
Тема: IV і V відміни іменників. Винятки
з правила про рід. Загальні терміни 
і професійні вислови, поширені у 
фаховому мовленні медичного працівника

§ 86. IV ВІДМІНА ІМЕННИКІВ 
(DECLINATIO QUARTA)

До IV відміни належать іменники чоловічого роду, які у 
Nom. sing, закінчуються на -us, і середнього роду на -и. Харак
терна ознака IV відміни — закінчення -us в Gen. sing.

Як виняток до IV відміни належать деякі іменники жіночо
го роду із закінченням -us.

Іменники IV В ІД М ІН И
Винятки з правила 

про рід

masculinum neutrum fernininum

ductus, us, m —
протока

cornu, us, n — ріг, 
ріжок

тапи$, и$, Г —
к и с т ь , рука

processus, us, m —
відросток

genu, us, n — коліно (^иегсив, и§, ї  — дуб

sinus, us, m —
синус, пазуха
usus, us, m — 
уживання

§ 87. ВІДМІНКОВІ ЗАКІНЧЕННЯ ІМЕННИКІВ 
IV ВІДМІНИ

Casus
Singulars Pturalis

masculinum neutrum masculinum neutrum

Nom. -us -u -U S -ua
Gen. -U S -U S -uum -uum
Dat. -ui -u -Tbus -Tbus
Асе. -um -u -U S -ua
Abi. -u -u -Tbus -Tbus
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Зразки відмінювання іменників IV відміни
sinus, us т (пазуха) —> основа sin- 
genu, us п (коліно) —> основа gen-

Casus
Singulars Pluralis

mascuHnum neutrum mascuHnum neutrum

Norn. sin-us gen-u sin-us gen-ua
Gen. sin-us gen-us sin-uum gen-uum
Dat. sin-ui gen-u sin-Tbus gen-ibus
Acc. sin-um gen-u sin-us gen-ua
Abi. sin-u gen-u sin-Tbus gcn-Tbus

m , Іменник arcus, us m (дуга), a також деякі інші іменники IV відміни у Dat. та АЬІ. 
plur. закінчуються на -ûbus.

§ 88. ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 
ФОРМАЛЬНИХ ОЗНАК ІМЕННИКІВ,

ЯКІ В NOM. SING. МАЮТЬ ЗАКІНЧЕННЯ -US

У таблиці, поданій нижче, систематизовано формальні ознаки всіх іменників 
із закінченням -us, оскільки це закінчення в Nom. sing, можуть мати:

• іменники II відміни чоловічого роду та іменники — винятки з правила про рід;
• іменники жіночого і середнього родів III відміни;
• іменники IV відміни.

DecHnatfönes

II
*>

III IV

m Exceptiônes f n m Exceptiônes

Nom. sing.
- U S

Gen. sing.

f
methödus, i, f 
periödus, i, f  
atömus, i, f  

Citais, i, f  etc.

Nom. sing. 
-us

Gen. sing, 
-üdis 
-ütis

Nom. sing. 
-us

Gen. sing, 
-ëris 
-oris 

-(u)ris

Nom. sing. 
-us

Gen. sing, 
-us

f
manus, us, f 
acus, us, f

Exempla F; ;  • " :'r • •• V . ;  ’ 
. ■ à Exempta Exempta

angülus, i, m 
nervus, i, m 
sulcus, i, m

B
virus, І, И  

vulgue,^ n :

incus, üdis, 
f

salus, ütis, f

ulcus, ëris, n 
corpus, ôris, n 
crus, cruris, n

ductus, us, m 
plexus, us, m 
sinus, us, m
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§ 89. V ВІДМІНА ІМЕННИКІВ 
(DECLINATIO QUINTA)

До V відміни належать іменники жіночого роду, які в Nom. sing, мають закін
чення -es, у Gen. s in g .-----еі. Як виняток до V відміни належать два іменники
чоловічого роду.

Іменники У відміни Винятки з правила про рід

femininum masculinum

caries, еі, f — карієс, руйнування 
кісткової тканини на обмеженій ділянці

dies, еі — день

facies, еі, f — поверхня meridies, ЄІ (у мед. термінології не 
вживається) — полудень

rabies, еі, f — сказ
series, еі, f — ряд
species, 5і, f — вид

Щ  Іменник dies такрж може бути жіночого роду, якщо він уживається в значенні “строк"’, 
“термін”. Наприклад, dies certa — призначений день, але dies critfcus — критичний
день.

§ 90. ВІДМІНКОВІ ЗАКІНЧЕННЯ V ВІДМІНИ

Casus Singulars Pluralis

Nom. -es -es
Gen. -ëi -êrum
Dat. -êi -ëbus
Асс. -em -es
Abi. -e -ëbus

Q J Звук [е] у закінченнях Gen. та Dat. sing, може бути як довгим, так і коротким. Якщо 
основа іменника V відміни закінчується на голосний, закінчення Gen. і Dat. sing, 
містить -Є- (довге), якщо ж основа іменника закінчується на приголосний, закінчен
ня Gen. і Dat. sing, містить -ë- (коротке). Наприклад, series, ëi, f — ряд, але res, 
rëi, f — справа, річ.

Д З Більшість іменників V відміни не мають множини або утворюють лише форми Nom. 
та Асс. plur.

Ш  Як відомо з § 17, в окремих випадках число може змінювати значення слова. Так, 
іменник species, ëi, f в однині перекладається як “вид”, а іменник species, êrum, f, 
plur. tant. — як “лікарський збір” (детальніше див. § 42 розділу III).
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Q J Вислів “sub specie” перекладається “під виглядом, з точки зору”.

Зразок відмінювання іменника
dies, êi, т ,/(д е н ь )  —> основа di-ëi

Casus Singulars Piuralis

Nom. di-es di-es
Gen. di-ëi di-ërum
Dat. di-ëi di-ëbus
Acc. di-em di-es
Abi. die di-ëbus

§ 91. ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ ЛАТИНСЬКИХ ІМЕННИКІВ,
ЯКІ В NOM. SING. МАЮТЬ ЗАКІНЧЕННЯ -ES

Оскільки в Norn. sing, закінчення -es можуть мати не лише іменники V відмі
ни, а й іменники чоловічого роду І грецької відміни та нерівноскладові іменники 
чоловічого роду й рівноскладові іменники жіночого роду III відміни, у таблиці, 
поданій нижче, систематизовано ознаки таких іменників.

Dectinatiônes

І грецька 111 V

m
m

нерівно-
складові

f
рівно

складові

Exceptiônes
n

f
Exceptiônes

m

Nom. sing. 
-es

Gen. sing, 
-ae

Nom. sing. 
-es

Gen. sing, 
-ëdis 
-ëtis 
-ïtis

Nom. sing. 
-es

Gen. sing, 
-is Ribes, is, n

(смородина)

Nom. sing. 
-es

Gen. sing. 
-ëi 
-ei dies, ëî, m

Exempta Exempta Exempta

ascites, ae, m 
diabetes, ae, m

stapes, ëdis, m 
herpes, êtis, m 
poples, Itis, m

tabes, is, f 
fames, is, f

caries, êi, f 
rabies, êi, f 
sériés, êi, f
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ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

1. До IV відміни належать іменники ... роду, які в Nom. sing, закінчуються 
на .... та середнього роду, які закінчуються на ... .

2. Характерна ознака IV відміни — закінчення ... в Gen. sing.
3. Як виняток до IV відміни належать деякі іменники ... роду, які закінчу

ються на -us. Назвати винятки.
4. Іменники чоловічого роду IV відміни мають закінчення -us у таких від

мінках: ....
5. В усіх відмінках однини, крім Gen. sing., іменники середнього роду ма

ють закінчення . . . .
6. У Nom. sing, закінчення -us мають також іменники ... відміни чоловічого 

роду й деякі винятки з правила про рід, а також іменники ... та ... родів ... 
відміни.

7. До V відміни належать іменники ... роду, які в Nom. sing, мають закінчен
ня ..., а в Gen. sing. — закінчення . . . .

8. Як виняток до V відміни належить іменник ... роду ... та похідний від ньо
го — ....

9. Якщо основа іменника V відміни закінчується на голосний, закінчення 
Gen. і Dal. sing, містить ... (...), якщо ж основа іменника закінчується на 
приголосний, закінчення Gen. і Dat. sing, містить ... (...).

10. Більшість іменників V відміни не мають множини, або утворюють лише 
форми ... та ....

11. Іменники V відміни мають спільне закінчення ... у трьох відмінках:
..., ... і ... .
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ВПРАВИ

І. Вправа для усного виконання

Прочитати, визначити рід, відміну й основу іменників, перекласти україн
ською мовою:

genus, éris ... 
recessus, US .. 
manus, us ... 
plexus, us ... 
musculus, і .. 
ulcus, éris ... 
iuventus, ötis 
status, us ...

ramus, і ... 
meatus, us ... 
periödus, і ... 
sinus, us ... 
textus, us ... 
alveölus, і ... 
glomus, éris . 
hiatus, us ...

processus, us ... 
corpus, ôris ... 
truncus, i ... 
vulnus, éris ... 
incus, üdis ... 
arcus, us ... 
sulcus, i ... 
pectus, ôris ...

salus,ütis ... 
angülus, i ... 
crus, cruris ... 
ductus, us ... 
apparatus, us ... 
senectus, ütis ... 
tractus, us ... 
aquaeductus, us...
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diabetes, ае ... 
dies, еі ... 
rabies, еі ... 
tabes, tabis ... 
stapes, stapedis ...

В
ascites, ae ... 
lues, luis ...
Ribes, is ... 
facies, êi ... 
herpes, herpëtis ...

caries, ei ... 
pubes, pubis ... 
series, ei ... 
pes, pedis ... 
poples, poplitis ...

II. Вправи для письмового виконання

1. Провідміняти в однині:

А
arcus vertebrae — дуга хребця
cornu coccygeum — куприковий ріжок
processus alveolaris — комірковий відросток

В
facies externa — зовнішня поверхня 
series superior dentium — верхній ряд зубів

2. Провідміняти у множині:

А
cornu sacrale — крижовий ріжок
ductus sublingualis major — велика під’язикова протока 
plexus venosus — венозне сплетення

В
facies articularis — суглобова поверхня
species ad collutionem — лікарський збір для полоскання

3. Визначити відміну і відмінок іменників:

pus arcus genu processu
ductibus corp5rum muscüli incus
cornua ductui sinuum manus
genuum crura arcübus periôdus
nervorum genus processus sinus

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

А
arcus dentalis superior 
ductus semicircularis anterior

tractus solitarius 
aditus laryngis
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genu corporis callôsi 
recessus sinus maxillâris 
sinus petrôsus inferior 
sulcus sinus sagittâlis superiôris 
hiatus maxillâris
processus condylâris mandibülae 
apertüra sinus frontâlis 
arcus venae azygos 
apertüra ductus nasolacrimalis 
plexus venôsus canâlis hypoglossi 
ramus sinus carotïci nervi 

glossopharyngei

facies contactae 
nigrities linguae 
facies corporis maxillae 
facies mediàlis 
facies corônae dentis

textus adipösus 
nodus arcus venae azygos 
rete articuläre genus 
processus brevis incüdis 
meatus acusticus extemus 
vena aquaeductus cochleae 
plexus caroticus intemus 
cornu temporale ventricüli lateralis 
sinus petrösi superior et inferior 
cornua majöra et minora 
atrium (nepetci. — npwciHOK) 

meatus medii

ossa faciei hommis 
facies externa ossis frontalis 
superficies gingivärum 
dies critlcus 
vena profunda faciei

5. Утворити словосполучення, перекласти:

arcus + виличний / піднебінно-глотковий / піднебінно-язиковий 
ductus + комірковий / венозний / завитковий / носо-сльозовий / піднижньо- 

щелепний
facies + присінковий / губний / дистальний / піднебінний / щічний / язиковий 
genu / manus + правий / лівий
plexus + глотковий / крижовий / легеневий / серцевий
processus + комірковий / виличний / гачкуватий / лобовий / піднебінний / 

соскоподібний / шилоподібний 
recessus + глотковий / зоровий / клино-решітчастий
sinus + верхньощелепний / клиноподібний / кам’янистий / лобовий / попереч

ний / прямий / сигмоподібний 
tractus + зоровий / нюховий

кожного слова, перекласти латинською 

А

6. Записати словникову форму 
мовою:

дуга верхньої щелепи 
нижнє зубне сплетення 
протока язикової залози 
задні піднебінні дужки
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великий ріг під’язикової кістки 
нерв зовнішнього слухового ходу 
нервові вузли нутрощевих сплетень
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піднебінний відросток верхньої 
щелепи

кісткова тканина коміркового 
відростка

В
орган зору
слухові кісточки (перекл. неузгодж. 

означенням)
заднє зовнішнє хребцеве венозне 

сплетення
бічна пластинка крилоподібного 

відростка
сосочок привушної протоки
шлях центральної нервової системи

С
нижній ряд зубів

поперечна вена обличчя
жувальні поверхні великих і малих 

кутніх зубів

7. Перекласти латинською мовою, зве] 
прийменник:

окістя зубної комірки коміркового 
відростка

слизова оболонка порожнини носа і 
верхньощелепної пазухи

півколові протоки
реброва ямка поперечного відростка 

злиття пазух

передня дуга І шийного хребця

ядро одинокого шляху
зовнішній отвір водопроводу присінка

язикова поверхня ясен верхньої 
щелепи

контактна поверхня зуба 
задня поверхня передніх піднебін

них дужок

іути увагу на відмінок, яким керує

у мигдаликовій пазусі
від верхньощелепної розщілини

через отвори верхньощелепної пазухи

залози без проток 
за виличним відростком

до слизової оболонки коміркового від
ростка

між нижнім краєм виличного відростка 
і коміркою великого кутнього зуба 

вхід до печери 
із дефектом зубів
у комірковий, виличний, лобний і під

небінний відростки

з поверхнею зуба 
на внутрішній поверхні щік і на 

язиці
на жувальній поверхні малих і 

великих кутніх зубів 
на верхню і нижню поверхні язика 
на внутрішній поверхні зубної 

пластинки
унаслідок пришийкового карієсу

добова доза (букв. — для дня)

протягом дня 
після критичного дня 
лікарський збір для плоскання 

ясен
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