
Lectio septima  

Заняття 7 

Тема: Прикметники I та II відмін. Утворення форм Plurālis 
 

Мета:  навчитися  утворювати  форми  множини  прикметників  I  та  

II відмін. Узгоджувати прикметники з іменниками у Nominativus Pluralis. 

Ознайомитися з явищем квазісинонімії. 
 

До І–ІІ відмін належать прикметники із закінченнями -us, -er для 

чоловічого роду; -a – жіночого; -um – середнього.  

Прикметники І–ІІ відміни відмінюються аналогічно до іменників І та ІІ 

відмін. 
Форми прикметників чоловічого та середнього роду відмінюються за ІІ 

відміною, форми жіночого роду – за І відміною. 

Основа прикметників І–ІІ відмін визначається за формою жіночого роду 

шляхом відкидання родового закінчення. 
 

Утворення форм множини 

 

основа прикметника + закінчення Nom. / Gen. Pluralis 

 

Прикметник: latus, a, um – широкий  Основа: lat- 
      

  m f  n 

 Nom. Plur. lat-i lat-ae  lat-a 

 Gen. Plur. lat-orum lat-arum  lat-orum 
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Прикметник завжди узгоджується з іменником у роді, числі, відмінку  

Однина Множна 
глибока артерія – arteria profunda глибокі артерії – arteriae 

 profundae 

вилична кістка – os zygomaticum виличні кістки – ossa zygomatica 
поперечний м’яз – musculus поперечні м’язи – musculi 

transversus transversi 
 

Закінчення прикметників у Nom. та Gen. Plur.3 

 

  I–II відміна  III відміна 

Рід m  f  n m, f n 
Nom. -i  -ae  -a -es -ia/ -(ior)a 

Plur.        

 longi  longae  longa breves brevia 

 dextri  dextrae  dextra superiores superiora 

   довгі   короткі 

   праві  верхні 

Gen. Plur. -orum  -arum  -orum -ium/-(ior)um 
 longorum  longarum  longorum brevium 

 dextrorum  dextrarum  dextrorum superiorum 
   довгих   коротких 

   правих  верхніх 

 

Прикметники І–ІІ відмін характеризуються низкою типових для них 

суфіксів. 

Латинський Український Приклад 

суфікс 
 

суфікс  
  

-ĭcus, a, um -ичний lymphaticus,  a,  um  –  лімфатичний 

  (lympha – лімфа) 

-ōsus, a, um -озний venōsus, a, um – венозний (vena – вена) 
-oideus, a, um -подібний pterygoideus, a, um – крилоподібний 

 -оїдний (pteryx – крило) 
-ēus, a, um -овий pharyngeus, а, um – глотковий (pharynx 

 -ний – глотка) 

 

Явище квазісинонімії  

Квазісиноніми – це латинські терміни, що вживаються для позначення 

різних понять, але в українській мові отримують однаковий 

термінологічний еквівалент. В анатомічній номенклатурі досить багато 

прикметників-квазісинонімів.  
 
 
3 Розглядається протягом опанування курсу 
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 gluteus, a, um – зі словами musculus gluteus 

сідничний 
 musculus, arteria  

ischiadicus, a, – зі словами incisura, foramen 

 um foramen, tuber ischiadicum 

   majus 

 

У деяких випадках квазісиноніми можуть виступати повними 

відповідниками:  
лімфатичний вузол: nodus lymphaticus = nodus lymphoideus 

 

Лексичний мінімум  

tunica, ae f оболонка 

mucōsus, a, um слизовий 

membrum, i n кінцівка 

rectus, a, um прямий 
obliquus, a, um косий 

pars, partis f частина 

carotĭcus, a, um сонний 

spinōsus, a, um остистий 

canālis, is m канал 

pterygoideus, a, um крилоподібний 

externus, a, um зовнішній 

internus, a, um внутрішній 

gastrĭcus, a, um шлунковий 

ischiadĭcus, a, um сідничний 

gluteus, а, um сідничний 

(muscŭlus, arteria, nervus) (м’яз, артерія, нерв) 

nucleus, i m ядро 

nodus, i m вузол 

lymphatĭcus, а, um лімфатичний 
(vas, nodus, plexus) (судина, вузол, сплетіння) 

lymphoideus, a, um лімфоїдний 

(іноді лімфатичний) 

(systema, nodus) (система, вузол) 

petrōsus, a, um кам’янистий 

hyoideus, a, um під’язиковий 

(os hyoideum) (під’язикова кістка) 

hypoglossus, a, um під’язиковий 
(nervus, canālis) (нерв, канал) 

sublinguālis, e під’язиковий 

(ductus, glandŭla) (протока, залоза) 

venosus, a, um венозний 

cardiăcus, a, um серцевий 
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Питання для самоконтролю:  

1. Які закінчення мають прикметники у множні? 
2. До якої частини слова треба додати закінчення Nom. / Gen. 

Plur., щоб утворити форму множини? 

3. Назвіть характерні для прикметників І і ІІ відміни суфікси. 

4. Що таке квазісинонімія? Наведіть приклади квазісинонімів. 
 

Завдання 1. Перекладіть латинською мовою.  
Піднебінні борозни, довгі м’язи, куприкові хребці, грудні нервові вузли, 

виличні кістки, косі м’язи, внутрішні вени, верхні кінцівки, шийні хребці, 

кам’янисті нерви, венозні борозни, лімфатичні вузли, задні м’язи, верхні гілки. 
 

Завдання 2. Утворіть від основ іменників прикметники, підібравши 

відповідні суфікси. 
 

Іменник Переклад Прикметник 

rhombus, i m ромб ромбоподібнй 

zygoma, atis n вилиця виличний 

arteria, ae f артерія артеріозний 

delta, ae f дельта дельтоподібний 

coccyx, gis f куприк куприковий 

os, ossis n кістка кістковий 

systema, atis n система систематичний 

phalanx, ngis f фаланга фаланговий 

fibra, ae f волокно фіброзний 
 

Завдання 3. Підберіть прикметники з колонки Б. до іменників у 

колонці А. Поставте у відповідну форму. 

A Б 

os ischiadicus, a, um 

musculus dexter, tra, trum 

foramen sacralis, e 

incisura lymphaticus, a, um 

glandula caroticus, a, um 

nodus hyoideus, a, um 

nervus thyroideus, a, um 

oculus gluteus, a, um 

tuberculum hypoglossus, a, um 
 

Завдання 4. Перекладіть українською мовою.  

Musculus gluteus, tubercŭlum carotĭcum, ganglion sublinguāle, nervus 

gluteus superior, incisura ischiadica major, canālis mandibŭlae, sulci venosi, 

muscŭli recti, ligamenta thyroidea, ganglia thoracĭca, vertebrae coccygeae, tunica 

mucosa ventriculi, venae brachii profundae, processus vertebrārum transversi, 

arteriae gastricae breves, canālis nervi petrōsi minōris, pars laterālis ossis 

occipitalis, rami articulāres. 
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Завдання 5. Перекладіть латинською мовою.  

Ядра нервів, слизова оболонка носа, латеральний крилоподібний м’яз, 

великий піднебінний канал, кам’янистий нервовий вузол, зовнішній 
потиличний гребінь, малий ріг під’язикової кістки, внутрішні вени 

головного мозку, піднебінні отвори, глибокі нерви обличчя, канал 

під’язикового нерва, кам’яниста частина потиличної кістки, нижній 

суглобовий відросток, грудні серцеві гілки, м’язи нижньої кінцівки, 

лімфатичні вузли шиї, внутрішня поверхня сечового міхура, нерв 

крилоподібного каналу, середня серцева вена. 
 

Lectio octava  

Заняття 8 

Тема: Загальна характеристика іменників ІІІ відміни.  

Іменники чоловічого роду 
 

Мета: уміти визначати іменники ІІІ відміни, виділяти основу іменників  

ІІІ відміни. Знати закінчення іменників ІІІ відміни чоловічого роду. 

Утворювати форми множини іменників ІІІ відміни. 
 

Загальна характеристика іменників ІІІ відміни: 
 

1) До ІІІ відміни належать іменники, які в Genetivus Singularis мають 

закінчення -is.  
2) До ІІІ відміни належать іменники всіх трьох родів. 

3) Основа визначається шляхом відкидання від форми Gen. Sing. 

закінчення -is. 
 

Словникова Основа 

форма  

radix, icis f radic- 

foramen, inis n foramin- 

apex, icis m apic- 

articulatio, onis f articulation- 

vas, vasis n vas- 

 

4) У більшості іменників ІІІ відміни основа Nom. Sing. і Gen. Sing. не 

співпадає.  
У залежності від співвідношення основ, усі іменники ІІІ відміни 

поділяються на дві групи:  

Рівноскладові Нерівноскладові 
Кількість складів у Nom. Sing. Кількість складів у Nom. Sing. 
і Gen. Sing. однакова і Gen. Sing. різна (у Gen. Sing. 

 на 1 склад більше) 

Nom. Sing. canalis – 3 склади Nom. Sing. foramen – 3 склади 

Gen. Sing. canalis – 3 склади Gen. Sing. foraminis – 4 склади 

 -30- 



5) Відповідно до своєрідності основи та закінчення іменники ІІІ відміни 

поділяються на 3 типи: приголосний, голосний та мішаний4. 

6) Для визначення роду іменника ІІІ відміни необхідно враховувати 

закінчення Nom. Sing. та характер зміни основи. 

Наприклад, закінчення -us властиве жіночому і середньому роду, однак 

закінчення Gen. Sing. -oris вказує на середній рід, а -udis – на жіночий. 

Враховуючи це, можна визначити рід 

іменників: corpus, oris n 

incus, udis f 
 

Особливості утворення форм множини іменників ІІІ відміни 

 

Відмінкові закінчення для форм Nom. та Gen. Plur. див. у занятті № 6. 

 

Закінчення Gen. Plur. -ium мають:  

а) нерівноскладові іменники з основою на 2 приголосних (os, ossis n); 

б) рівноскладові іменники з закінченням Nom. Sing. на -es, -is (canalis, is 

m) (тобто іменники мішаного типу). 
У решти іменників закінчення Gen. Plur. -um. 

NB! Найбільш уживані в анатомічній термінології форми Gen. Plur. 

на -ium: ossium, dentium, canalium. 
 

Родові закінчення іменників ІІІ відміни чоловічого роду  

Закінчення Nom.  Приклад 

Sing.   

-o (крім -do, -go, -io)  pulmo, onis m 

  homo, inis m 

-or  liquor, oris m 

-os  flos, oris, m 
-er  ureter, eris m 

  venter, tris m 

-ex  pollex, icis m 
-es  pes, pedis m 

(для нерівноскладових  stapes, edis m 

іменників)   

Винятки 
mater, tris f 

gaster, tris f 
os, ossis n 

os, oris n 
cor, cordis n 

tuber, ĕris n 
 
 
 
4 Правила поділу іменників на типи див. Додаток 13. 
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  Лексичний мінімум 

cortex, ĭcis m   кора 
venter, ntris m   черевце 

homo, homĭnis m   людина (anthrop-) 

index, ĭcis m   вказівний палець 

pollex, icis m  

m5 
великий палець руки 

muscŭlus abductor, ōris відвідний м’яз 

muscŭlus adductor, ōris m привідний м’яз 

musculus constrictor, ōris m м’яз-звужувач 

muscŭlus depressor, ōris m м’яз-опускач 

musculus dilatator, ōris m м’яз-розширювач 

musculus erector, ōris m  м’яз-випрямляч 

muscŭlus extensor, ōris m м’яз-розгинач 

muscŭlus flexor, ōris m  м’яз-згинач 

muscŭlus levātor, ōris m м’яз-підіймач 

musculus masseter, ēris m жувальний м’яз 

musculus pronator, ōris m м’яз-привертач 

musculus rotator, ōris m  м’яз-обертач 

musculus sphincter, ēris m м’яз-замикач 

musculus supinator, ōris m м’яз-відвертач 

atrium, i n   передсердя 

trochanter, ēris m   вертлюг 

paries, ĕtis m   стінка 

pes, pedis m   нога, стопа (pod-) 

ureter, ēris m   сечовід 

fascia, ae f   фасція 

calcaneus, a, um   п’ятковий 
 

  Винятки з роду: 

mater matris f мозкова оболонка (mening-) 

dura mater (durus, a, um) тверда мозкова оболонка 

  (твердий) 

pia mater (pius, a, um) м’яка мозкова оболонка (м’який) 

gaster, tris f шлунок (gastr-) 

os, oris n рот (stomat-) 

os, ossis n кістка (oste-) 

tuber, ĕris n горб 

cor, cordis n серце (cardi-)  
 
 
 
 
 

 
5 При відмінюванні назв м’язів змінюються обидві частини слова: Nom. Sing. musculus abductor; 
Gen. Sing. musculi abductoris 
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Питання для самоконтролю:  

1. Що вказує на належність іменника до ІІІ відміни? 
2. За закінченням якого відмінка можна визначити рід іменника 

ІІІ відміни? 

3. На які групи в залежності від співвідношення основ Nom. Sing. 

та Gen. Sing. поділяються іменники ІІІ відміни? 

4. Які іменники називаються рівноскладовими та нерівноскладовими? 

5. Які іменники належать до твердої, м’якої та мішаної груп? 

6. Які закінчення Nom. Sing. властиві іменникам чоловічого роду? 
7. Назвіть винятки з чоловічого роду? 

8. Яким іменникам у Gen. Plur. властиве закінчення -ium, а яким -um? 
 

Завдання 1. Утворіть форму Gen. Sing. іменників і виділіть основу.  

tumor______________________ pronator___________________ 

mos_______________________ aër_______________________ 

pulmo____________________ doctor_____________________ 

dolor______________________ embryo____________________ 

trochanter__________________ 
 

Завдання 2. Випишіть іменники чоловічого роду. Визначте основу. herpes, 

etis; ars, artis; carbo, onis; fel, fellis; levator, oris; pollex, icis; rubor, oris;  

apex, icis; cartilago, inis; crus, uris; dens, ntis; vertex, icis; pes, pedis; origo, inis. 
 

Завдання 3. Перекладіть латинською мовою.  

Порожнина рота, фасція плеча, верхівка легені, сідничний горб, м’яз-

обертач шиї, мали, вертлюг, тверда мозкова оболонка, вени серця, залози 

рота, пальці стопи, кістки обличчя, стінки сечоводу, суглоби стопи, 

передсердя серця, м’яз-розгинач вказівного пальця. 
 

Завдання 4. Перекладіть українською мовою.  

Apex nasi, fascia lumbalis, tunica mucosa oris, trochanter minor, scelĕton 

homĭnis, tuber calcaneum, muscŭlus adductor pollĭcis longus, ossa digitōrum 

pedis, muscŭlus levātor angŭli oris, muscŭlus flexor digitōrum, labium oris 

superius, paries ventriculi anterior, muscŭli levatōres costārum longi, vena 

obliqua atrii cordis, processus laterālis tubĕris calcanei. 
 

Завдання 5. Складіть анатомо-гістологічні терміни. Перекладіть 

українською мовою. 

cerebri/cortex 

venae/matris/durae 

pedis/quartus/digitus 

maxillae/tuber 

media/fascia/colli  

thyroideae/muscŭlus/levātor/glandŭlae 
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cardiăcum/superius/ganglion  

pulmonis/superior/lobus/dextri 

pedis/digitorum/musculus/flexor 
apicis/incisura/cordis 

hyoidei/musculus/depressor/ossis 
 

Завдання 6. Перекладіть латинською мовою.  

Верхня губа рота, правий шлуночок серця, верхівка крижової кістки, 

фасція поперечного м’яза, глибокий м’яз-згинач пальців, отвір верхівки 

зуба, короткий привідний м’яз великого пальця руки, м’яз-опускач верхньої 

губи, м’язи-згиначі пальців, вени твердої мозкової оболонки, кістки тіла 

людини, короткі м’язи-згиначі ребер, нижня частина великого вертлюга, 

передня п’яткова суглобова поверхня, бічні п’яткові гілки, внутрішній м’яз-

підіймач плечової кістки. 
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Lectio nona  

Заняття 9 

Тема: Іменники III відміни жіночого роду 
 

Мета: продовжити вивчення іменників ІІІ відміни. Закріпити вміння 

визначати основу цих іменників. Правильно вживати іменники ІІІ відміни в 

анатомічних термінах. 
 

Родові закінчення іменників ІІІ відміни жіночого роду 

 

 Закінчення  Приклади  

 Nom. Sing.    

 -do  longitudo, longitudinis f  

 -go  cartilago, cartilaginis f  

 -io  articulatio, articulationis f  

 -es  pubes, pubis f  

 (для рівноскладових)    

 -as  sanitas, sanitatis f  

 -is  auris, auris f  

 -us (якщо Gen. Sing.  senectus, senectutis f  

 закінчується на -utis    

 або -udis)    

 пригол. + s  pars, partis f  

 -x (окрім -ex)  phalanx, phalangis f  

   Винятки  

   dens, ntis m  

   margo, ĭnis m  

   thorax, ācis m  

   tendo, ĭnis m  

   larynx, ngis m  

  pharynx, ngis m  

   canālis, is m  

   pancreas, ătis n  

   vas, vasis n  

NВ! Іменник vas, vasis n – «судина» в однині відмінюється за ІІІ 

відміною, а в множині – за ІІ:    

 судини судин – vasa vasōrum 

 Лексичний мінімум 

regio, ōnis f  ділянка 

auris, is f  вухо (ot-) 

cartilāgo, ĭnis f  хрящ (chondr-) 
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dens canīnus (canīnus, a, um)  

dens molāris (molaris, e) 

dens premolāris (premolāris,e)  
dens serotinus (serotinus, a, um)  

dens incisivus (incisivus, a, um) 

cutis, is f 

basis, is f 

pelvis, is f 

lens, lentis f 

*cervix, īcis f 

phalanx, gis f  

nasalis, e 

ікло (собачий)  

великий кутній (зуб), моляр 

малий кутній (зуб), 
премоляр зуб мудрості 

(пізній) різець (різцевий) 

шкіра (dermat-) 

основа 

таз 

кришталик (phac-) 

шия 

фаланга  

носовий 
 
 
 
 
 

larynx, ngis m 

pharynx, ngis m 

pharyngeus, a, um 

vas, vasis n tendo, 

ĭnis m tendineus, 

a, um pancreas, 

ătis n thorax, ācis 

m margo, ĭnis m 

 

Винятки з роду: 

 

гортань (laryng-)  

глотка (pharyng-) 

глотковий 

судина (angi-) 
сухожилок (ten-) 

сухожилковий 
підшлункова залоза (pancreat-)  

грудна клітка (thorac-) 

край 
 

* використовується у термінах «cervix uteri» (шийка матки); «cervix dentis»;  
але cervix / collum vesicae urinariae (шийка сечового міхура). 

 

Питання для самоконтролю:  

1. Назвіть закінчення іменників ІІІ відміни жіночого роду? 

2. Перерахуйте слова-винятки з правила жіночого роду. 

3. Які особливості відмінювання іменника vas, vasis n? 

4. У яких термінах використовується іменник cervix, а в яких collum? 
 

Завдання 1. Доповніть словникові форми, перекладіть терміни.  

1. передня частина 6. міжкістковий край 
pars, ……….. margo, ……… 

anterior, ….. interosseus, …………. 

Переклад: Переклад: 
  

2. хрящ гортані 7. основа фаланги 
cartilago, ………… basis, …….. 

larynx, …………… phalanx, ………. 

Переклад: Переклад: 
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3. зовнішнє вухо 8. порожнина таза 
auris, …….. cavitas, …….. 

externus, ………….. pelvis,………. 

Переклад: Переклад: 
  

4. глибока судина 9. складний суглоб 
vas, ……. articulatio, …………. 

profundus, ……….. compositus, …………… 

Переклад: Переклад: 
  

5. грудна ділянка 10. корінь легені 
regio, ………… radix, ………. 

thoracicus, ………. pulmo, ……….. 

Переклад: Переклад: 
  

 

Завдання 2. Складіть анатомо-гістологічні терміни. Перекладіть 

українською мовою. 

lentis/cortex 
laryngis/cavitas 

serotini/dentis/radix 

nodi/thoracis/lymphoidei 

pedis/processus/sinistri/calcaneus 

transversus/muscŭlus/thorācis 

sinister/margo/cordis 

digitorum/tendines 
mucosa/laryngis/tunica  

synoviālis/vagīna/tendĭnis 
 

Завдання 3. Перекладіть латинською мовою.  

Слизова оболонка гортані, скелет грудної клітки, залози шкіри, фаланги 

пальців, хрящі гортані, великий (малий) таз, канал шийки матки, канал 

підшлункової залози, глибокі лімфатичні судини, судини судин, судини 

внутрішнього вуха, артерія крилоподібного каналу, задня ділянка шиї, 

латеральні краї стопи, м’язи грудної клітки, верхній ріг щитоподібного 

хряща, поперечна зв’язка таза, сухожилки пальців, верхівка різця, корінь 

верхнього моляра. 
 

Завдання 4. Перекладіть українською мовою.  

Pars laryngea pharyngis, canāles palatīni minōres, muscŭli rotatōres thorācis, 

vasa cordis, ventricŭli laryngis, sulci cutis, basis cranii, cavitas pelvis, cartilagĭnes 

nasi, margĭnes uteri. 
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Lectio decima  

Заняття 10 

Тема: Іменники ІІІ відміни середнього роду 
 

Мета: засвоїти особливості відмінювання іменників ІІІ відміни 

середнього роду в однині та множині. Знати особливості відмінювання 

іменників грецького походження. 
 

Родові закінчення іменників ІІІ відміни середнього роду 

 

Закінчення Приклади 

Nom. Sing  

-en abdōmen, ĭnis n 

-ur femur, ŏris n 

-us corpus, ŏris n 

-ma diaphragma, ătis n 

-e rete, is n 

-al animal, alis n 

-ar hepar, ătis n 

-c lac, lactis n 

-l fel, fellis n 

-t caput, itis n 
 Винятки 

 ren, renis m 

 lien, lienis m 

 

Особливості утворення форм множини  

Відмінкові закінчення для форм Nom. та Gen. Plur. див. у занятті № 6. 
NB! Nom. Plur. -ia –мають іменники середнього роду з Nom. Sing. на -e, -

al, -ar. 

Наприклад: retia, animalia 

Решта іменників мають у Nom. Plur. -a. 

Наприклад: ossa, foramina, crura. 
 

Іменники грецького походження (узагальнення) 

 

Антична цивілізація стала підґрунтям для європейської наукової 

терміносистеми, зокрема, давньогрецька мова практично виконувала 

функцію міжнародної мови медицини. Таким чином, у медичній 

термінології зустрічаємо численні запозичення з давньогрецької: aorta, 

encephalon, diaphragma, systole та ін . У наведеній нижче таблиці подано 

загальні відомості про латинізовані давньогрецькі іменники I, II та III 

відмін. 
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  I відміна  II відміна  ІІІ відміна 

 Іменники  Іменники Іменники Іменники Іменники 

 ж. р. із  ч. р. із с. р. із ж. р. із с. р. із 

 закінченням  закінченням закінченням закінченням закінченням 

 Nom. Sing.  Nom. Sing. Nom. Sing. Nom. Sing. Nom. Sing. 

 -e: systole,  -es: diabetes, -on: ganglion, -sis: diagnosis, -ma: systema, 

 es f  ae m i n is f atis n 

Особли- Gen. Sing. -es  Acc. Sing.   Acc. Sing. Gen. Sing. 
вості Acc. Sing.  -en   -im -atis 

відміню- -en      Abl. Sing. -i Dat. Plur. -is 

вання* Abl. Sing. -e      Gen. Plur. Abl. Plur. -is 

        -ium  

         

Приклади  raphe, es f –  ascites, ae m colon, i n –  basis, is f – prisma, atis n 

  шов  – асцит  ободова  основа – призма 

  systole, es f – diabetes, ae  кишка  apophysis, is systema, atis 

  систола  m – діабет  encephalon,  f – апофіз n –система 

  diastole, es f   i n –  daiphysis, is chiasma, atis 

  – діастола    головний  f – діафіз n – 

  Aloë, es f –    мозок  epiphysis, is перехрестя 

  алое    ganglion, i n  f – епіфіз diaphragma, 

  diploë, es f –   – ганглій  anastomosis, atis n – 

  губчатка    acromion, i n  is f – діафрагма 

       – акроміон  анастомоз platysma, 

       skeleton, i n  hypophysis, atis n – 

       – скелет  is f – гіпофіз платизма 

* Інші відмінкові закінчення збігаються з закінченнями відповідної відміни 
 
 
 

hepar, ătis n  

hepatĭcus, a, um 
 

crus, cruris n  

caput, ĭtis n 
diaphrāgma, ătis n 
mamma, ae f 
ciliāris, e 
callōsus, a, um 
systēma, ătis n 
rete, is n 
femur, ŏris n 
femorālis, e 

abdomen, ĭnis n 

 

Лексичний мінімум  

печінка (hepat-) 

печінковий 
 

гомілка, ніжка  
голова, головка (cephal-) 

діафрагма 
грудна залоза (mast-) 
війковий 
мозолистий 
система 
сітка 
стегно 
стегновий  

черево, живіт (lapar-)  
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abdominālis, e 

accessorius, a, 

um synoviālis, e 

vagīna, ae f 

fibrōsus, a, um 
 

ren, renis m  

lien, ĕnis m 

черевний  

додатковий 
синовіальний 
піхва (colp-) 
фіброзний 

Винятки з роду: 
нирка (nephr-)  
селезінка (splen-) 

 

Питання для самоконтролю:  
1. Які закінчення називного відмінка властиві іменникам ІІІ відміни 

середнього роду? 
2. Перерахуйте іменники-винятки з правила середнього роду. 

3. Які особливості відмінювання іменників ІІІ відміни середнього роду ви 

знаєте? 
 

Завдання 1. Складіть анатомо-гістологічні терміни, перекладіть їх 

українською мовою. 

1. dorsale/pedis/venosum/rete 
2. corporis/genu/callosi 
3. hyoidei/corpus/ossis 
4. cruris/ossa 
5. felleae/corpus/vesicae 
6. musculi/breve/bicipitis/caput/femoris 
7. abdominis/rectus/musculus 
8. diaphragmatica/facies/hepatis 
9. centrale/nervorum/systema 
10. capitis/ligamentum/fibulae/anterius 
11. abdominalis/lateralis/regio 

12. tendinum/pedis/vaginae/digitorum 
 

Завдання 2. Підберіть слова і поставте у потрібну форму.  

Ren, is m; femur, oris n; humerus, i m; longus, a um; caput, is n; hepar, atis 

n; rete, is n; crus, cruris n (двічі); abdomen, is n; obliquus, a, um; nasalis, e; 
superior, ius; brevis, e.  

1. caput ___________ (головка плечової кістки). 

2. ligamentum capitis ____________ (зв’язка головки стегна). 

3. musculus __________  __________ (довгий м’яз голови). 

4. ligamentum teres ____________(кругла зв’язка печінки). 

5. ________ membranaceum __________ (коротка перетинчаста ніжка). 

6. ossa ______________ (кістки гомілки). 

7. __________ genus articulare (суглобова сітка коліна). 

8. musculus ________________ ________________ (косий м’яз живота). 
9. meatus ____________ ____________ (верхній носовий прохід). 

10. venae __________ (вени нирок). 
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Завдання 3. Перекладіть латинською мовою.  

Головка фаланги, тіло молочної залози, довгий м’яз голови, тіло 

підшлункової залози, діафрагма таза, коліно мозолистого тіла, війковий 
край райдужної оболонки, нижній край тіла підшлункової залози, передня 

поверхня лівої нирки, тіла хребців, ниркові частки, ниркові нервові вузли, 

ніжки головного мозку, піхви сухожилків пальців стопи, дорсальні венозні 

сітки стопи.  

Lectio undecima 

Заняття 11  

Тема: Прикметники ІІІ відміни. Дієприкметники теперішнього часу 

активного стану. Найвищий ступінь порівняння прикметників 
 

Мета: Навчитися визначати належність прикметників до певної групи та 

підгрупи. Узгоджувати прикметники з іменниками, відмінювати 

прикметники і дієприкметники в однині та множині. Засвоїти особливості 

вживання прикметників у формі найвищого ступеня порівняння. 
 

Прикметники ІІІ відміни поділяються на чотири групи 

 

ІІІ відміна прикметників   
1) трьох  2) двох  3) одного  4) вищого 
закінчень  закінчень  закінчення ступеня  
m f n m f m f n порівняння 

| | | n  \ | / m f n 

er is e \   / |  r  \ / | 

   is   s  ior ius 

   e   x     

сeler  celĕris brevis  simplex superior superius 
celĕre   breve  biceps    

      par     

   Словникова форма прикметників   
     

celer, ĕris, ĕre – brevis, e –  simplex, ĭcis – superior, ius – 
швидкий  короткий  простий  верхній  

   temporalis,  biceps,     

   e –  bicipĭtis –     

   скроневий  двоголовий    

     par, paris –    

     рівний,     

     парний     

 

Відмінюються прикметники ІІІ відміни за голосним типом: форми Nom. 

Plur. середнього роду мають закінчення -ia, форми Gen. Plur. – закінчення -

ium (детальніше див. заняття № 7). 
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NB! Прикметники вищого ступеня відмінюються за приголосним типом: 

форми Nom. Plur. середнього роду мають закінчення -a, форми Gen. Plur. – 

закінчення -um. 
 

Найвищий ступінь порівняння прикметників в анатомічній 

термінології 
 

Найвищий ступінь порівняння для більшості прикметників у латинській 

мові утворюється за допомогою суфікса -iss ĭm- та родових закінчень -us, a, 

um, які додаються до основи прикметника у позитивному ступені:  

longus, a, um – довгий, основа long- > long-issĭm-us, a, um – найдовший 
Прикметники у найвищому ступені порівняння відмінюються за І та 

ІІ відмінами. 
 

Кілька латинських прикметників утворюють найвищий ступінь від так 

званих суплетивних (різних) основ. Ці форми треба запам’ятати:  

parvus, a, um – малий > minĭmus, a, um – найменший 

magnus, a, um – великий > maxĭmus, a, um – найбільший 

bonus, a, um – добрий > optĭmus, a, um – кращий malus, a, 

um – поганий > pessĭmus, a, um – найгірший superior, ius 

– верхній > suprēmus, a, um – найвищий 
 

NB! Прикметники magnus, a, um та parvus, a, um у медичній 

термінології вживаються дуже рідко. Запам’ятайте: foramen magnum – 

великий потиличний отвір; vena cardiăca magna (parva) – велика (мала) 

серцева вена; muscŭlus adductor magnus – великий привідний м’яз; vena 

saphena magna – велика підшкірна вена нижньої кінцівки; vena saphena 

parva – мала підшкірна вена нижньої кінцівки. 
 

Дієприкметники теперішнього часу активного стану 

 

Дієприкметники теперішнього часу активного стану граматично ми 

розглядаємо як прикметники ІІІ відміни.  

У словнику вони записуються так само, як прикметники ІІІ відміни 

одного закінчення на -ns. На першому місці записується форма Nom. Sing. 

для всіх трьох родів, на другому – форма Gen. Sing.: 

permanens, entis – постійний 

opponens, entis – протилежний 

Для визначення основи від форми Gen. Sing. слід відкинути закінчення 

-is.  

Nom. Sing. permanens – Gen. Sing. permanentis – основа – permanent- 
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Дієприкметники теперішнього часу активного стану відмінюються за 

голосним типом ІІІ відміни, як прикметники ІІІ відміни одного закінчення, 

узгоджуються з іменником в роді, числі та відмінку. 
 

Сполучна судина – vas (Nom. Sing. n) communicans (Nom. Sing. n); 

Сполучні судини – vasa (Nom. Plur. n) communicantia (Nom. Plur. n). 
 

 

temporālis, e  

sphenoidālis, e 

faciālis, e 
superficiālis, e 

parietālis, e 

ascendens, entis 

descendens, entis 

recurrens, entis 
communicans, antis  

prominens, entis 

perforans, antis 

bronchus, і m 
magnus, a, um 

parvus, a, um 

maxĭmus, a, um 

minĭmus, a, um 

suprēmus, a, um 

longissĭmus, a, um 

latissĭmus, a, um 

longitudinālis, e 
alāris, e 

palmaris, e 

plantāris, e 

gyrus, і m 

 

Лексичний мінімум  

скроневий 

клиноподібний 

лицевий 
поверхневий 

тім’яний 

висхідний 

низхідний 

поворотний 

сполучний 

виступаючий 

пронизний, проколюючий 
бронх 

великий 

малий 

найбільший 

найменший 

найвищий 

найдовший 

найширший 
повздовжній 

криловий 

долонний 

підошовний 

звивина, закрутка 
 

Питання для самоконтролю:  

1. На які групи поділяються прикметники ІІІ відміни в залежності від 
їхніх родових закінчень? 

2. За  яким  типом  відмінювання  відмінюються  прикметники  ІІІ 

відміни? 

3. Як визначається основа прикметників двох закінчень і одного 

закінчення? 

4. Як визначається основа прикметників вищого ступеня порівняння? 

5. Як відмінюються дієприкметники теперішнього часу? 

6. Як утворюється форма найвищого ступеня порівняння? 
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Завдання 1. Складіть анатомо-гістологічні терміни. Перекладіть 

українською мовою.  

inferius/membrum  

teres/major/musculus  

nervi/minoris/vagi/nucleus  

anterior/ramus/temporalis  

ossis/corpus/sphenoidalis  

descendens/ramus/posterior  
 

Завдання 2. Перекладіть латинською мовою.  

Кругла зв’язка печінки, висхідна аорта, пронизний нерв, висхідна шийна 

артерія, виступаюча судина, низхідна піднебінна артерія, поверхнева 

лімфатична судина, верхній повздовжній м’яз, скронева кістка, тім’яна гілка, 

підошовна зв’язка, найдовший м’яз грудної клітки, найбільший сідничний 

м’яз, найдовший м’яз голови, нижня кінцівка, передня скронева гілка. 
 

Завдання 3. Перекладіть українською мовою. 
 

Muscŭlus longissĭmus colli, digĭtus minĭmus, vena cardiaca magna, vena 

cardiaca parva, muscŭlus gluteus minĭmus, arteria cervicalis ascendens, venae 

perforantes femŏris sinistri, corpus ossis sphenoidālis, pars petrōsa ossis 

temporālis, nodi lymphatĭci cervicāles superficiāles, foramĭna sacralia posteriōra, 

nervi temporāles profundi. 
 

Завдання 4. Перекладіть латинською мовою.  

Передня тім’яна артерія, сполучні артерії головного мозку, постійні 

зуби, отвори найменших вен, сумка (bursa) найширшого м’яза спини, 

короткий м’яз найменшого пальця руки, лімфатичні вузли верхньої 

кінцівки, передні гілки, корінь нижнього зуба, глибокі скроневі артерії, 

верхні шийні ганглії, малі піднебінні артерії, поверхневі нижні, вени 

головного мозку, нижні скроневі борозни, синовіальні піхви пальців. 
 

Lectio duodecima  

Заняття 12 

Тема: Іменники IV і V відмін 
 

Мета: вміти визначати належність іменників до IV і V відмін та рід цих 

іменників. Відмінювати іменники IV і V відмін в однині та множині, 

узгоджувати з ними прикметники і дієприкметники. 
 

До IV відміни належать іменники чоловічого та середнього роду, які в 

Nominativus Singularis мають закінчення -us та -u, а в Genеtivus Singularis 

обох родів мають закінчення -us:  

meatus, us m – прохід  

genu, us n – коліно  
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NB! Іменник manus, us f – «кисть» належить до жіночого роду. 
 

До V відміни належать іменники жіночого роду, які мають закінчення - 

es в Nominativus Singularis та -ei в Genеtivus Singularis:  

facies, ēi f – поверхня, обличчя 

rabies, ēi f – сказ 
 

NB! Запам’ятайте терміни:  

Слуховий прохід – meatus acusticus  

Слухова труба – tuba auditiva 
 
 
 

ductus, us m  

arcus, us m 

concha, ae f 

sinus, us m 

meatus, us m 

acustĭcus, a, um 

tuba, ae f 

auditīvus, a, um 
audītus, us m 

hiātus, us m 

manus, us f 

sensus, us m 

sensorius, a, um 

plexus, us m 

orgănum, і n 
spinālis, e 

 

medulla spinālis  

septum, i n 

 

Лексичний мінімум  

протока 

дуга 

раковина 

пазуха 

прохід 

слуховий 

труба 

слуховий 
слух 

щілина 

кисть (cheir-) 

відчуття 

чутливий 

сплетіння 

орган 
спинномозковий (з назвами м’язів,  
відростків «остьовий») 

спинний мозок (myel-)  

перегородка 
 

Питання для самоконтролю:  

1. Які іменники належать до IV відміни? 

2. Назвіть ознаки іменників чоловічого і середнього роду IV відміни. 

3. Який іменник жіночого роду належить до IV відміни? 
4. Які іменники належать до V відміни? 

5. Які прикметники на позначення «слуховий» використовуються в термінах 

«слуховий прохід» і «слухова труба»? 
 

Завдання 1. Укажіть правильний варіант перекладу термінів.  

А. поперечні відростки: 

1. processus transversi; 
2. processus transverse; 

3. processi transversi. 
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B. права кисть:  

1. manus dexter; 

2. manus dextri; 
3. manus dextra. 

 

C. борозна поперечної пазухи:  
1. sulcus sinus transversi; 

2. sulcus sinus transversus; 

3. sulci sinus transversus. 
 

D. хрящ слухового проходу:  
1. cartilago meati acustici; 

2. cartilago meatus acustici; 

3. cartilago meatus acusticus. 
 

Завдання 2. Складіть анатомо-гістологічні терміни. Перекладіть 

українською мовою. 

sinistra/manus  

vertebrae/arcus  

manus/articulationes  

sulcus/petrosi/sinus  

lymphoidea/organa  

palatini/maxillae/processus  

nasalis/concha/inferior  

synoviales/vaginae/manus/digitorum  

venae/spinalis/medullae/anteriores  
 

Завдання 3. Перекладіть латинською мовою. 
 

Середній слуховий прохід, кістки кисті, права грудна протока, орган 

слуху, печінкові протоки, глибока долонна дуга, поперекова частина 

спинного мозку, кісткова частина слухового проходу, ганглії (нервові вузли) 

синусів, зв’язка венозної протоки, борозна поперечної пазухи, внутрішній 

слуховий прохід, нерв внутрішнього слухового проходу, хрящ слухової 

труби, права кисть, кістки пальців правої кисті, венозне сплетіння 

під’язикового нерва, малі під’язикові протоки, органи відчуттів. 
 

Завдання 4. Перекладіть українською мовою.  

Meatus acustĭcus, nervus meātus acustĭci externi, tuba auditiva, sulcus tubae 

auditīval, genu nervi faciālis, facies ossium, ossa faciēi, plexus venōsus carotĭcus 

internus, meatus nasi superior, cornu majus ossis hyoidei, ductus lymphatĭci, 

septum sinuum frontalium, nervus sensorius, processus tubĕris calcanei, 

ligamenta brevia digitōrum manus. 



 
 
 

 
 


