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Передмова 

Україна, перебуваючи на порозі вступу до Європейського Союзу,
прагне до визнання вітчизняного фахівця на світовому ринку. В епоху
державного і духовного відродження нашої держави пріоритетна роль, 
безперечно, належить високоосвіченим людям. Тому проблема підготов-
ки сучасного професійно компетентного спеціаліста стає дедалі більш 
актуальною, адже поняття «професійна компетентність» передбачає ви-
сокий рівень фахової освіти, творчого потенціалу, вміння взаємодіяти. 

Фармацевтична освіта ХХІ ст. немислима без знання основ розгалу-
женої й постійно створюваної термінології. Латинські найменування лі-
карських засобів вживають як офіційні в багатьох національних фарма-
копеях, у Міжнародній фармакопеї (Рhагmасороеа Іnternationalis) і ви-
даннях Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ). В Україні ла-
тинською мовою виписують рецепти. Пунктом 1.9 Наказу Міністерства
охорони здоров’я України № 360 від 19 липня 2005 року передбачено та-
ке: «Назва лікарського засобу, формоутворювальних та коригувальних
речовин, його склад, лікарська форма, звернення лікаря до фармацевтич-
ного працівника про виготовлення та видачу лікарських засобів пишуть-
ся латинською мовою. Використання латинських скорочень дозволяється
тільки відповідно до прийнятих у медичній і фармацевтичній практиці». 

Латинська мова, як і старогрецька, є своєрідним будівельним матері-
алом, основним джерелом розвитку й поновлення термінологічних сис-
тем різних галузей науки, у тому числі фармації та медицини. Нові лі-
карські препарати й наукові відкриття отримують назви з невичерпного
джерела міжнародної грецько-латинської скарбниці терміноелементів.

Отже, метою вивчення латинської мови в сучасних медичних (фар-
мацевтичних) закладах освіти є підготовка спеціалістів, здатних свідомо
й грамотно вживати фармацевтичну та клінічну латинську термінологію
у своїй фаховій роботі. 

Курс вивчення латинської мови має бути термінологічно спрямова-
ним, інтегрованим зі спеціальними дисциплінами: фармакологією, бота-
нікою, фармакогнозією, фармацевтичною хімією, технологією лікар-
ських форм, дисциплінами медико-біологічного циклу. Тому у пропоно-
ваному навчальному посібнику передбачено об’ємний лексичний мате-
ріал, необхідний для подальшого вивчення названих дисциплін.
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Навчальний посібник призначений для студентів спеціальності «Фар-
 мація» вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І–ІІ рів-
нів акредитації і відповідає навчальній програмі з латинської мови, за-
твердженій Департаментом кадрової політики, освіти і науки МОЗ Укра-
їни у 2011 році.

У процесі навчання у медичних і фармацевтичних навчальних закла-
дах за спеціальністю «Фармація» та подальшій праці майбутній фахі-
вець буде постійно стикатися з медичними й фармацевтичними терміна-
ми, утвореними за правилами латинської граматики, із латинських та
грецьких слів і словотворчих елементів (терміноелементів). Для того,
щоб орієнтуватися в численній кількості назв лікарських препаратів, лі-
карської рослинної сировини, хвороб та патологічних станів, розуміти ці
назви, уміти розшифровувати їх і правильно використовувати, студенти
мають оволодіти загальними принципами побудови медичних і фарма-
цевтичних термінів. Саме тому основною метою навчального посібника
є надання якісних знань з латинської мови майбутнім фармацевтам, а та-
кож практичне опанування студентами вміння отримувати, опрацьову-
вати й передавати інформацію. Навчальний посібник допоможе студен-
там швидше й ефективніше оволодіти основами наукової медичної (фар-
мацевтичної) термінології. 

Навчальний посібник має таку структуру: передмова; вступ; 9 розді-
лів, кожен з яких містить лексичний та граматичний матеріал, необхід-
ний для грамотного використання студентами фармацевтичної терміно-
логії, читання та виписування рецептів, розуміння назв лікарських пре-
паратів, а також хімічної, ботанічної, медичної та фармацевтичної но-
менклатури; додатки; латинсько-український та українсько-латинсь кий
словники. 

Чимало уваги приділено структурі рецепта, особливостям його ви-
писування та оформлення, а також принципам побудови фармацевтич-
них термінів.  

Теоретичний матеріал супроводжується достатньою кількістю прак-
тичних завдань, які забезпечують його ефективне засвоєння та формуван-
ня вмінь і навичок, необхідних для подальшої професійної діяльності. 

Сподіваємося, що цей навчальний посібник сприятиме співпраці на
занятті викладача і студента як повноправних учасників навчально-ви-
ховного процесу.

Автори посібника висловлюють щиру вдячність рецензентам, які
люб’язно погодились проаналізувати пропонований навчальний посіб-
ник і зробили чимало цінних пропозицій щодо підвищення якості ви-
дання.
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Вступ

Яка ж це мертва мова, якщо вона, 
не в’янучи, пережила тисячоліття

Юліан Тувім 

У різних мов, так само як у людей – різні долі. Одна мова живе і вми-
рає разом зі своїм народом, інша – гине раніше, поступаючись місцем
більш досконалій чи могутній. А деякі мови живуть довше ніж народи,
що їх створили, розширюючи свій географічний та часовий ареал. Саме 
такою є латинська мова – мова стародавніх римлян. 

Латинська мова належить до так званих літературно-історичних мов. 
Її називають «мертвою», бо зараз немає народу, який би використовував 
її для спілкування. Але знання основ латинської мови завжди вважалося
ознакою високої культури людини, її освіченості. Втративши своє зна-
чення як розмовна, латинська мова стала важливим джерелом загально-
людської культури та сполучною ланкою між античністю і сучасністю.

Латинська мова (Lingua Latīna(( ) – одна з найдавніших індоєвропей-
ських мов, належить до групи італійських мов. Це мова стародавнього
племені латинів (Latīni(( ), які заселяли невелику область Лацій (Latium(( ) у
центральній частині Апеннінського півострова приблизно три тисячі ро-
ків тому. Саме там, за переказами, у 754–753 рр. до н.е. брати Ромул і
Рем заснували місто Рим (Roma(( ). 

Спочатку латинською мовою говорило невелике плем’я латинів, 
проте завдяки зручному географічному положенню та агресивній, заво-
йовницькій політиці Стародавнього Риму латинська мова поширилася 
по всій Італії, а починаючи з ІІ ст. до н.е., виходить за її межі. У І ст. н.е. 
Рим став столицею наймогутнішої держави стародавнього світу – Рим-
ської імперії. 

Латинська мова звучала майже в усіх країнах. Римляни підкорили 
Італію, потім Грецію, поширили свою владу не лише на весь Аппенінсь-
кий та Піренейський півострови, а й на величезні простори Північної 
Африки, у Малій Азії, значній частині Західної і Південної Європи.
Шляхом завойовницьких воєн римляни підкорили також Македонію,
Сирію, Єгипет, Галію, Британію і чимало інших земель. Рим стає ра-
бовласницькою імперією. У період існування Римської імперії латинсь-
ка мова була офіційною державною мовою, мовою управління, війська,
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юриспруденції, торгівлі, школи, науки, літератури. Майже усі мови під-
корених народів, за винятком грецької, що мала більш давню писемну
традицію, були витіснені латинською.

Більше того, вплив еллінської культури, філософії, мистецтва, літе-
ратури був досить важливим. У Римі виступали з лекціями грецькі філо-
софи, оратори, а освічені римляни вважали за необхідне знати грецьку
мову і літературу, адже вони відкривали доступ до різних галузей знань.
Почався так званий період двомовності, коли обидві мови – латинська і
грецька – вважалися рівноправними. Римляни запрошували до себе
грецьких учителів, лікарів, економів, а вони «привозили» свої звичаї,
свою мову і культуру. З цих причин у латинській мові дістали «права
громадянства» багато як побутових слів, так і наукових термінів з різних
галузей знань.

І та ІІ ст. н.е. характеризуються бурхливим розвитком наукової літе-
ратури, зокрема медичної та біологічної. Знаменитий римлянин Авл
Корнелій Цельс (І ст. до н.е. – перша пол. І ст. н.е.) написав твір у вось-
ми книгах «Про медицину». Найвідомішою природничо-дослідницькою
і науковою працею цього часу вважається твір Плінія Старшого (23–
79 рр. н.е.) у 37 книгах «Природна історія». Одна книга була присвячена
антропології і фізіології, вісім – ботаніці, вісім – лікарським рослинам,
п’ять – лікарським засобам тваринного походження. 

На цей період також припадає життя і діяльність грецького вченого і
лікаря Клавдія Галена (131–201 рр.), який жив і працював в Римі, але всі
свої праці писав грецькою мовою. Його твори з питань анатомії, етіоло-
гії і лікування різних захворювань, приготування лікарських засобів бу-
ли вершиною постгіппократівської медицини і мали значний вплив на
покоління лікарів пізніших часів. Цінними є його праці з фармакології, в
яких зазначено 473 лікарські засоби та речовини мінерального й рослин-
ного походження. І в наш час ліки, які виготовляють шляхом виділення
діючих речовин з рослинної або тваринної сировини, називають галено-
вими препаратами; до них відносять настоянки та екстракти, лініменти,
сиропи і води, олії, спирти, пластирі та гірчичники. 

Саме слово «pharmacon« », від якого походять терміни «фармацевтич-
ний», «фармакологія», «фармакопея» та їм подібні, є грецьким за похо-
дженням і вперше зустрічається під зображенням давньоєгипетського
бога лікування Тота. Первинне значення цього слова – «ліки, отрута», а
нині ми його перекладаємо як «ліки, лікарський засіб», вкладаючи в ньо-
го і загальне і конкретне значення. 

Певний час своє значення латинська мова зберігає і після падіння За-
хідної Римської імперії (476 р. н.е.). Але не класична, а саме розмовна
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латина (sermo vulgaris) дала початок формуванню якісно нових мов у
процесі взаємодії з мовами народностей, які населяли Римську державу,
перемішуючись з місцевими говірками провінцій, що відокремилися від 
імперії. Протягом трьох століть після розпаду імперії латинська мова на-
стільки змінилася, що і сама назва Lingua Latina вийшла з ужитку, з’яви-
лося поняття Lingua Romana. Саме тому мови, що виникли на основі ла-
тинської, називають романськими. До них належать італійська, порту-
гальська, іспанська, французька, румунська, молдавська мови.  

В епоху Середньовіччя латинська мова почала занепадати як жива,
перетворюючись на мертву мову, що використовувалася переважно як 
мова писемна, залишаючись еталоном для формування граматики нових
європейських мов. Практичне володіння латинською мовою – мовою ре-
лігії і науки в середньовічній Західній Європі – відкривало шлях для
одержання духовної або світської освіти. 

Епоха Відродження характеризувалася спробами відновлення гума-
ністичних традицій античного світу, а відповідно й мови, але на якісно 
новому рівні. Нова латина поступово перетворювалася на міжнародну 
мову науки. Нею писали твори видатні науковці, митці та філософи.

I цей статус міжнародної мови науки остаточно закріплюється за ла-
тиною у Новий час (XVII–XVIII ст.) Латина стала мовою, яка об’єднува-
ла вчених усієї Європи: нею листувалися, проводили диспути і видавали
наукові праці. Найвидатніші вчені того часу писали свої твори латин-
ською мовою, нею також велося викладання в усіх університетах Європи.

Утративши своє значення як мова міжнародного спілкування, в по-
чесній ролі державної мови Ватикану латинська мова сьогодні залиша-
ється джерелом творення нових наукових термінів, понять у різних галу-
зях знань. 

Сучасна латинська термінологія в галузі фармації є наслідком багато-
вікового накопичення знань шляхом теоретичних і практичних дослі-
джень спеціальних дисциплін та активно розвивається і досі. Такі риси
латинської мови, як стислість і лаконічність, роблять її незамінним дже-
релом формування наукової термінології. Греко-латинські словотворчі
елементи мають чітко фіксоване значення і тому дають змогу точно ви-
значити поняття і використати їх під час творення назв нових невідомих
захворювань, симптомів, явищ, а також назв нових лікарських препаратів.  

Вивчаючи латинську мову, слід також пам’ятати, що вона є ключем 
до ряду європейських мов та до європейської культури у цілому. Таким 
чином, вивчення латинської мови розширює світогляд студента, погли-
блює його загальну ерудицію та сприяє становленню висококультурного
і висококваліфікованого спеціаліста. 
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Розділ 1. Фонетика

Тема  1
ЛАТИНСЬКИЙ АЛФАВІТ.
КЛАСИФІКАЦІЯ ЗВУКІВ. БУКВОСПОЛУЧЕННЯ
ПРИГОЛОСНИХ З ГОЛОСНИМИ

§ 1. ЛАТИНСЬКИЙ АЛФАВІТ

Римляни запозичили свій алфавіт у греків. Він походить від західно-
грецького варіанта письма, що відрізняється від східногрецького, офі-
ційного. Саме цим пояснюється відмінність латинського і грецького ал-
фавітів. До І ст. н. е. до латинського алфавіту входила лише 21 літера.
Пізніше для більш точного відтворення звуків у запозичених словах бу-
ло уведено літери Yy та Zz. У XVI ст. додано літеру Jj на позначення
звука [й] та Uu на позначення голосного [у], який раніше, як і приголо-
сний [в], позначали літерою Vv. Нині ми користуємося алфавітом у та-
кому вигляді: 

Накреслення Назва Вимова Приклад

Aa а [a] albus [альбус]
Bb бе [б] bulbus [бульбус]

Cc це
[ц] перед e, i, y, ae, oe

[к] перед a, o, u та
приголосними

cera [цера]
cito [ціто]

Crataegus [кратеґус]
Dd де [д] derma [дерма]

Ee е [е] emplastrum
[емпляструм]

Ff еф [ф] farina [фаріна]
Gg ґе [ґ] gemma [ґемма]
Hh га як українське [г] hora [гора]
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Накреслення Назва Вимова Приклад

Ii і [і] infusum [інфузум]
Jj йот [й] major [майор]r

Kk ка [к] Kalium [каліум]
Ll ель [л’] lac [ляк]

Mm ем [м] magnus [магнус]
Nn ен [н] numerus [нумерус]
Oo о [о] oculus [окулюс]
Pp пе [п] pilula [пілюля]

Qq ку
вживається завжди з 
«u», qu вимовляється 

[кв]
quantum [квантум]

Rr ер [р] remedium [ремедіум]

Ss ес
[с] 

[з] між голосними або
між голосним і m, n

sirupus [сірупус] 
Rosa [роза] 

Ginseng [ґінзенґ]g
Tt те [т] tela [теля]
Uu у [у] usus [узус]
Vv ве [в] vitrum [вітрум]
Xx ікс [кс] extractum [екстрактум]

Yy іпсилон [і] Hydrogenium
[гідроґеніум]

Zz зета
[з] 

[ц] у деяких словах 
іншомовного
походження

Oryza [оріза]
Zincum [цінкум]

Літери Yy та Zz вживають лише в запозиченнях з грецької мови. У 
латинській науковій термінології, у прізвищах німецького та англійсько-
го походження зустрічається літера Ww, яка вимовляється [в] у словах 
німецького походження та [у] у словах англійського походження.

У латинській мові з великої літери пишуть:
– власні назви 
– назви рослин
– назви лікарських препаратів 
– назви хімічних елементів
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§ 2. КЛАСИФІКАЦІЯ ЗВУКІВ. ВИМОВА ГОЛОСНИХ 
ТА ОСОБЛИВІ ВИПАДКИ ВИМОВИ ПРИГОЛОСНИХ

Звуки в латинській мові, як і в українській, поділяють на: 
– голосні: a, e, i, o, u, y
– приголосні: b, c, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, q, r, s, t, v
Серед голосних розрізняють:
– одноголосні: a, e, i, o, u, y
– двоголосні (дифтонги): au, eu
Серед приголосних розрізняють: 
– приголосні одиничні: b, c, d, f, g, h, k, l, m, n, p, q, r, s, t, v
– приголосні складні: x, z
Голосні звуки вимовляють так само, як і в українській мові. Вони мо-

жуть бути короткими й довгими. Нараховують 12 голосних звуків. Дов-
гота й короткість звука можуть служити для визначення семантики сло-
ва, але основну функцію вони відіграють під час постановки наголосу в
слові. Довгота й короткість можуть бути природними і позиційними.
Природну довготу позначають на письмі діакритичним знаком* – ā, а ко-
роткість – ă. Позиційні довготу й короткість визначають за правилами і
на письмі не позначають.

Приголосні звуки мають деякі особливості вимови.  
Літеру Сс перед голосними е, і, у та буквосполученнями ае, ое чита-

ють [ц], перед рештою літер та наприкінці слова – [к], cera [цера] – віск,
costa [коста] – ребро. 

Літеру Gg завжди вимовляють дзвінко – [ґ], gutta [ґута] – крапля, а
Hh вимовляють глухо – [г], hora [гора] – година – або з придихом – [х],
herba [херба] – трава.

Літеру Ss на початку та в кінці слова вимовляють як [с], а в інтерво-
кальній позиції – [з], sirupus [сірупус] – сироп, dosis [дозіс] – доза.

ЛітераKk рано вийшла з ужитку й збереглася лише в написанні кіль-k
кох слів грецького походження.

Літеру Ll завжди вимовляють м’яко, lac [ляк] – молоко.
Літеру Jj вживають лише в сполученні з голосними а, е, о, u. Ці бу-

квосполучення вимовляють наступним чином: ja – [я]; je – [є]; jo – [йо];
ju – [ю].

У зв’язку з подвійним звуковим значенням деяких літер у латин-
ських словах спостерігають позиційні чергування, не позначені на пись-

* Діакрити́чний знак – надрядковий або підрядковий знак при букві, що вказує на
вимову, яка відрізняється від вимови звука, позначеного цією ж буквою без знака.
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