
ЗАНЯТТЯ 10

Тема: Прикметники III відміни і дієприкметники 
теперішнього часу активного стану 
(повторення). Утворення вищого 
і найвищого ступенів порівняння 
прикметників. Суплетивні форми 
і прикметники з неповними ступенями 
порівняння у медичній термінології

§ 64. ПРИКМЕТНИКИ ЗВИЧАЙНОГО СТУПЕНЯ III ВІДМІНИ 
І ДІЄПРИКМЕТНИКИ ТЕПЕРІШНЬОГО ЧАСУ 

АКТИВНОГО СТАНУ (ПОВТОРЕННЯ)

Із заняття 5 уже відомо, що за III відміною відмінюються прикметники звичай
ного ступеня з трьома, двома або одним родовим закінченням (див. нижче).

Підгрупа
Родові

закінчення
Приклади Словникова

форма
Переклад

-er (m) celer
1-а -is (f) celëris celer, ëris, ëre швидкий

-e (n)^ celëre

2-а -is (m, f) 
-e (n)

mentalis
mentale mentalis, e підборідний

-x (m, f, n) simplex simplex, Icis простий
3-я -r (m, f, n) impar impar, âris непарний (нерівний)

-s (m, f, n) teres teres, ëtis круглий

Як бачимо, прикметники з одним родовим закінченням мають особливу слов
никову форму, оскільки вони записуються до словника у формі Nom. sing., спіль
ної для усіх родів, а далі вказується закінчення Gen. sing, із частиною основи.

Слід пригадати, що:
• односкладові прикметники з одним родовим закінченням прийнято повні

стю записувати в Nom. та Gen. sing., наприклад: par, paris (рівний);
•  основа прикметників з одним родовим закінченням визначається шляхом 

відкидання -is від форми Gen. sing., наприклад: simplex, ïcis (простий) —► 
simplic-is (форма Gen. sing.) —► основа simplic-.

S 65. ВІДМІНЮВАННЯ ПРИКМЕТНИКІВ III ВІДМІНИ 
ЗВИЧАЙНОГО СТУПЕНЯ

Прикметники III відміни звичайного ступеня відмінюються за голосним ти
пом. Особливості відмінкових закінчень подано на схемі.
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Заняття 10

Зразок відмінювання прикметника 
із трьома родовими закінченнями

celer, èris, ère (швидкий) —► основа celer-

Casus
S ingu la rs Plurâlis

m f n m f n

Nom. celer celer-is celer-e celër-es celër-es celër-ia

Gen. celër-is celër-is celër-is celër-ium celër-ium celër-ium

D at. celër-i celër-i celër-i celër-ïbus celër-ïbus celër-ïbus

Acc. celër-em celër-em celër-e celër-es celër-es celër-ia

A bi. celër-i celër-i celër-i celër-ïbus celër-ïbus celër-ïbus

Зразок відмінювання прикметника 
із двома родовими закінченнями

тепіаііз, е (підборідний) —> основа тепіаі

Casus
Singulâris * • Plurâlis *

m, f
f-y л'їг..;-x~.: ' ;  •

n m, f n

Nom. mentâl-is mentâl-e mentâl-es mentâl-ia

Gen. mentâl-is mentâl-is mentâl-i um mentâl-ium

Dat. mentâl-i mentâl-i mentâl-ïbus mentâl-ïbus

Acc. mentâl-em mentâl-e mentâl-es mentâl-ia

Abl. mentâl-i mentâl-i mentâl-ïbus mentâl-ïbus

99



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

Зразок відмінювання прикметника 
з одним родовим закінченням

recens, ntis (свіжий) —* основа recent-

Casus
Singularis P iuran*

m , f n m , f n

Nom. recens recens recent-es recent-ia

Gen. recent-is recent-is recent-ium recent-ium

Dat. recent-i recent-i recent-ïbus recent-ïbus

Acc. recent-em recens recent-es recent-ia

Abi. recent-i recent-i recent-ïbus recent-ïbus

§ 66. ДІЄПРИКМЕТНИКИ ТЕПЕРІШНЬОГО ЧАСУ АКТИВНОГО СТАНУ 
(PARTICIPIUM PRAESENTIS ACTIVI)

З § 35 уже відомо, що словникова форма РРА складається з форми Nom . sing., 
яка має одне закінчення, спільне для m , f n ,  і закінчення G en. sing, із частиною 
основи, наприклад: permânens, ntis (постійний).

Відмінюються дієприкметники РРА так само, як і прикметники з одним родо
вим закінченням, тобто за голосним типом.

Ш  В українській мові є чимало субстантивованих дієприкметників теперішнього часу 
активного стану, наприклад: пацієнт, консультант, лаборант, доцент, студент, 
асистент, аспірант, докторант.

Щ  Дієприкметники теперішнього часу активного стану утворюються додаванням до 
основи інфекта дієслів 1 і II дієвідміни закінчення -ns та закінчення -ens до основи 
дієслів III й IV дієвідміни.

Ш  Основа інфекта визначається шляхом відкидання від інфінітива дієслів I, II і IV діє
відмін закінчення -ге, у III дієвідміні від неозначеної форми відкидається закінчення 
-ère.

Зразки утворення дієприкметників теперішнього часу активного стану

Словникова форма дієслова Основа інфекта Дієприкметник Переклад

fluctuo, avi, atom, are fluctua- fluctuans коливний
permaneo, mansi, mansum, ere permane- permânens постійний
corrigo, rexi, rectum, ere corrig- corrigens виправний
reunio, Tvi, Ttum, Ire reuni- reunïens з’єднувальний
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Заняття 10

IL Вправи для письмового виконання

1. Провідміняти в однині:

ganglion submandibuläre —  піднижньощелепний нервовий вузол 
nervus maxilläris —  верхньощелепний нерв 
pulpa radiculäris —  коренева пульпа

2. Провідміняти у множині:

dens permanens —  постійний зуб 
ossicülum mentale —  підборідна кісточка 
рарТНа dentälis —  зубний сосочок

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

arteria alveoläris inferior 
vertebra prominens 
fibrae dentogingiväles 
meâtus acustîcus internus 
tunica intima
nerv i palatîni major et minor 
canâlis lateralis pulpae dentis 
vena comïtans nervi hypoglossi 
crista lacrimalis anterior 
fibra apicâlis 
trigönum submentäle

ductus reunîens 
costae fluctuantes 
lamina limïtans anterior 
linëa nuchâlis suprêma 
meâtus nasi suprëmus 
muscülus auriculâris posterior 
muscülus longissïmus capïtis 
muscüli faciales et masticatorii 
arteria sigmoidea ima 
muscülus latissïmus dorsi 
colon descendens

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

А
підвищення (sing.) + alveolaris, е
артерія / нерв + buccalis, е / maxillaris, е
комірка / горбок / цемент/ мішечок + dentalis, е
край /  борозна / сосочок і гілка + gingivalis, е
мигдалик / фолікул + lingualis, е
ямка / валок + mandibularis, е
нерв / кісточка / горбок /  ость /  отвір + mentalis, е
зуб + praemolaris, е
м ’ясце /  нервовий вузол + sublingualis, е

В
cavum + коронковий
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dentlnum + інтерглобулярнии 
dentura + верхній, нижній 
ganglion + піднижньощелепний
ligamentum + иеріодонтальний / шило-нижньощлепний 
papilla + ниткоподібний / грибоподібний /жолобуватий (ріиг)

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

бічний канал пульпи 
висхідна піднебінна артерія 
нижня губна артерія 
коловий м ’яз рота 
губна частина 
підборідний трикутник 
поверхнева пластинка 
зубо-щелепний сегмент верх

ньої щелепи
зубо-щелепний сегмент ниж

ньої щелепи
скронево-нижньощелепний су

глоб
подвійна губа

зубні органи 
великі кутні зуби 
коміркові підвищення 
задні язикові залози 
верхні коміркові нерви 
нижні зубні гілки
дистальний і присередній щічні корені 
спільний стовбур лицевої, занижньоще- 

лепної і язикової вен 
присередній і бічний крилоподібні мязи

зубо-ясенні й комірково-ясенні волокна

цервікальна (шийкова) лінія (лінія навко
ло шийки зуба, де емаль з 'єднується 
з цементом)

6. Утворити задані форми термінологічних словосполучень із вправи № 5:

лівий стовпчик —  Gen. sing., Асс. sing., Abi. sing, 
правий стовпчик —  Gen. plur., Dat. plur., Acc. plur.

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

від коміркових артерій 
через підорбітальний отвір 
до стінок зубних комірок 
на вільному краю ясен 
сполучна гілка з виличним м ’язом 
для низхідної піднебінної артерії 
з пластинок еластичного хряща

до нижньощелепного каналу 
для коренів великих кутніх зубів 
у нижньощелепному каналі 
на зубних горбках 
турецьке сідло з гіпофізною ямкою 
на червоній облямівці нижньої губи 
сполучні гілки з лицевим нервом
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