
Тема: Особливості відмінювання деяких 
іменників грецького походження 
III відміни. Іменник vas, vasis, п.
І грецька відміна

ЗАНЯТТЯ 14

§ 82. ОСОБЛИВІСТЬ ВІДМІНЮВАННЯ 
ІМЕННИКІВ ГРЕЦЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ 

СЕРЕДНЬОГО РОДУ НА -MA

У латинській медичній термінології е багато іменників грець
кого походження, які мають певні особливості відмінювання.

Як уже відомо з § 80, іменники середнього роду III відміни,
які в Nom. sing, закінчуються на -та (Gen. s in g .----- ätis), є
грецькими за походженням, наприклад: bregma, ätis, п — тім’я, 
верхня частина черепа, oedema, ätis, п —  набряк, symptöma, 
ätis, п — симптом, systêma, ätis, п  — система і т. ін.

Відмінюються ці іменники за приголосним типом, але ма
ють таку особливість: у Dat. та Abi. plur. — закінчення -is за
мість -ïbus.

Зразок відмінювання 
іменника грецького походження на -та

systema, ап'.ч п (система) —> основа systemat-

Casus Singutaris Pturatis

Nom. systêma systëmàt-a
Gen. systemät-is systëmat-um
Dat. systemät-i systêmat-м
Acc. systêma systëmat-a
Abi. systêmàt-e systêmât-is

&

1. Грецькі за походженням іменники середнього роду III відміни на 
-та, -âtis слід відрізняти від восьми латинських іменників І відміни: 

forma, ае, f — форма, будова 
gemma, ае, f — брунька 
lacrima, ае, f — сльоза 
mamma, ае, f — грудна залоза 
norma, ае, f — норма 
rima, ае, f — щілина 
squama, ае, f — луска 
struma, ае, f — зоб
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2. Грецькі іменники на -та в усіх відмінках, крім Nom. sing., мають ненаголошений 
другий склад, наприклад:

asthma, àtis, n — астма
diastema, àtis, n — щілина між центральними різцями 
diaphragma, Jtis, n — діафрагма 
oedema, àtis, n — набряк
stroma, àtis, n — строма, основа (сполучнотканинний каркас органа, 
який утворює перегородки, що ділять орган на часточки, частки і 
сегменти)

§ 83. ОСОБЛИВОСТІ ВІДМІНЮВАННЯ 
ГРЕЦЬКИХ ІМЕННИКІВ НА -S/S

Певні особливості відмінювання мають також іменники жіночого роду III 
відміни грецького походження на -sis, наприклад: basis, i s , f — основа, gomphôsis, 
is j(sy n . articulatio dentoalveolâris) — вбивання, особливий вид фіброзного з’єд
нання, за допомогою якого зубні корені з’єднуються із зубними комірками щелеп, 
necrosis, i s , f  — некроз, змертвіння.

Відмінності закінчень іменників на -sis приголосного типу такі:
Асс. sing, закінчення -іт (замість -ет);
Abl. sing, закінчення -і (замість -е)\
Gen. plur. закінчення -іит (замість -uni).

/Пі Для зручності такий тип доцільно називати голосним типом-b на відміну від ти- 
пу-а, особливості якого подано в темі заняття № 9.

Зразок відмінювання грецького іменника на -sis 
dosis, /(доза) —► основа dos-

Casus Singutaris Pturalls

Norn. dos-is dos-es
Gen. dos-is dos-ium
Oat. dos-i dos-ibus
Acc. dos-im dos-es
Abl. dos-i dos-ibus

За зразком грецьких іменників на -sis відмінюються деякі латинські іменники: febris, 
is, f — гарячка, pelvis, is, f — таз, pertussis, is, f — кашлюк (коклюш), ravis, is, f — 
осиплість, хрипота, sitis, is, f — спрага, tussis, is, f — кашель
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§ 84. ВІДМІНЮВАННЯ ІМЕННИКА VAS, VASIS, N

Унікальність іменника vas, vasis, п (судина) у тому, що в singularis він відмі
нюється за приголосним типом III відміни, а в pluralis — за II відміною.

Зразок відмінювання іменника vas, vasis, п

Casus Singularis Pluralis

Nom. vas vas-a
Gen. vas-is vas-Orum
Dat. vas-i vas-is
Асе. vas vas-a
Abi. vas-e vas-is

Vasa vasOrum — судини судин. У гістології так називаються маленькі артерії та вени, 
що містяться у стінках великих кровоносних судин, які живлять ці стінки.

§ 85. ПЕРША ГРЕЦЬКА ВІДМІНА

До І грецької відміни належать іменники жіночого роду, які в Nom. sing. за
кінчуються на -е, а в Gen. sing. — на -es. Наприклад: raphe, e s ,f— шов, staphyle, 
es, f  — язичок м’якого піднебіння, diploë, es, f — губчаста речовина кісток, 
syncope, e s , f — глибока непритомність, pnoë, e s , f — дихання.

За І грецькою відміною відмінюються також іменники чоловічого роду, які в 
Nom. sing. закінчуються на -es, а в Gen. sing. — на -ае. Наприклад: ascites, ае, 
т — асцит, водянка живота, скупчення транссудату (випоту) у черевній порожни
ні, diabètes, ае, т — діабет.

Зразок відмінювання грецького іменника жіночого роду
р И ^т д п е , Є5,/(флегмона, розлите гнійне запалення підшкірної 

жирової клітковини) —► основа р к ^ т д п -

Casus ,.{ь‘"T*4 *e- .•••V '$'ï- ■■■■'; Singularis

Nom. phlegmôn-e
Gen. phlegmôn-es
Dat. phlegmon-ae
Acc. phlegmôn-en
Abl. phlegmôn-e (-a)
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Зразок відмінювання грецького іменника чоловічого роду
ascites, ае, т (асцит, водянка живота) —* основа asclt-

Casus : , /h  V V  .V y-v - = .•
Sfngularis

Nom. asclt-es

Gen. asclt-ae
Dat. asclt-ae

Acc. asclt-en (am)

Abi. asclt-a

Грецькі іменники І відміни зберегли грецькі закінчення лише в деяких відмінках 
однини, в усіх відмінках множини вони прийняли латинські закінчення.

&

1. Грецькі іменники жіночого роду І відміни необхідно відрізняти від латинських 
іменників III відміни середнього роду, які закінчуються на -е, наприклад:

dedïve, is, n — схил 
rete, is, n — сітка

2. Грецькі іменники чоловічого роду І відміни необхідно відрізняти від 
нерівноскладових іменників III відміни чоловічого роду, які закінчуються на -es, 
наприклад:

herpes, herpêtis, m — пухирчастий лишай 
pes, pedis, m — стопа 
poples, poplitis, m — задня ділянка коліна 
stapes, stapedis, m — стремінце

та рівноскладових іменників жіночого роду, які закінчуються на -es, наприклад:
lues, luis, f — люес, сифіліс 
pubes, pubis, f — лобок
tabes, tabis, f — сухотка (прояв пізнього сифілісу)

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

1. Грецькі іменники середнього роду III відміни у Nom. sing, закінчуються 
на . . . .  У Gen. sing, такі іменники мають закінчення . . . .

2. Грецькі за походженням іменники середнього роду III відміни на -та ... в 
усіх відмінках, крім Nom. sing., мають ненаголошений ... склад.

3. Грецькі за походженням іменники середнього роду III відміни на -та ... 
відмінюються за ... типом, але мають таку особливість: у ... закінчення 
... замість . . . .
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4. Іменники жіночого роду III відміни грецького походження на -sis відмі
нюються за ... типом.

5. За зразком грецьких іменників на -sis відмінюються такі латинські імен
ники: . . . .

6. Іменник vas, vasis п в однині відмінюється за ... відміною, а у множині за 
... відміною.

7. До І грецької відміни належать іменники ... роду, які у Nom. sing, закін
чуються на ... 9 а у Gen. sing. —  на ... .

8. За І грецькою відміною відмінюються також іменники ... роду, які у Nom. 
sing, закінчуються на ..., а у Gen. sing. — на -ае.

9. Грецькі іменники І відміни зберегли грецькі закінчення лише в деяких 
відмінках ..., тоді як в усіх відмінках ... вони прийняли латинські закін
чення.

10. Грецькі іменники ... роду І відміни потрібно відрізняти від латинських 
іменників III відміни середнього роду, які закінчуються на ... . Проілю
струвати прикладами.

11. Грецькі іменники ... роду І відміни потрібно відрізняти від нерівноскла- 
дових іменників III відміни ... роду, які закінчуються на ..., та рівноскла
дових іменників ... роду, які закінчуються на ... .

ВПРАВИ

І. Вправа для усного виконання

Прочитати, визначити відміну й рід іменників, перекласти:
raphe, es ... herpes, herpetis... asthma, atis ... lacrima, ae ...
gramma, atis ... gemma, ae ... diabetes, ae ... basis, is ...
mamma, ae ... diaphragma, àtis... rete, is ... symptoma, atis
oedema, atis ... acne, es ... stenosis, is ... struma, ae ...
rima, ae ... diastema, àtis ... platysma, atis... plasma, atis ...
pes, pedis ... tussis, is ... diagnosis, i s ... pubes, pubis ...
necrosis, is ... pnoë, es ... trauma, atis ... ascites, ae ...
phlegmone, es ... prothësis, is ... squama, ae ... forma, ae ...
tabes, is ... staphyle, es ... systema, atis ... decllve, is ...
diploe, es ... lues, luis ... diaphysis, is ... stroma, atis ...
palma, ae ... coma, àtis ... norma, ae ... epiphysis, is ...

II. Вправи для письмового виконання

1. Із вправи для усного виконання виписати іменники III відміни, визначити 
основу й тип відмінювання цих: іменників.
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2. Провідміняти в однині:

aponeurosis linguae — апоневроз язика 
diaphragma pelvis — діафрагма таза 
raphe palâti — піднебінний шов 
vas lymhpatïcum — лімфатична судина

3. Провідміняти у множині:

febris intermittens — переміжна гарячка 
prisma enamëli — призма емалі 
trauma apertum — відкрита травма 
vas capillâre — капілярна судина

4. Прочитати, перекласти словосполучення українською мовою:

chiasma optïcum 
raphe pterygomandibulâris 
basis cranii externa 
symphysis mandibülae 
diaphragma sellae turclcae 
stroma glandülae thyroideae 
systëma urogenitâle

apertura pelvis inferior 
pelvis major et pelvis minor 
synchondrosis sphenooccipitalis 
musculus dilatator naris 
ossa pubis
parench>ona prostatae 
systema nervorum autonomicum

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

піднебінний апоневроз 
шов піднебіння 
основа нижньої щелепи 
діафрагма рота
кровоносні та лімфатичні судини 
травна система 
периферійна нервова система 
кам’янисто-потиличний синхондроз

перехрестя сухожилків 
реброва частина діафрагми 
судини судин 
внутрішня основа черепа 
центральна нервова система 
апертури (ріиг) таза 
променево-ліктьовий синдесмоз 
долонний апоневроз

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

для полоскання 
у разі флегмони 
для зубних протезів 
унаслідок травми 
ліки проти астми
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в основі нижньої щелепи 
у середній частині діафрагми 
через кровоносні судини 
унаслідок повного некрозу пульпи зуба 
від флегмони щічної ділянки


