
 

 



 

 



 

                                                Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність,  

ступінь вищої освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів – 4 

 

Галузь знань  

22 «Охорона здоров’я» 

 

Нормативна 

 

 

Спеціальність 

(професійне 

спрямування): 

223 «Медсестринство» 

 

Рік підготовки: 1 

 1  

Індивідуальне 

навчально-дослідне 

завдання: Non est 

medicina sine Lingua 

Latina. 

Семестр 

Загальна кількість 

годин - 120 

 1-й  

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 3 

самостійної роботи – 

4 

Ступінь вищої освіти: 

бакалавр 

  

Практичні 

54 год.  

Лабораторні 

-  год.  

Самостійна робота 

66 год.  

Вид контролю: залік 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної 

роботи становить: 

для денної форми навчання – 120 год.: 54 год. – аудиторні заняття, 66 год. – 

самостійна робота (45 % до 55 %). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

1.1.Мета курсу:  

“Латинська мови і медична термінологія” полягає у підготовці медичної сестри 

до написання рецептів і розуміння анатомічної, фармацевтичної та клінічної 

термінології; навчити володіти знаннями з усіх розділів дисципліни; виробити 

навички застосовувати дані знання в сфері клінічних дисциплін, фармакології.  

1.2.Завдання курсу: 

Програмою передбачені практичні заняття та самостійна робота. За навчальним 

планом вивчення дисципліни здійснюється на першому році навчання. “Латинська 

мова і медична  термінологія ” як навчальна дисципліна. Вивчення основ латинської 

мови з медичною термінологією складається з практичних занять та самостійної 

роботи. На вивчення відводиться 120 година, із них 54 — на практичні заняття, 66 — 

на самостійну роботу. Форма підсумкового контролю — складання заліку. 

 

1. Інтегрувати з такими дисциплінами: анатомія та фізіологія, медична 

біологія, фармакологія, медична хімія, основи медсестринства, 

медсестринство в хірургії, медсестринство в терапії, іноземна мова, 

українська мова; 

2. Закладати основи для вивчення студентами медсестринства: у хірургії, 

педіатрії, акушерстві, гінекології, онкології.  

3. Застосовувати знання греко-латинських  дублетів для декодування медичних 

термінів та їх пояснення. 

4. Укладати рецепти, використовуючи знання рецептурних скорочень, трав, 

хімічної номенклатури. 

5. Обгрунтовувати засвоєння тем на практичних заняттях відповідно до 

конкретних цілей.  

6. Застосовувати такі засоби діагностики рівня підготовки студентів: усне, 

індивідуальне або групове опитування, вирішення тестових завдань, аналіз 

та оцінювання результатів досліджень, розв’язування ситуаційних задач, 

поточний і підсумковий контроль практичних навичок. 

 

1.3   Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувач освіти 

оволодіває такими компетентностями: 

 

2. Перелік основних компетентностей, якими повинен оволодіти здобувач 

вищої освіти 

 

Інтегральна компетентність:  

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері 

медсестринства або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та 

методів відповідної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.  



 

Загальні компетентності: 

 Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства 

та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод 

людини і громадянина в Україні.  

 Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей 

розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і 

суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати 

різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення 

здорового способу життя.  

  Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу  

 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях  

 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності  

 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово  

 Здатність спілкуватися іноземною мовою  

 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій  

 Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків  

 Здатність приймати обґрунтовані рішення  

 Здатність працювати в команді  

 Навички міжособистісної взаємодії  

 Здатність діяти на основі етичних міркувань  

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 

 Здатність застосовувати професійні та правові стандарти в повсякденній 

професійній практиці.  

 Здатність розпізнавати й інтерпретувати ознаки здоров’я і його змін, хвороби 

чи інвалідності (оцінка/діагноз), обмежень можливості повноцінної 

життєдіяльності і визначати проблеми пацієнтів при різних захворюваннях та 

станах.  

 Здатність задовольнити потреби пацієнта/клієнта протягом різних періодів 

усього життя (включаючи процес вмирання) шляхом планування, допомоги і 

виконання медсестринських втручань, оцінки та корекції індивідуальних планів 

догляду, створених у співпраці з пацієнтом/клієнтом, особами, що доглядають, 

членами сім’ї та іншими медичними і соціальними працівниками.  

 

3. Програма навчальної дисципліни 

Кредит 1.  Фонетика.  Морфологія. 

 
Тема 1. Вступ. Латинський алфавіт. Вимова букв 

Відомості з історії латинської мови та її зв’язок із старогрецькою. Роль 

латинської і грецької мов у створенні медичної термінології. Роль латинської і 

грецької мов у створенні термінології. Латинський алфавіт. Класифікація звуків 

(голосні, приголосні), їх вимова. Правила читання буквосполучень. Правила наголосу 

Диграфи. Дифтонги. Правила читання складних сполучень приголосних і 

голосних типу ngu+голосна, qu+голосна та ін. Поняття про довготу передостанньої 



 

голосної.  

Тема 2. Морфологія. Граматичні категорії дієслова.  

Іменники 5 відмін 

    Граматичні категорії дієслова: особа, число, дієвідміна, стан, час. Неозначена 

форма. Знаходження основи дієслів. Наказовий спосіб. Словникова форма дієслова.  

Утворення теперішнього часу дійсного способу активного й пасивного стану. 

Умовний спосіб дієслова. Дієслово в рецепті. Уживання дієслів у формах умовного 

способу в однині та множині в рецепті. Іменник. Граматичні категорії. П’ять відмін. 

Визначення основи. Іменники I відміни. Неузгоджене означення 

 

Кредит 2  Морфологія. Рецепт. Дублети.  ТЕ.ЧВ. 

 

Тема 3.  Короткі відомості про прийменники і сполучники.  

             Відмінювання  іменників. 

Уживання іменників І  відміни з прийменниками. Сполучники, що використовуються 

в медичній практиці (et, ut, seu). Відмінювання іменників чоловічого та середнього 

роду II відміни. Друга відміна іменників. Словникова форма іменників ІІ відміни. 

Основна ознака іменників II відміни та їх рід. Відмінкові закінчення. Вживання 

іменників II відміни з прийменниками. Особливості відмінювання іменників 

середнього роду. 

Тема 4. Рецепт, його структура. Іменники в рецепті 

Рецепт як документ. Структура рецепта. Латинська частина рецепта. Будова 

рецептурного рядка. Читання та переклад рецептів на різні лікарські форми як з 

латиської мови на українську, так і з української на латинську (з підвищенням 

складності).Найуживаніші рецептурні скорочення та їх розшифровування. Додаткові 

написи на рецептах. 

Тема 5. Клінічний термін. Терміноелементи (ТЕ).  

               Поняття про греко-латинські дублети іменників І—ІІ відміни 

Склад слова. Способи словотворення: префіксація, суфіксація, словоскладання. 

Поняття про медичну термінологію як систему. 

Три основні групи термінів: анатомічна, клінічна, фармацевтична. Структура 

термінів. Тривіальні назви лікарських препаратів. Терміноелементи в назвах 

лікарських речовин і препаратів (частотні відрізки). Авторизовані прописи 

Частотні відрізки в назвах  препаратів . 

Групи ЧВ за наявністю хімічних елементів 

Групи ЧВ за терапевтичною дією та інші. 

 

Кредит 3. Прикметники. Греко – латинські дублети. 

                 Хімічна номенклатура 

 

Тема 6. Прикметники першої групи.  

Латинсько-грецькі дублети прикметників першої групи. Граматичні категорії 

прикметників: рід, число, відмінок; місце прикметника після іменника та узгодження 

з ним за родом, числом, відмінком (узгоджене означення). Дві групи латинських 

прикметників. Прикметники у фармацевтичній термінології. Дієприкметники 

минулого часу.  



 

Тема 7. Хімічна номенклатура латинською мовою. Хімічна номенклатура 

             (назви хімічних елементів, кислот, основ      та оксидів)Прикметники в 

хімічній термінології — у назвах кислот. Латинська хімічна номенклатура. Назви 

окремих газів, металів, кислот, оксидів. 

Тема 8. Іменники III відміни. Особливості відмінювання  

             іменників ІІІ відміни. Знаходження основи іменників III відміни. 

Найважливіші винятки з правил про рід іменників III відміни. Характерні закінчення 

іменників чоловічого, жіночого та середнього роду. Три типи відмінювання. 

Відмінювання і закінчення у називному та родовому відмінках однини і множини. 

Кредит 4.  Конструювання та декодування клінічних термінів.  

                  Морфологія. Афоризми. 

 

Тема 9.  Конструювання та декодування клінічних термінів. Декодування 

медичних термінів 

Тема 10. Три підгрупи прикметників другої групи.  Узгодження прикметників з  

            іменниками. Латино-грецькі  дублети прикметників другої групи. 

Прикметники другої групи, особливості їх класифікації та відмінювання. Узгодження 

прикметників другої групи з іменниками І, II, III відмін. Латинсько-грецькі дублети 

прикметників другої групи. Дієприкметники теперішнього часу.  

Тема 11. Іменники ІІІ, IV—V відміни. Назви зборів. Латино-грецькі дублети 

              іменників IV—V відміни. Числівники. Числівники-префікси. Прислівники. 

Ступені порівняння прислівників. Офіцинальні лікарські форми, що 

використовуються  за кордоном.  Займенники. Афоризми. Прислів’я та крилаті 

вирази. Читання   спеціальних медичних текстів.  

 
 
4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назва тем 

денна форма  

Кількість годин  

Всього  

у тому числі  

лекції 
практичні 

заняття 

практичні 

заняття*
 

лабораторні 

заняття 

самостійна 

робота 

Кредит 1. Фонетика. Морфологія. 

 

Тема 1. Вступ. 

Латинський 

алфавіт. Вимова 

букв.  

12 - 4 - - 8 

 Тема 2 

Морфологія. 

Граматичні 

категорії дієслова.  

Іменники 5 відмін 

18 - 8 - - 10 



 

Разом за 

кредитом 1 
30 - 12 - - 18 

Кредит 2. Морфологія. Рецепт. Дублети.  ТЕ.ЧВ. 

 

Тема 3. Короткі 

відомості про 

прийменники і 

сполучники.  

     Відмінювання  

іменників. 

10 - 4 - - 6 

Тема 4. Рецепт, 

його структура. 

Іменники в 

рецепті 

10 - 4 - - 6 

Тема5. Клінічний 

термін. 

Терміноелементи 

(ТЕ). Поняття про 

греко-латинські 

дублети імен- 

ників І—ІІ відм. 

10 - 6 - - 4 

 

 

Разом за 

кредитом 2 

 

 

 

30 - 14 - - 16 

Кредит 3. Прикметники. Греко – латинські дублети. 

                 Хімічна номенклатурa 

Тема6.  

Прикметники 

першої групи.  

Латино-грецькі 

дублети 

прикметників 

першої групи. 

 

 

10 

 

 

- 

 

 

6 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

4 

Тема 7. Хімічна 

номенклатура 

латинською мовою. 

Хімічна 

номенклатура  

10 - 4 - - 6 

Тема 8. Іменники III 10 - 4 - - 6 



 

відміни. Особливості 

відмінювання 

іменників ІІІ в. 

Разом за кредитом 3 30 - 14 - - 16 

Кредит 4. 

 Конструювання та декодування клінічних термінів.Морфологія. Афоризми. 

Тема 9. 

Конструювання та 

декодування 

клінічних термінів. 

10 - 4 - - 6 

Тема10. Три 

підгрупи 

прикметників другої 

групи.  Узгодження 

прикметників з  

  іменниками.  

10 - 4 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 6 

Тема 11. 

Іменники ІІІ, IV—V 

відміни. Назви 

зборів. Латино-

грецькі дублети 

 

10 
- 6 - - 4 

Разом за кредитом 4 30 - 14 - - 16 

Усього годин 120  54 - - 66 

 

5.Теми практичних занять 

№ 

п/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

Кредит 1. Фонетика.Морфологія 

1.  Тема 1. Вступ. Латинський алфавіт. Вимова букв.  

 правильно записувати й вимовляти букви латинського алфавіту; 

 класифікувати звуки. 

 читати і записувати латинською мовою слова, в яких 

трапляються дифтонги ае, оe, диграфи ch, ph, rh, th та 

сполучення літер ngu+голосна, qu+голосна, ti+голосна тощо;  

 правильно ставити наголос 

4 

2.  Тема 2.Морфологія. Граматичні категорії дієслова.  

Іменники 5 відмін: 

 визначати основу та дієвідміну; 

 утворювати форми наказового, дійсного, умовного способу; 

 уживати дієслова у наказовому способі.  

 визначати рід, відміну  іменника; 

 записувати іменники п’яти відмін у Nominativus і Genetivus, 

Singularis i Pluralis;  

8 



 

 відмінювати іменник І відміни в однині та множині;  

 грамотно будувати та перекладати терміни з неузгодженим 

означенням; 

 перекладати вирази і речення з іменниками І відміни. 

Кредит 2. Морфологія. Рецепт. Дублети.  ТЕ.ЧВ. 

3.  Тема 3. Короткі відомості про прийменники і сполучники.  

     Відмінювання  іменників. 

 грамотно будувати вирази з прийменниками;  

 перекладати вирази і речення з прийменниками та 

сполучниками. розрізняти за словниковою формою іменники та 

визначати іх відміни; 

 відмінювати іменники в однині та множині;  

 перекладати вирази та речення з іменниками  І-ІІ відміни.  

4 

4.  Тема 4. Рецепт, його структура. Іменники в рецепті 

 правильно оформлювати латинську частину рецепта; 

 правильно вживати іменники І-ІІ відміни в рецепті; 

 перекладати латинську частину рецепта з рецептурними 

скороченнями і без них; 

 аналізувати терміни за їх терміноелементами;  

 конструювати та декодувати терміни, в яких складовими 

компонентами є греко-латинські дублети іменників І—ІІ 

відміни та грамотно їх записувати. 

4 

5.  Тема 5. Клінічний термін. Терміноелементи (ТЕ). Поняття про 

греко-латинські дублети іменників І—ІІ відм. 

 аналізувати терміни за їх терміноелементами;  

 конструювати та декодувати терміни, в яких складовими 

компонентами є греко-латинські дублети іменників І—ІІ 

відміни, та грамотно їх записувати.  

 правильно писати тривіальні назви лікарських препаратів із 

частотними відрізками; 

 перекладати тривіальні назви лікарських препаратів; 

 уживати тривіальні назви лікарських препаратів у рецепті. 

6 

Кредит 3. Прикметники. Греко – латинські дублети. Хімічна номенклатура 

6.  Тема6.  Прикметники першої групи.  

Латино-грецькі дублети прикметників першої групи. 

 визначати групу прикметника за словниковою формою;  

 відмінювати прикметники першої групи; 

 узгоджувати прикметники з іменниками у роді, числі та 

відмінку;  

 будувати й перекладати фармацевтичні терміни з узгодженим 

означенням; 

 уживати прикметники в рецепті.  

6 

7.  Тема7. Хімічна номенклатура латинською мовою.  
 (назви хімічних елементів, кислот, основ      та оксидів) 

 правильно записувати назви хімічних елементів; 

4 



 

 утворювати назви кислот, оксидів і основ; 

 записувати назви хімічних елементів, кислот, оксидів та основ 

у рецепті. 

 будувати й перекладати хімічних термінів з узгодженим 

означенням; 

 уживати їх в рецепті.  

8.  Тема 8. Іменники III відміни. Особливості відмінювання 

іменників ІІІ відміни. 

 розрізняти іменники ІІІ відміни за словниковою формою;  

 відмінювати іменники ІІІ відміни за приголосним типом 

відмінювання;  

 узгоджувати та відмінювати прикметники другої групи з 

іменниками І, ІІ та ІІІ відміни. 

 узгоджувати прикметники першої групи з іменниками ІІІ 

відміни;  

 утворювати назви солей та правильно вживати іменники ІІІ 

відміни в рецептах; 

 правильно записувати медичні вирази з прийменниками. 

4 

Кредит 4. 

 Конструювання та декодування клінічних термінів. Морфологія. Афоризми. 

9.  Тема 9.Конструювання та декодування клінічних термінів. 

- декодування медичних  клінічних термінів 

- знання греко-латинських дублетів 

- декодування медичних  фармацевтичних  термінів 

- знання ЧВ та визначення  фармацевтичних груп  

фармацевтичних препаратів 

- узгодження іменників з прикметникам. 

4 

10.  Тема 10. Три підгрупи прикметників другої групи.  Узгодження 

прикметників з іменниками. 

 розрізняти прикметники другої групи за словниковою формою; 

 відмінювати прикметники другої групи; 

 узгоджувати прикметники другої групи з іменниками І, ІІ та ІІІ 

відміни; 

 конструювати та декодувати клінічні терміни, в яких 

смисловими компонентами є греко-латинські дублети 

прикметників другої групи. 

 

 

 

4 

11.  Тема 11. 

Іменники ІІІ, IV—V відміни. Назви зборів.  

Латино-грецькі дублети 

 розрізняти за словниковою формою іменники IV і V відміни; 

 відмінювати іменники ІV і V відміни в однині та множині;  

 виписувати рецепти, в яких трапляється слово species, ei f та 

іменники IV відміни; 

 декодувати та будувати медичні терміни, в яких смисловими 

компонентами є греко-латинські дублети іменників ІV та V відміни. 

6 
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6. Самостійна робота 

 

№ 

п/

п 

Назва теми 

Кількість 

годин 

Кредит1. Фонетика.Морфологія 

1 Тема 1. Вступ. Латинський алфавіт. Вимова букв.  

Відомості з історії латинської мови та її зв’язок із 

старогрецькою. Роль латинської і грецької мов у створенні 

медичної термінології. Роль латинської і грецької мов у 

створенні термінології. Латинський алфавіт. Класифікація 

звуків (голосні, приголосні), їх вимова. 

8 

2. Тема 2 

Морфологія. Граматичні категорії дієслова.  

Іменники 5 відмін: 

 визначати основу та дієвідміну; 

 утворювати форми наказового, дійсного, умовного способу; 

 уживати дієслова у наказовому способі.  

 визначати рід, відміну  іменника; 

 записувати іменники п’яти відмін у Nominativus і Genetivus, 

Singularis i Pluralis;  

 відмінювати іменник І відміни в однині та множині;  

 грамотно будувати та перекладати терміни з неузгодженим 

означенням; 

 перекладати вирази і речення з іменниками І відміни. 

 

10 

Кредит 2. Морфологія. Рецепт. Дублети.  ТЕ.ЧВ. 

 

3. Тема 3. Короткі відомості про прийменники і сполучники.  

     Відмінювання  іменників. 

 грамотно будувати вирази з прийменниками;  

 перекладати вирази і речення з прийменниками та 

сполучниками. розрізняти за словниковою формою іменники та 

визначати іх відміни; 

 відмінювати іменники в однині та множині;  

 перекладати вирази та речення з іменниками  І-ІІ відміни.  

 

 

6 

4

. 

Тема 4. Рецепт, його структура. Іменники в рецепті 

 правильно оформляти латинську частину рецепта; 

 правильно вживати іменники І-ІІ відміни в рецепті; 

 перекладати латинську частину рецепта з рецептурними 

6 



 

скороченнями і без них; 

 аналізувати терміни за їх терміноелементами;  

 конструювати та декодувати терміни, в яких складовими 

компонентами є греко-латинські дублети іменників І—ІІ 

відміни та грамотно їх записувати.  

 

 

 

5

. 

Тема5. Клінічний термін. Терміноелементи (ТЕ). Поняття про греко-

латинські дублети імен- 

ників І—ІІ відм. 

 аналізувати терміни за їх терміноелементами;  

 конструювати та декодувати терміни, в яких складовими 

компонентами є греко-латинські дублети іменників І—ІІ 

відміни, та грамотно їх записувати.  

 правильно писати тривіальні назви лікарських препаратів із 

частотними відрізками; 

 перекладати тривіальні назви лікарських препаратів; 

 уживати тривіальні назви лікарських препаратів у рецепті. 

 

 

4 

Кредит 3. Прикметники. Греко – латинські дублети. Хімічна номенклатура 

6

. 

Тема6.  Прикметники першої групи.  

- Латино-грецькі дублети прикметників першої групи. 

 визначати групу прикметника за словниковою формою;  

 відмінювати прикметники першої групи; 

 узгоджувати прикметники з іменниками у роді, числі та 

відмінку;  

 будувати й перекладати фармацевтичні терміни з узгодженим 

означенням; 

 уживати прикметники в рецепті.  

 

4 

7

. 
Тема7:Хімічна номенклатура латинською мовою.  
             Хімічна номенклатура (назви хімічних елементів, кислот, 

основ      та оксидів) 

 правильно записувати назви хімічних елементів; 

 утворювати назви кислот, оксидів і основ; 

 записувати назви хімічних елементів, кислот, оксидів та основ у 

рецепті. 

 будувати й перекладати хімічних термінів з узгодженим 

означенням; 

 уживати їх в рецепті.  

 

6 

8

. 

Тема 8. Іменники III відміни. Особливості відмінювання  
6 



 

             іменників ІІІ відміни. 

 розрізняти іменники ІІІ відміни за словниковою формою;  

 відмінювати іменники ІІІ відміни за приголосним типом 

відмінювання;  

 узгоджувати та відмінювати прикметники другої групи з 

іменниками І, ІІ та ІІІ відміни. 

 узгоджувати прикметники першої групи з іменниками ІІІ 

відміни;  

 утворювати назви солей та правильно вживати іменники ІІІ 

відміни в рецептах; 

 правильно записувати медичні вирази з прийменниками. 

 

 
Кредит 4. 

 Конструювання та декодування клінічних термінів. Морфологія. Афоризми. 

9

. 

Тема 9. 

Конструювання та декодування клінічних термінів.  

- декодування медичних  клінічних термінів 

- знання греко-латинських дублетів 

- декодування медичних  фармацевтичних  термінів 

- знання ЧВ та визначення  фармацевтичних груп  

фармацевтичних препаратів 

- узгодження іменників з прикметниками… 

 

 

6 

1

0

. 

Тема 10. Три підгрупи прикметників другої групи.  Узгодження 

прикметників з  

  іменниками. 

 розрізняти прикметники другої групи за словниковою формою; 

 відмінювати прикметники другої групи; 

 узгоджувати прикметники другої групи з іменниками І, ІІ та ІІІ 

відміни; 

 конструювати та декодувати клінічні терміни, в яких 

смисловими компонентами є греко-латинські дублети 

прикметників другої групи. 

 

 

 

 

 

6 

1

1

. 

Тема 11. 

Іменники ІІІ, IV—V відміни. Назви зборів. Латино-грецькі дублети 

 розрізняти за словниковою формою іменники IV і V відміни; 

 відмінювати іменники ІV і V відміни в однині та множині;  

 виписувати рецепти, в яких трапляється слово species, ei f та 

іменники IV відміни; 

 декодувати та будувати медичні терміни, в яких смисловими 

компонентами є греко-латинські дублети іменників ІV та V відміни. 

 

4 
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7. Самостійне навчально-дослідне завдання 

        Завдання для самостійної роботи – це загальнообов’язкові завдання, 

 виділені у робочих зошитах, які студент повинен підготувати на кожне заняття;  

- ведення конспекту, заповнення робочого зошита, вивчення лексики, вивчення 

підтем, що не потребують пояснення.  

- Додатково пропонуються індивідуальні теми на вибір 

  

1.  Реферат на тему : «Визначний вплив Стародавньої Греції та Стародавнього 

Риму на численні явища в історії світової науки, культури і мистецтва.  Етапи 

розвитку латини.»  

2. Намалювати і заповнити таблиці ЗМ 1 «Фонетика: дифтонги, диграфи, 

буквосполучення зв., йотовані» ; «Префікси та корені з «у –і-греком» 

3. Намалювати і заповнити таблицю ЗМ 2 «Морфологія» - Дієслово 

4. Намалювати і заповнити таблицю ЗМ 2 «Морфологія» - Іменник -5-ти відмін 

5. Намалювати і заповнити таблицю ЗМ 2 «Морфологія» - Відмінювання 

іменників 1-відміни 

6. Намалювати і заповнити таблицю ЗМ 2 «Морфологія» - Відмінювання 

іменників2-відміни 

7. Намалювати і заповнити таблицю ЗМ 2 «Морфологія» - Відмінювання 

іменників 3-відміни 

8. Намалювати і заповнити таблицю ЗМ 2 «Морфологія» - Відмінювання 

іменників 4 і 5-відмін. 

9. Намалювати і заповнити таблицю ЗМ 2 «Морфологія» - Прикметники 1 і 2 

групи 

10.  Намалювати і заповнити таблицю ЗМ 2 «Морфологія» - узгодження іменників 

з прикметниками 

11.  Намалювати і заповнити таблицю ЗМ 2 «Рецептурні  скорочення» -  

12.  Намалювати таблицю ЗМ «Частотні відрізки та іх значення».  

13.  Намалювати модель ЗМ Граматична залежність рецептурного рядка.  

14.  Повідомлення на тему:  Офіцинальні лікарські форми, що використовуються 

15.  за кордоном. 

16.  Розробка презентацій відповідно до поточних тем з латини. 

 

8. Методи навчання 

- При організації навчального процесу з даної дисципліни використовуються 

методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності:  

- в аспекті передачі і сприйняття навчальної інформації: словесні (розповідь,  

лекція, бесіда); наочні (ілюстрація, демонстрація); практичні (досліди, вправи,  

реферати, тести, таблиці, ребуси).  



 

- в аспекті логічності, мислення: пояснювально-ілюстративні; репродуктивні; 

проблемного викладу; індуктивні та дедуктивні; частково-пошукові; 

дослідницькі.  

- в аспекті управління навчанням: навчальна робота під керівництвом викладача; 

самостійна робота.  

- перевірка і удосконалення навичок читання; написання слів,  

текстів, рецептів, складних слів. 

- визначення ЧВ (частотних відрізків)  , фарм.груп 

та ТЕ (терміноелементів),  запам’ятовування. медичної лексики, декодування 

слів. 

-  методи стимулювання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності 

(проблемного викладу; частково-пошуковий) 

 

                                         9. Методи контролю 

Контрольні заходи, які проводяться в університеті визначають відповідність 

рівня набутих студентами знань, умінь та навичок вимогам нормативних документів 

щодо вищої освіти і забезпечують своєчасне коригування навчального процесу.  

Протягом семестру проводиться поточний контроль. Основне завдання поточного 

контролю – перевірка рівня підготовки студентів за визначеною темою (навчальним 

елементом). Основна мета поточного контролю – забезпечення зворотного зв’язку 

між викладачами та студентами, управління навчальною мотивацією студентів. 

Інформація, одержана при поточному контролі, використовується як викладачем – 

для коригування методів і засобів навчання, - так і студентами – для планування 

самостійної роботи. Поточний контроль проводитися у формі усного опитування, 

письмового експрес-контролю, виступів студентів при обговоренні теоретичних 

питань, а також у формі тестування. Система оцінювання сформованих 

компетентностей студентів  враховує види занять, які згідно з програмою навчальної 

дисципліни передбачають лекційні, практичні  заняття, а також  виконання 

самостійної роботи.  

  Поточне оцінювання знань студентів здійснюється на практичних заняттях під 

час усного опитування, розгляду ситуацій, виконання практичних завдань та ін. за 

такими критеріями: 

   Педагогічний контроль здійснюється з дотриманням вимог об’єктивності, 

індивідуального підходу, систематичності і системності, всебічності та професійної 

спрямованості контролю.  

Використовуються такі методи контролю (усного, письмового):  

- Індивідуальне опитування;  

- Фронтальне опитування;  

- Програмоване опитування.  

Методи письмового контролю і самоконтролю:  

- Контрольна письмова робота;  

- Контрольні тестові завдання  

- Письмові  МК; 

Загальними критеріями, за якими здійснюється оцінювання  поза аудиторної 

самостійної роботи студентів, є: глибина і міцність знань, рівень мислення, вміння 



 

систематизувати  знання за окремими темами, робити обґрунтовані висновки, 

володіння категорійним апаратом, навички і прийоми виконання практичних завдань, 

вміння знаходити необхідну інформацію, здійснювати її систематизацію та обробку, 

самореалізація на практичних і лабораторних заняттях.  

Одним із головних аспектів організації самостійної роботи є розробка форм і методів 

організації контролю за самостійною роботою студентів. 

Навчальний матеріал дисципліни, передбачений робочим навчальним планом для 

засвоєння студентом в процесі самостійної роботи, виноситься на підсумковий контроль 

поряд з навчальним матеріалом, який опрацьовувався при проведенні аудиторних 

навчальних занять. 

Підсумковий контроль забезпечує оцінку результатів навчання студентів 

певного освітньо-кваліфікаційного рівня на проміжних або заключному етапах їх 

навчання. Він включає семестровий контроль – залік. 

 

10. Розподіл балів, які отримують студенти 

Розподіл балів,  які отримують студенти під час аудиторних занять та 

самостійної роботи   впродовж семестру, наведений в таблиці 1. 

Під час заліку застосовується наступна шкала оцінювання: 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 

82-89 В 
добре  

74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

 

11. Методичне забезпечення 

1.Навчально – методичний комплекс дисципліни. 

2.Методичні вказівки для виконання практичних, самостійних занять з дисципліни 

«Латинська мова  і медична термінологія» студентами денної форм навчання 

галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальності 223 «Медсестринство». Миколаїв. 

2019. 60 с. 



 

3.Словники 

4. Збірники тестів 

5. Картки для запам’ятовування слів за ейдотехнічними правилами  

6.Таблиці 

7.Папки з роздатковим матеріалом 

8.Тексти для читання і перекладу 

 

12. Рекомендована література 

Основна 

1. Анатомія людини: національний підручник: у 3 т. / В. Г. Черкасов, А. С. 

Головацький, М. Р. Сапін [та ін.]. – Вид. 4-те, доопрацьоване. – Вінниця: Нова 

Книга, 2015. – Том 1. – 363 с. : кольорові іл., табл.  

2. Городкова Ю.И. Латинский язык: учебник. — Ростов-на-Дону: Феникс, 

2012. — 352с. 

3.  Латинська мова та медична термінологія (практикум) / Кісельова О. Г., 

Лехніцька С. І., Шпинта Г. М. – К.: Книга-плюс, 2016 – 372 с.  

4. Міжнародна анатомічна термінологія (латинські, українські, російські та  

англійські еквіваленти) / Черкасов В. Г., Бобрик І. І., Гумінський Ю. Й., 

Ковальчук О. І. / За ред. В. Г. Черкасова. – Вінниця: Нова книга, 2010. – 392 с.  

5. Практикум по латинскому языку и медицинской терминологии / Киселева Е. Г.,  

Бражук Ю. Б., Лехницкая С. И. – К.: Книга-плюс, 2011. – 207 с. 

6. Світлична Є.І., Толок І.О. Латинська мова: підручник. — 2-е видання. — К.: ВД 

“Професіонал”, 2015. — 400 с. 

7. Черкасов В. Г., Бобрик І. І., Гумінський Ю. Й., Ковальчук О. І. Міжнародна  

анатомічна термінологія (латинські, українські, російські та англійські 

еквіваленти) Вінниця: Нова книга, 2010. – 392 с.  

8. Шевченко Є.М. Латинська мова і основи латинської термінології: навч. посіб. 

— 4-е вид., перероб. та доп. — К.: Медицина, 2016. — 240 с. 

9. The Latin Language and Medical Terminology Basics / L. Yu. Smolska, O. G.  

          Kiselyova. – K.: AUS Medicine Publishers, 2010. – 400 p.  

 

Допоміжна  

1.  Бабичев Н. Т., Боровский Я. М. Словарь Латинских крылатых слов. – М.: «Русский 

язык», 2001. – 782 с.  

2. Вольфсон С. И. Латино-русский медицинский словарь. – М.: Медгиз, 1957. – 422 с.  

3. Греческо-русский словарь / сост. А. Д. Вейсман. – СПб: Издание автора, 1899. – 

1370 с.  

4. Дворецкий И.Х. Латино-русский словарь. – М.: Рус. яз., 2000. – 846 с.  

5. Довідник лікарських засобів / За ред. В. Т. Чумака. – У 2-х томах. – К.: МОРІОН, 

2007. – 1216 с.  

6. Древнегреческо-русский словарь / сост. И. Х. Дворецкий. – Т.1. (Α-Λ) – М.: Госуд. 

изд. иностр. и национал. словарей, 1958. – 1043 с.  

7. Древнегреческо-русский словарь / сост. И. Х. Дворецкий. – Т.2. (Μ-Ω) – М.: Госуд. 

изд. иностр. и национал. словарей, 1958. – 1905 с.  



 

8. Ковтун О., Корнілов М., Толмачова В. Сучасна термінологія та номенклатура 

органічних сполук. К., «Богдан», 2008. – 176 с.  

9. Компендиум 2007 – лекарственные препараты / Под ред. В. Н. Коваленко, А. П. 

Викторова. – В 2-х томах. – К.: МОРІОН, 2007. – 2270 с.  

10. Латинська мова і основи медичної термінології: підручник / Л. Ю. Смольська, О. 

Г. Кісельова, О. Р. Власенко та ін. – К.: Медицина, 2008. – 360 с.  

11. Медичний словник оториноларингологичних термінів: укр.-рос.-латин., рос.-укр.-

латин., латин.-рос.-укр. / Д. І. Заболотний, С. К. Боєнко, Ф. О. Тишко, О. Г. 

Кисельова. – К.: Логос, 2011. – с. 382 – Бібліогр.: 381 с.  

12. Практикум по латинскому языку и медицинской терминологии / Киселева Е. Г., 

Бражук Ю. Б., Лехницкая С. И. – К.: Книга-плюс, 2013. – 320 с.  

13. Робочий зошит до практикума «Латинська мова та медична термінологія» / 

Кісельова О. Г., Шпинта (Воскобойник-Шпинта) Г. М., – 2-е вид., випр. та доп. – К.: 

«Книга-плюс», 2014. – 160 с.  

14. Словарь медицинской терминологии латинско-украинско-русский / Ред. доц. М. 

Ф. Книпович. – К.: Госмедиздат УССР, 1948. – 442 с.  

15. Фармацевтична енциклопедія / голова ред. ради та автор передмови В. П. Черних ; 

Нац. фармац. ун-т України. — 2-ге вид., переробл. і доповн. — Київ : МОРІОН, 2010. 

— 1632 с., 16 арк. іл.  

16. Чернявский М. Н. Латинский язык и основы фармацевтической терминологии. – 

М.: Медицина, 1984. – 320 с.  

17. Энциклопедический словарь медицинских терминов: В 3-х томах. Около 60 000 

терминов / Гл. ред. Б. В. Петровский. – Т. 1. А – Йореса способ. – М.: Советская 

энциклопедия, 1982. – 464 с.  

18. Энциклопедический словарь медицинских терминов: В 3-х томах. Около 60 000 

терминов / Гл. ред. Б. В. Петровский. – Т. 2. Кабана болезнь – Пяточный бугор. – М.: 

Советская энциклопедия, 1983. – 448 с.  

19. Энциклопедический словарь медицинских терминов: В 3-х томах. Около 60 000 

терминов / Гл. ред. Б. В. Петровский. – Т. 3. Рабдитозы – Ящур. – М.: Советская 

энциклопедия, 1984. – 464 с.  

20. Human Anatomy: Color Atlas and Textbook. – USA, 2008. – 429 p.  

21. Magic and Medicine of Plants / Editor Inge Dobelis. – USA, 1989. – 464 p.  

22. Medical Language for Modern Health Care / David M. Allan, Karen D. Lockyer, 

Michelle A. Buchman. – New York, 2008. – 1123 p.  

23. Merriam-Webster’s Medical Desk Dictionary.– Revised Edition – Canada,2015. – 918р. 

24. Pharmacology / H. P. Rang, M. M. Dale, J. M. Ritter, R.  Flower. – USA, 2017. – 829 p.  

25. Principles and Practice of Surgery / James Garden, Andrew Bradbury, John Forsythe, 

Rowan Parks. – USA, 2007. – 523 p.  

26. Rudzitis K. Terminologia medica. / In duobus voluminibus curavit E. Plandere. – 1 (A-

L). – Riga: “Liesma”, 1973. – 1039 p.  

27. Rudzitis K. Terminologia medica. / In duobus voluminibus curavit E. Plandere. – 2 (M-

Z). – Riga: “Liesma”, 1977. – 866 p.  

28. Terminologia Medica Polyglotta (in five languages) 
                                  

1. Інформаційні ресурси 


	Опис навчальної дисципліни

