foramme phrenem corpora pulvinâri

5. Прочитати, записати словникову форму кожного слова, перекласти слово
сполучення українською мовою:

germen dentis rete тігаЬПе
apex capitis fibOlae corpus pineale
musculus quadratus femfiris fovea capitis ossis femdris

V*
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foramina intervertebralia 
chiasma optïcum 
glomus carotïcum 
crus sinistrum diaphragmàtis 
ligamentum capitis femôris 
corpus geniculâtum latérale 
segmentum renis superius 
cavemae corporum cavemosôrum

ligamentum teres hepätis 
culmen cerebelli 
nervus interosseus cruris 
rete carpäle plantare 
tegmen tympâni 
limen nasi
pulvïnar tunïcae intïmae 
caput superficiale

6. Утворити словосполучення, перекласти:

caput + короткий / довгий / поперечний 
corpus + язик / верхня щелепа / нижня щелепа 
crus + передній / задній / бічний / правий / лівий
foramen + комірковий / різцевий / піднебінний / великий / вилично-скроневий 
rete + акроміальний / наколінковий / капілярний 
геп + правий, лівий

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

сліпий отвір язика 
малі піднебінні отвори 
передні верхні коміркові отвори 
отвір верхівки кореня зуба 
зубні зачатки молочних зубів 
сосочкове тіло 
отвір нижньої щелепи

носова частина тіла верхньої щелепи

отвір нижньої порожнистої вени

сосочок зубного зачатка

довга ніжка коваделка 
ніжки протизавитки 
зовнішній косий м ’яз живота 
червона / біла пульпа селезінки 
тіло жовчного міхура 
спільна перетинчаста ніжка 
ворота печінки
непокрите (букв. —  голе ) поле пе 
чінки
головка стегнової кістки 
артеріальна сітка м ’якої оболони 
головного мозку

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

у тіло верхньої щелепи 
через отвір верхівки зуба 
у тілі підшлункової залози 
у черевній порожнині

до воріт печінки 
у венозну систему селезінки 
через міжхребцеві отвори 
від тіла верхньої щелепи
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