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1. Назва, код дисципліни і кількість кредитів  

  

Назва дисципліни: Латинська мова та медична термінологія 

кількість кредитів: 3 кредити 

  

2. Час і місце проведення навчальної дисципліни 

ЗДМУ, 2 корпус, 1 поверх 

1– 2 семестри 

  

3.  Пререквізіти і постреквізіти навчальної дисципліни  

 

Перелік дисциплін, вивчення яких має передувати дисципліні:  

Хімія, Біологія (програми старшої школи) 

 

Теми, компетенції, які полегшують засвоєння дисциплін: 

● Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях; 

● Знання та розуміння предметної області та розуміння професії; 

● Здатність до здійснення саморегуляції , ведення здорового способу життя, здатність 

до адаптації та дії в нової ситуації; 

● Здатність до вибору стратегії спілкування; здатність працювати в команді; навички 

міжособистісної взаємодії; 

● Здатність спілкуватися рідною мовою як усно, так і письмово; здатність 

спілкуватись другою мовою; 

● Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; 

● Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, здатність вчитися і бути 

сучасно навченим.; 

● Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

● Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.; 

● Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків; 

● Здатність діяти соціально відповідально та громадської свідомості; 

● Прагнення до збереження навколишнього середовища. 

 

Перелік дисциплін, для вивчення яких є обов'язковими знання, здобуті при вивченні 

цієї дисципліни: анатомія, гістологія, культурологія, англійська мова. 

 



 
 

4. Характеристика навчальної дисципліни 

  

4.1 Призначення навчальної дисципліни  

Основне завдання вивчення латинської мови у медичних вузах - підготовка лікарів, 

які здатні свідомо та грамотно користуватися сучасною латинською міжнародною 

термінологією. 

Латинська мова була та продовжує залишатися основною термінологічною мовою 

у всіх галузях медичної науки. Знання елементів латинської мови у значній мірі полегшує 

студентам та лікарям читання та розуміння медичної літератури написаною будь-якою  

іноземною мовою. 

Програма включає вивчення тільки ті розділи граматики, засвоєння яких необхідне 

для розуміння сучасної анатомо-гістологічної клінічної та фармацевтичної термінологій. 

Програма складена з урахуванням сучасного стану медичної термінології на 

латинській мові, яка зафіксована у ряді міжнародних номенклатур: Nomina anatomica, 

Londоn 1985, Ботанічна номенклатура 1975 р., а також найновіших термінологічних 

словників: Stedman’s Medical Dictionary (25th Еdition, 1999), Українсько-латинсько-

англійський медичний тлумачний словник. ч. І-ІІ, Львів-1995, Латино-українький 

анатомічний словник під редакцією Нетлюх А., тощо. 

На І курсі на заняттях з латинської мови закладаються лише основи багатопрофільної 

медичної термінології. Вивчення латинської мови та основ медичної термінології 

складається із практичного оволодіння основами граматики та принципами 

словотворення, засвоєння значень латинських та грецьких словотворчих елементів та 

знання визначеного мінімуму термінологічної лексики. 

Найбільше уваги приділяється питанням словотворення, перекладу діагнозів. 

Латинська медична термінологія - комплексне поняття, до якого входять: 

1) анатомо-гістологічна номенклатура 

2) клінічна термінологія 

3) ботанічна номенклатура 

4) фармацевтична термінологія 

5) рецептура 

Програма зорієнтована на вивчення тільки тих розділів латинської граматики, які є 

необхідними для утворення та розуміння медичних термінів. На кожному занятті 

розглядатимуться також питання структури медичних термінів у різних медичних 

дисциплінах. Тому лексичний матеріал до кожної граматичної теми вибирається і за 

медичним профілем (загально медична та стоматологічна лексика). Після занять з 

фонетики та наголосу доцільно подавати загальні відомості про відміни іменників та 

прикметників, а також загальні принципи побудови анатомо-гістологічних термінів та 

способи їх перекладу українською мовою. Для гарного засвоєння студентами кожного з 

основних розділів медицини доцільно на кожному занятті поряд з латинською 

найуживанішою лексикою надавати відповідні грецькі дублети та терміноелементи, 

закріплюючи їх засвоєння у двосторонніх семантичних вправах: на “розбір змісту 

терміну” та “конструювання терміну”. 

Така методика наглядно показує студентам, що медичну термінологію можна 

вивчити  тільки знаючи основи граматики латинської мови (рід іменника, узгодження 

прикметника з іменниками тощо) та знаючи лексику і способи термінотворення. 



 
 

Значна увага приділяється навчанню швидкого та грамотного виписування 

рецептів. Систематично протягом всього процесу навчання практикується переклад 

рецептів з української на латинську. До кінця року студенти повинні проробити біля 40-50 

типових рецептів з найуживанішими назвами лікарських засобів та рослин. З метою 

кращого засвоєння хімічних термінів виділяється спеціальне заняття по темі: «Хімічна 

номенклатура. Назви хімічних елементів, кислот, солей, оксидів, складних ефірів, 

Фармацевтична термінологія розглядається в рамках заняття «Відомості про 

фармацевтичну термінологію. Назви вуглеводневих і кислотних радикалів. Словотворчі 

елементи, що вказують на належність лікарського засобу до фармакологічної групи. 

Словотворчі елементи, що вказують на фармакологічну дію лікарської речовини. Назви 

рослин у номенклатурі лікарської сировини». 

 

4.2 Мета вивчення навчальної дисципліни:   

Метою викладання навчальної дисципліни «Латинська мова та медична 

термінологія» є формування основи термінологічної підготовки майбутніх фахівців, 

здатних свідомо і грамотно застосовувати медичні терміни латинською мовою, а також 

терміни греко-латинського походження українською мовою, розуміти способи утворення 

термінів і знати їх специфіку в різних підсистемах медичної термінології. 

 

4.3 Завдання вивчення дисципліни:  

  Основними завданнями вивчення дисципліни «Латинська мова та медична 

термінологія» є наступні: 

 

Завдання професійні:  

• Вивчення елементів латинської граматики, які потрібні для розуміння і грамотного 

використання термінів латинською мовою;  

• Вивчення основ медичної термінології (анатомічної, клінічної та фармацевтичної).  

 

Завдання загальноосвітні:  

• дати уявлення про загальномовні закономірності (лексичні та словотворчі), 

характерні для європейських мов.  

 

Завдання загальнокультурні:  

• показати органічний зв'язок сучасної науки і культури з античною культурою та 

історією. 

 

4.4 Зміст навчальної дисципліни  

«Латинська мова та основи медичної термінології» як навчальна дисципліна: 

• ґрунтується на вивченні студентами фахового матеріалу латинською мовою та 

інтегрується із дисциплінами анатомія, гістологія, культурологія, англійська мова; 

• закладає основи знань медичної термінології з перспективою їх подальшого 

використання у професійній діяльності. 

Видами навчальної діяльності студентів згідно з навчальним планом є: 

• практичні заняття; 

• самостійна робота студентів (СРС); 



 
 

• консультації. 

Аудиторні заняття за методикою їх організації є практичними, оскільки передбачають: 

• пояснення граматичного матеріалу викладачем; 

• вправи з перекладу медичних термінів з латинської українською мовою та з 

української латинською; 

• відпрацювання навичок конструювання спеціальних номенклатурних назв; 

• перевірку письмового домашнього завдання; 

• перевірку засвоєння студентами лексичного та граматичного матеріалу. 

На практичних заняттях з іноземної мови студентам рекомендується: 

• нотувати лексико-граматичний матеріал, що пояснюється викладачем; 

• виконувати письмові завдання; 

• здійснювати двосторонній переклад. 

 

 

4.5 План вивчення навчальної дисципліни  

 

№ тижня Назва теми Форми організації 

навчання та кількість 

годин 

Завдання для самостійної 

роботи 

 

І Семестр 

1.  Алфавіт. Класифікація 

голосних і приголосних. 

Дифтонги. 

Буквосполучення. 

Фонетика. Довгота і 

короткість. Наголос. 

денна форма: 

кількість годин – 3 

практичних – 2 

самостійна робота – 1  

Вступ. Фонетика. Алфавіт. 

Класифікація голосних і 

приголосних. Дифтонги. 

Диграфи. 

Буквосполучення.  

2.  Поняття “науковий 

термін”. Структура 

анатомо – гістологічних 

термінів. Граматичні 

категорії іменника, 

характеристика відмін, 

словникова форма 

іменників, визначення 

основи іменника, 

називний і родовий 

відмінок, їх роль у 

побудові термінів. 

Неузгоджене означення, 

способи перекладу.  

денна форма: 

кількість годин – 3 

практичних – 2 

самостійна робота – 1 

Фонетика. Довгота і 

короткість. Наголос. 

3.  Загальні відомості про 

прикметник. Перша 

група прикметників. 

Родові закінчення, 

денна форма: 

кількість годин – 3 

практичних – 2 

самостійна робота – 1 

Поняття “науковий 

термін”. Структура 

анатомо – 

гістологічнихтермінів. 



 
 

визначення основи. 

Узгоджене означення. 

Дієприкметники 

минулого часу 

пасивного стану в 

анатоміній 

номенклатурі.  

Граматичні категорії 

іменника, характеристика 

відмін, словникова форма 

іменників, визначення 

основи іменника, називний 

і родовий відмінок, їх роль 

у побудові термінів. 

Неузгоджене означення, 

способи перекладу.  

4.  Друга група 

прикметників. 

Дієприкметники 

теперішнього часу 

активного стану в 

анатомічній 

номенклатурі. 

Прикметники з 

недостатніми ступенями 

порівняня.  

денна форма: 

кількість годин – 3 

практичних – 2 

самостійна робота – 1 

Граматичні категорії 

прикметника, поділ на 

групи. Родові закінчення, 

визначенняоснови. 

Узгоджене означення.  

5.  Компонентний склад 

термінологічних 

одиниць. Порядок слів у 

кількаслівних 

термінологічних 

сполученнях.  

денна форма: 

кількість годин – 3 

практичних – 2 

самостійна робота – 1 

Морфологічна і 

синтаксична структура 

багатослівного 

анатомічного терміна з 

різними типами означень. 

Поточний тестовий 

контроль.  

6.  Іменники І відміни. 

Лексика. Вирази.  

Грецькі іменники І 

відміни. Найбільш 

вживані прийменники з 

Acc. і Abl. Практичні 

вправи. 

денна форма: 

кількість годин – 3 

практичних – 2 

самостійна робота – 1 

Іменники І відміни. 

Лексика. Вирази. Грецькі 

іменники І відміни. 

Найбільш вживані 

прийменники з Acc. IAbl. 

7.  Іменники ІІ відміни, 

чоловічий, середній рід. 

Лексика: сталі вирази, 

суфікси. 

денна форма: 

кількість годин – 3 

практичних – 2 

самостійна робота – 1 

Іменники ІІ відміни, 

чоловічий, середній рід. 

Лексика: сталі вирази, 

суфікси.   

8.  Загальна характеристика 

ІІІ відміни. Типи 

відмінювання й 

особливості відмінкових 

закінчень голосного 

імішаного типів. 

Прикметники ІІІ відміни 

(повторення). Утворення 

денна форма: 

кількість годин – 3 

практичних – 2 

самостійна робота – 1 

Системне вивчення 

прикметників 1 групи. 

Лексика. Дієприкметники 

минулого часу пасивної 

форми. Лексика. Суфікси. 

Сталі вирази.   



 
 

вищого і найвищого 

ступеня порівняння. 

Суплетивні форми і 

прикметники з 

неповними ступенями 

порівняння.  

9.   Чоловічий рід ІІІ 

відміни. Граматична 

будова латинських назв 

м’язів за їхньою 

функцією.   

денна форма: 

кількість годин – 3 

практичних – 2 

самостійна робота – 1 

Іменники ІІІ відміни. 

Знаходження основи, 

типи, парадигми всіх 

родів.         

10.  Іменники ІІІ відміни. 

Жіночий рід. Винятки. 

Зубна формула та 

латинські скорочення 

назв зубів.   

денна форма: 

кількість годин – 3 

практичних – 2 

самостійна робота – 1 

Узгодження прикметників 

І групи з іменниками ІІІ 

відміни.  

11.  Іменники ІІІ відміни. 

Середній рід. Винятки. 

Сталі вирази. Лексика. 

Особливості 

відмінювання іменникa 

vas, vasis n та іменників 

грецького походження 

на -ma. 

денна форма: 

кількість годин – 3 

практичних – 2 

самостійна робота – 1 

Приголосний тип. 

Чоловічий рід. Винятки. 

Сталі вирази. Лексика.   

12.  Особливості 

відмінювання деяких 

іменників грецького 

походження ІІІ відміни. 

Іменник vas,vasis (n). І 

грецька відміна.   

денна форма: 

кількість годин – 3 

практичних – 2 

самостійна робота – 1 

Голосний тип, закінчення 

середнього роду. Винятки. 

Особливості відмінювання 

деяких слів середнього 

роду – vas, grammaetc. 

Лексика. Сталі вирази. 

13.  Вивчення іменників  IV 

– V відміни. Винятки. 

Лексика. Сталі вирази. 

денна форма: 

кількість годин – 3 

практичних – 2 

самостійна робота – 1 

Закінчення жіночого роду. 

Винятки. Лексика. Сталі 

вирази.  

14.  Префіксація. Латинські 

та грецькі префікси. 

Числівники в ролі 

префіксів.  

денна форма: 

кількість годин – 3 

практичних – 2 

самостійна робота – 1 

Особливості відмінювання 

іменників грецького 

походження на “sis”, а 

також латинських слів 

типу  febris і інші. 

Лексика. Сталі вирази.  

15.  Загальні відомості про 

клінічну термінологію. 

Структура однослівних 

клінічних термінів. 

Багатослівні клінічні 

денна форма: 

кількість годин – 3 

практичних – 2 

самостійна робота – 1 

Прикметники ІІІ відміни. 

Лексика. Сталі вирази. 

Узгодження з іменниками 

І, ІІ, ІІІ відміни. Лексика. 

Дієприкметники 



 
 

терміни. Поняття 

«діагноз». Підсумковий 

контроль. 

теперішнього часу 

активного стану. Лексика. 

Вживання в анатомічній 

термінології. Ступені 

порівняння прикметників в 

медичній термінології.  

ІІ Семестр 

1.  Грецькі дублети 

іменників І відміни. 

Кінцеві 

терміноелементи І 

відміни. 

денна форма: 

кількість годин – 3 

практичних – 2 

самостійна робота – 1 

Вивчення іменників IV– V 

відміни. Винятки. Лексика. 

Сталі вирази. Поточний 

тестовий контроль модуля.  

2.  Грецькі дублети 

іменників чоловічого та 

середнього роду ІІ 

відміни. Кінцеві 

терміноелементи І 

відміни (продовження). 

Кінцеві 

терміноелементи ІІ 

відміни. Переклад 

термінів та діагнозів.  

денна форма: 

кількість годин – 3 

практичних – 2 

самостійна робота – 1 

Поняття «клінічна 

термінологія». Види 

клінічних термінів. 

Структура термінів-

композитів латинською та 

українською мовами.  

Грецькі дублети іменників 

І відміни. Кінцеві 

терміноелементи І відміни. 

3.  Грецькі дублетні 

позначення латинських 

прикметників. Переклад 

термінів і діагнозів. 

денна форма: 

кількість годин – 3 

практичних – 2 

самостійна робота – 1 

Грецькі дублети іменників 

ІІ відміни. Кінцеві 

терміноелементи ІІ 

відміни. 

4.  Грецькі дублети 

іменників ІІІ відміни 

чоловічого роду. Кінцеві 

терміноелементи на –sis. 

Переклад термінів та 

діагнозів. 

денна форма: 

кількість годин – 3 

практичних – 2 

самостійна робота – 1 

Грецькі дублети 

прикметників І-ІІ відміни. 

Participiumperfectipassivі у 

клінічній термінології.  

5.  Грецькі дублети 

іменників ІІІ відміни 

жіночого і середнього 

роду. Переклад термінів 

та діагнозів.  

денна форма: 

кількість годин – 3 

практичних – 2 

самостійна робота – 1 

Грецькі дублети іменників 

ІІІ відміни чоловічого 

роду. 

6.  Утворення термінів – 

назв захворювань 

запального, 

незапального і 

пухлинного характеру. 

Переклад термінів та 

діагнозів. 

денна форма: 

кількість годин – 3 

практичних – 2 

самостійна робота – 1 

Грецькі дублети іменників 

ІІІ відміни жіночого роду. 

Суфікси –itis; ōsis; iasis.  

7.  Грецькі дублетні денна форма: Грецькі дублети іменників 



 
 

позначення латинських 

іменників ІV-V відміни. 

Терміноелементи-

омофони. Переклад 

термінів та діагнозів. 

кількість годин – 3 

практичних – 2 

самостійна робота – 1 

ІІІ відміни середнього 

роду. Кінцеві 

терміноелементи ІІІ 

відміни. Суфікси –oma; -

ema.   

8.  Дієслово. Категорії 

дієслова. Наказовий 

спосіб. Утворення та 

вживання теперішнього 

часу умовного способу 

активного і пасивного 

станів. Рецептурні 

кліше, до складу яких 

входять дієслова. 

денна форма: 

кількість годин – 3 

практичних – 2 

самостійна робота – 1 

Грецькі дублети 

прикметників ІІІ відміни. 

Дієприкметники 

теперішнього часу 

активного стану.  

9.  Загальні поняття про 

рецепт. Структура 

рецепта. Правила 

оформлення латинської 

частини рецепта. Прості 

і складні рецепти. 

Спеціальні позначення в 

рецепті. Виписування 

рецептів розгорнутої  і 

стислої форми. Поняття 

про магістральні та 

офіцинальні лікарські 

засоби. 

денна форма: 

кількість годин – 3 

практичних – 2 

самостійна робота – 1 

Грецькі дублети іменників 

ІV-V відміни.  

10.  Поняття «Хімічна 

номенклатура» і 

«Державна 

Фармакопея». Назви 

хімічних елементів, 

кислот, солей, оксидів, 

складних ефірів. 

денна форма: 

кількість годин – 3 

практичних – 2 

самостійна робота – 1 

Словотвір. Латинські та 

грецькі префікси. 

Числівники в ролі 

префіксів. Практичні 

навички змістового 

модуля. 

11.  Відомості про 

номенклатуру 

лікарських засобів.  

Фармацевтичні частотні 

відрізки в назвах 

препаратів, що вказують 

на хімічний склад, 

наявність компонентів 

рослинного походження, 

належність до різних 

груп антибіотиків, 

денна форма: 

кількість годин – 3 

практичних – 2 

самостійна робота – 1 

Дієслово. Категорії 

дієслова. Наказовий 

спосіб. Умовний спосіб, 3 

особа однини і множини 

теперішнього часу 

пасивного стану. 

Вживання дієсловаfio, fiĕri 

в рецептурі. Сталі 

рецептурні вирази.  



 
 

несуть інформацію 

анатомічного або 

фізіологічного 

характеру. 

12.   Рецепт. Виписування 

рецептів на рідкі 

лікарські форми. 

Скорочення в рецептах. 

денна форма: 

кількість годин – 3 

практичних – 2 

самостійна робота – 1 

Хімічна номенклатура. 

Назви хімічних елементів, 

кислот, солей, оксидів, 

складних ефірів.  

13.  Рецепт. Виписування 

рецептів на м’які 

лікарські форми. 

Скорочення в рецептах. 

денна форма: 

кількість годин – 3 

практичних – 2 

самостійна робота – 1 

Відомості про 

фармацевтичну 

термінологію. Назви 

вуглеводневих і кислотних 

радикалів. Словотворчі 

елементи, що вказують на 

належність лікарського 

засобу до фармакологічної 

групи. Словотворчі 

елементи, що вказують на 

фармакологічну дію 

лікарської речовини. 

Назви рослин у 

номенклатурі лікарської 

сировини. 

14.  Рецепт. Виписування 

рецептів на тверді 

лікарські форми. 

Скорочення в рецептах. 

денна форма: 

кількість годин – 3 

практичних – 2 

самостійна робота – 1 

Рецепт, його граматична 

структура, моделі 

рецептурних прописів. 

Граматична структура 

рецептурної фрази. 

Розгорнуті і скорочені 

прописи  рецептів. 

Латинська номенклатура 

лікарських форм. 

Додаткові написи в 

рецептах. Фармацевтичні 

частотні відрізки в назвах 

препаратів. 

15.  Залік  денна форма: 

кількість годин – 3 

практичних – 2 

самостійна робота – 1 

Рецепт. Виписування 

рецептів на рідкі, м’які, 

тверді лікарські форми. 

Скорочення в рецептах.     

 

5. Самостійна робота студента  

 

 Самостійна робота студентів, яка передбачена в темі поряд з аудиторною роботою, 

оцінюється під час поточного контролю теми на відповідному занятті. Засвоєння тем, які 



 
 

виносяться лише на самостійну роботу, контролюється під час проведення підсумкового 

контролю. Окрема оцінка за самостійну роботу студента не виставляється. 

 

№ 

 

ТЕМА К-ть 

годин 

1 Вступ. Фонетика. Алфавіт. Класифікація голосних і приголосних. 

Дифтонги. Диграфи. Буквосполучення.  

1 

2 Фонетика. Довгота і короткість. Наголос. 1 

3 Поняття “науковий термін”. Структура анатомо – гістологічнихтермінів. 

Граматичні категорії іменника, характеристика відмін, словникова форма 

іменників, визначення основи іменника, називний і родовий відмінок, їх 

роль у побудові термінів. Неузгоджене означення, способи перекладу.  

1 

4 Граматичні категорії прикметника, поділ на групи. Родові закінчення, 

визначенняоснови. Узгоджене означення.  

1 

5 Морфологічна і синтаксична структура багатослівного анатомічного 

терміна з різними типами означень. Поточний тестовий контроль.  

1 

6 Іменники І відміни. Лексика. Вирази. Грецькі іменники І відміни. 

Найбільш вживані прийменники з Acc. IAbl. 

1 

7 Іменники ІІ відміни, чоловічий, середній рід. Лексика: сталі вирази, 

суфікси.   

1 

8 Системне вивчення прикметників 1 групи. Лексика. Дієприкметники 

минулого часу пасивної форми. Лексика. Суфікси. Сталі вирази.   

1 

9 Іменники ІІІ відміни. Знаходження основи, типи, парадигми всіх родів.         1 

10 Узгодження прикметників І групи з іменниками ІІІ відміни.  1 

11 Приголосний тип. Чоловічий рід. Винятки. Сталі вирази. Лексика.   1 

12 Голосний тип, закінчення середнього роду. Винятки. Особливості 

відмінювання деяких слів середнього роду – vas, grammaetc. Лексика. 

Сталі вирази. 

1 

13 Закінчення жіночого роду. Винятки. Лексика. Сталі вирази.  1 

14 Особливості відмінювання іменників грецького походження на “sis”, а 

також латинських слів типу  febris і інші. Лексика. Сталі вирази.  

1 

15 Прикметники ІІІ відміни. Лексика. Сталі вирази. Узгодження з 

іменниками І, ІІ, ІІІ відміни. Лексика. Дієприкметники теперішнього часу 

активного стану. Лексика. Вживання в анатомічній термінології. Ступені 

порівняння прикметників в медичній термінології.  

1 

16 Вивчення іменників IV– V відміни. Винятки. Лексика. Сталі вирази. 

Поточний тестовий контроль модуля.  

1 

17 Поняття «клінічна термінологія». Види клінічних термінів. Структура 

термінів-композитів латинською та українською мовами.  Грецькі дублети 

іменників І відміни. Кінцеві терміноелементи І відміни. 

1 

18 Грецькі дублети іменників ІІ відміни. Кінцеві терміноелементи ІІ відміни. 1 

19 Грецькі дублети прикметників І-ІІ відміни. Participiumperfectipassivі у 

клінічній термінології.  

1 

20 Грецькі дублети іменників ІІІ відміни чоловічого роду. 1 

21 Грецькі дублети іменників ІІІ відміни жіночого роду. Суфікси –itis; ōsis; 

iasis.  

1 

22 Грецькі дублети іменників ІІІ відміни середнього роду. Кінцеві 

терміноелементи ІІІ відміни. Суфікси –oma; -ema.   

1 

23 Грецькі дублети прикметників ІІІ відміни. Дієприкметники теперішнього 

часу активного стану.  

1 

24 Грецькі дублети іменників ІV-V відміни.  1 



 
 

25 Словотвір. Латинські та грецькі префікси. Числівники в ролі префіксів. 

Практичні навички змістового модуля. 

1 

26 Дієслово. Категорії дієслова. Наказовий спосіб. Умовний спосіб, 3 особа 

однини і множини теперішнього часу пасивного стану. Вживання 

дієсловаfio, fiĕri в рецептурі. Сталі рецептурні вирази.  

1 

27 Хімічна номенклатура. Назви хімічних елементів, кислот, солей, оксидів, 

складних ефірів.  

1 

28 Відомості про фармацевтичну термінологію. Назви вуглеводневих і 

кислотних радикалів. Словотворчі елементи, що вказують на належність 

лікарського засобу до фармакологічної групи. Словотворчі елементи, що 

вказують на фармакологічну дію лікарської речовини. Назви рослин у 

номенклатурі лікарської сировини. 

1 

29 Рецепт, його граматична структура, моделі рецептурних прописів. 

Граматична структура рецептурної фрази. Розгорнуті і скорочені прописи  

рецептів. Латинська номенклатура лікарських форм. Додаткові написи в 

рецептах. Фармацевтичні частотні відрізки в назвах препаратів. 

1 

30 Рецепт. Виписування рецептів на рідкі, м’які, тверді лікарські форми. 

Скорочення в рецептах.     

1 

РАЗОМ 30 

 

 

 

6. Список основної та додаткової літератури 

 

6.1 Основна література  

 

1. Латинська мова та основи медичної термінології : нац. підруч. для студ. вищ. мед. 

навч. закл. / Л. Ю. Смольська [та ін.] ; за ред.: Л. Ю. Смольської ; рец.: Г. Б. 

Паласюк, В. М. Миронова. ‒ 3-тє вид., переробл. и доп. ‒- Київ : Медицина, 2016. ‒ 

472 с.  

2. Латинська мова та медична термінологія. Ч. І : Анатомічна термінологія: 

практикум  для студ.-іноз. гром. І курсу мед. ф-тів / авт.-уклад. А.К. Куліченко, 

Ю.С. Скрипник, І.О. Хітрова. ‒ 2-ге вид., доопрац. і доповн. ‒ Запоріжжя : ЗДМУ, 

2018.  ‒ 107 с. 

3. Латинська мова та медична термінологія. Ч.ІІ : Клінічна термінологія : практикум  

для студ.-іноз. гром. І курсу мед. ф-тів / авт.-уклад. А.К. Куліченко, Ю.С. 

Скрипник, І.О. Хітрова. ‒ 2-ге вид., доопрац. і доповн. ‒ Запоріжжя : ЗДМУ, 2018.  

‒ 81 с. 

4. Латинська мова та медична термінологія. Ч.ІІІ : Фармацевтична термінологія : 

практикум для студ.-іноз. гром. І курсу мед. ф-тів / авт.-уклад. А.К. Куліченко, 

Ю.С. Скрипник, І.О. Хітрова. ‒ 2-ге вид., доопрац. і доповн. ‒ Запоріжжя : ЗДМУ, 

2018. ‒ 97 с. 

 

6.2 Додаткова література 

1. Латинська мова та медична термінологія. Ч. І : Анатомічна термінологія: 

практикум  для самост.роб. студ. І курсу мед. ф-тів / авт.-уклад. А.В. Олексієнко, 

Ю.С. Скрипник, М.Є.Мартьянова. – Запоріжжя : ЗДМУ, 2019.  – 121 с 



 
 

2. Латинська мова та медична термінологія. Ч. ІІ : Клінічна термінологія: практикум  

для самост.роб. студ. І курсу мед. ф-тів / авт.-уклад. А.В. Олексієнко, Ю.С. 

Скрипник. – Запоріжжя : ЗДМУ, 2019.  – 89 с. 

3. Латинська мова та медична термінологія. У 3-х ч.Ч. 3: Фармацевтична 

термінологія: практикум  для самостійної роботи студентів. І курсу мед. ф-тів (для 

спеціальностей 221 «Стоматологія», 222 «Медицина», 224 «Технології медичної 

діагностики та лікування» спеціалізація «Лабораторна діагностика», 227 «Фізична 

терапія, ерготерапія», 228 «Педіатрія) та студентів-іноземних громадян І курсу 

спеціальності 222 « «Медицина»/ авт.-уклад. А.В. Олексієнко, Ю.С. Скрипник. – 

Запоріжжя : ЗДМУ, 2019.  –109 с. 

4. Латинська мова : збірник тестових завдань для студентів медичних факультетів / 

уклад. : Я.С.Вишницька, М. Ю. Калашникова, М. Є. Мартьянова, Ю. С. Скрипник. 

– Запоріжжя : [ЗДМУ], 2018. – 147 с. 

5. Латинська мова та медична термінологія. Гістологічна термінологія: навч. посіб. 

для самост. роботи студ. І курсу мед. ф-тів спец. 222 “Медицина” та 228 

“Педіатрія” / авт.-уклад. Т.В. Тітієвська, А.К. Куліченко, Т.С. Громоковська. ‒ 

Запоріжжя, 2019. ‒ 80 с. 

 

Інформаційні ресурси 

1. http://www.perseus.tufts.edu/hopper/ 

2. https://logeion.uchicago.edu/lexidium 

3. https://andrewdunning.ca/latin-greek-scientific-terminology/resources/ 

4. https://languages.oup.com/ 

5. https://www.tabers.com/tabersonline/ 

6. https://stedmansonline.com/ 

7. https://www.anatomicalterms.info/ 

8. http://www.mondofacto.com/dictionary/medical.html 

9. https://globalrph.com/medterm 

10. https://www.medilexicon.com/dictionary 

11. https://www.sporcle.com/games/tags/medicalterminology 

 

 

7. Контроль і оцінка результатів навчання  

  

7.1. Види контролю (поточний, рубіжний) проміжна атестація 

Для поточного контролю використовуються методи: 

˗ комп’ютерні тести,  

˗ фронтальне та індивідуальне опитування лексичного матеріалу,  

˗ словникові диктанти,  

˗ письмові контрольні роботи,  

˗ контроль практичних навичок. 

7.2. Форми контролю 

˗ поточний контроль; 

˗ оцінювання індивідуальної самостійної роботи; 

˗ підсумковий контроль засвоєння модулю; 



 
 

˗ підсумковий контроль засвоєння дисципліни. 

 

 

 

Поточний контроль здійснюється на кожному практичному занятті відповідно 

конкретним цілям теми, під час роботи викладача зі студентом. Застосовуються всі види 

об'єктивного (стандартизованого) контролю теоретичної та практичної підготовки 

студентів.. 

 

Оцінювання поточної навчальної діяльності: 

При засвоєнні кожної теми модуля за поточну навчальну діяльність студента 

виставляються оцінки за 4-ри бальною традиційною шкалою. Для оцінювання  поточної 

навчальної діяльності встановлюється єдина шкала, яка визначає фінансові значення для 

максимально можливої та мінімально необхідної кількості балів (110 балів, якщо поточні 

оцінки – «відмінно» та 60 балів, якщо поточні - «задовільно». До 110 максимальних балів 

можуть додаватися бали за індивідуальну роботу – не більше 10). Бали за поточну 

успішність прив’язуються до середньої арифметичної оцінки за традиційною 

п’ятибальною системою незалежно від кількості занять в модулі.  

 Остаточна концентрація середньої арифметичної в кількість балів за КМСОНП 

проводиться перед заліковим контролем відповідно до наступної таблиці: 

 

Середня 

арифметична оцінка 

за п’ятибальною 

шкалою 

Бали ЕСTS Середня 

арифметична оцінка 

за п’ятибальною 

шкалою 

Бали ЕСTS 

4,97-5 110 3,97-4,0 85 

4,93-4,96 109 3,93-3,96 84 

4,89-4,92 108 3,89-3,92 83 

4,85-4,88 107 3,85-3,88 82 

4,81-4,84 106 3,81-3,84 81 

4,77-4,8 105 3,77-3,80 80 

4,73-4,76 104 3,73-3,76 79 

4,69-4,72 103 3,69-3,72 78 

4,65-4,68 102 3,65-3,68 77 

4,61-4,64 101 3,61-3,64 76 

4,57-4,6 100 3,57-3,60 75 

4,53-4,56 99 3,53-3,56 74 

4,49-4,52 98 3,49-3,52 73 

4,45-4,48 97 3,45-3,48,0 72 

4,41-4,44 96 3,41-3,44 71 

4,37-4,4 95 3,37-3,40 70 

4,33-4,36 94 3,33-3,36 69 

4,29-4,32 93 3,29-3,32 68 

4,25-4,28 92 3,25-3,28 67 

4,21-4,24 91 3,21-3,24 66 



 
 

4,17-4,20 90 3,17-3,20 65 

4,13-4,16 89 3,13-3,16 64 

4,09-4,12 88 3,09-3,12 63 

4,05-4,08 87 3,05-3,08 62 

4,01-4,04 86 3,01-3,04 81 

4,01-4,04 86 3,0 60 

 

При наявності диференційного заліку як підсумкового контролю з навчальної 

дисципліни відсутній підсумковий модульний контроль. Оцінка з дисципліни за І 

семестр визначається як сума оцінок поточної навчальної діяльності (у балах), що 

виставляються на кожному навчальному занятті за відповідною темою та кількістю балів 

за виконання індивідуальних завдань студентом. Кількість тем практичних навчальних 

занять з Дисципліни визначається в робочій навчальній програмі і не передбачає окремого 

навчального заняття для приймання заліку. Результат І семестру оцінюються за бінарною 

шкалою: «ЗАРАХОВАНО» та «НЕ ЗАРАХОВАНО». 

Студент отримує оцінку «ЗАРАХОВАНО», якщо він виконав всі види робіт, 

передбачених робочою навчальною програмою з Дисципліни, відвідав всі навчальні 

заняття, визначені календарно-тематичним планом кафедри та набрав загальну кількість 

балів при вивченні Дисципліни не меншу, ніж мінімальна. 

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент у І семестрі за поточну 

навчальну діяльність і виконання індивідуальних завдань ‒ 200 балів, а мінімальна 

кількість балів становить 60% від максимальної оцінки у балах, що  складає 120 балів. 

 

Оцінювання самостійної роботи студентів (СРС). 

Самостійна робота студентів, яка передбачена в темі поряд з аудиторною роботою, 

оцінюється під час поточного контролю теми на відповідному занятті. Засвоєння тем, які 

виносяться лише на самостійну роботу, контролюється під час проведення підсумкового 

контролю. Окрема оцінка за самостійну роботу студента не виставляється.  

 

2. Оцінювання індивідуальної самостійної роботи: 

Кількість балів за індивідуальну самостійну роботу студента (ІРС) вираховується як 

різниця між максимальною кількістю балів за поточну навчальну діяльність (120 балів) і 

максимальною кількістю балів за поточну успішність студента при засвоєнні тем модуля. 

Бали за ІРС нараховуються при успішному її захисті.  

Індивідуальна робота студента в межах модулю – 10 балів. 

 

3.2. Підсумковий контроль засвоєння дисципліни (залік). 

Підсумковий контроль (залік) здійснюється по завершенні вивчення дисципліни. До 

підсумкового контролю допускаються студенти, які виконали всі види робіт, передбачені 

навчальною програмою. Форма проведення підсумкового контролю є стандартизованою і 

включає контроль теоретичної і практичної підготовки.  

Підсумковий контроль відбувається по завершенню вивчення блоку відповідних 

змістових модулів шляхом тестування і рішення типових задач у відповідності до 

процедури контролю практичних навичок в умовах, що наближені до реальних і 

вважається зарахованим, якщо студент набрав 50 балів. Максимальна кількість балів, яку 



 
 

може набрати студент під час проведення заліку, становить 80 балів.  

До заліку допускаються студенти, які повністю відвідали всі аудиторні навчальні 

заняття з дисципліни, передбачені навчальною програмою та при вивченні розділу 

набрали кількість балів, не меншу за мінімальну. Студенту, який не виконав всі види 

робіт, передбачені навчальною програмою з поважної причини, вносяться корективи до 

індивідуального навчального плану і дозволяється відпрацювати академічну 

заборгованість до певного визначеного терміну. 

 

Контроль засвоєння дисципліни здійснюється у два етапи: 

1)  рішення типових задач за темами модуля (максимально 40 б., мінімально 25 б.); 

2) рішення підсумкових тестових завдань за темами модуля (максимально 40 б., 

мінімально 25 б.). 

Максимальна кількість балів дорівнює 80. 

Підсумковий контроль вважається зарахованим, якщо студент набрав не менше 50 

балів. 

Складові залікового контролю: 

 

1) рішення типових задач  

1 блок: Анатомічна термінологія: 

1 завдання – 5 б. 

2 завдання – 5 б. 

3 завдання – 5 б. 

2 блок: Клінічна термінологія 

4 завдання – 5 б.. 

5 завдання – 5 б. 

3 блок: Фармацевтична термінологія 

6 завдання – 5 б.  

7 завдання – 5 б. 

8 завдання– 5 б. 

 

Макс. кількість балів – 40 бал. 

Мінім. кількість балів – 25 бал. 

 

2) рішення підсумкових тестових завдань  

Макс. кількість балів – 40 бал. 

Мінім. кількість балів – 25 бал. 

 

Підсумковий контроль: 

Максимальна кількість балів, що присвоюється студентам при засвоєнні  кожного 

залікового кредиту – 200, в тому числі за поточну навчальну діяльність – 110 балів, за 

індивідуальну роботу – 10 балів та за результатами підсумкового контролю – 80 балів. 

Конвертація балів у традиційну оцінку при виставленні заліку 

Традицій

на оцінка 

Бали  

“5” 170-200 



 
 

“4” 140-169 

“3” 120-139 

“2” 0-119 

 

8. Політика навчальної дисципліни:   

обов’язкове дотримання академічної доброчесності студентами, а саме: 

˗ самостійне виконання всіх видів робіт, завдань, форм контролю, передбачених 

робочою програмою даної навчальної дисципліни; 

˗ посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, 

відомостей; 

˗ дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; 

˗ надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, 

творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації.  

 


