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Передмова

“Lingua Latina ad usum stomatologiae studentium” — перший
в Україні підручник з латинської мови, призначений для студен-
тів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних
закладів. Підручник укладено відповідно до типової програми з 
навчальної дисципліни “Латинська мова та медична терміноло-
гія” (Київ, 2010) для спеціальності 7.12010005 “Стоматологія”.

Необхідність створення підручника зумовлена потребою
підвищити якість підготовки майбутніх лікарів різних спеціаль-
ностей і стоматологів зокрема, що набуває важливого значення
з огляду на поглиблення інтеграції вітчизняної медичної освіти
у загальноєвропейський освітньо-науковий простір.

У підручнику узагальнено багаторічний досвід викладання
латинської мови й медичної термінології на стоматологічному
факультеті ВДНЗУ “Українська медична стоматологічна акаде-
мія” (м. Полтава), Буковинського державного медичного уні-
верситету (м. Чернівці), Львівського національного медичного
університету ім. Данила Галицького, Івано-Франківського націо-
нального медичного університету, а також досвід викладання
цієї дисципліни в інших вищих медичних навчальних закладах 
України, Російської Федерації й Білорусі.

Підручник побудовано за структурно-термінологічним прин-
ципом. Він містить три розділи, співвіднесені з основними тер-
мінологічними підсистемами медичної термінології — анато-
мо-гістологічною, клінічною, фармацевтичною. Це забезпечує
реалізацію щонайтісніших інтегративних зв’язків з усіма блока-
ми дисциплін у процесі навчання латинської мови за фаховим
спрямуванням.

Граматичний матеріал першого розділу базується на термі-
нології з морфології, фізіології та патології зубів і щелепно-ли-
цевої ділянки, анатомічної будови голови і шиї.

У другому розділі підручника подано лексичний матеріал з
усіх основних розділів стоматології, а саме: терапевтичної сто-
матології, хірургічної стоматології і щелепно-лицевої хірургії,
ортопедичної стоматології та ортодонтії, стоматології дитячого
віку з профілактикою стоматологічних захворювань. Значну
увагу приділено термінології передракових і злоякісних захво-
рювань щелепно-лицевої ділянки, а також термінам, які вико-
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ристовують для позначення морфологічних проявів соматичних захворювань у
ротовій порожнині та взаємозв’язків соматичних і стоматологічних хвороб.

Третій розділ спрямований на здобуття студентами теоретичних знань з ос-
нов загальної рецептури: поняття про рецепт і правила виписування рецептів, 
класифікація лікарських форм, найважливіші рецептурні скорочення і формуван-
ня на цій основі навичок виписування рецептів на засоби, які застосовують з ме-
тою лікування та профілактики основних стоматологічних захворювань (твердих
тканин зуба, пульпи, періодонтита, пародонта, слизової оболонки порожнини
рота, хірургічної інфекції у стоматології), а також невідкладної допомоги у стома-
тологічній практиці.

Структурна одиниця підручника — двогодинне заняття, що включає теоре-
тичний матеріал, завдання для самоперевірки, вправу(-и) для усного виконання,
вправи для письмового виконання й завдання для індивідуального виконання.

Значна кількість різнопланових вправ і завдань спрямована на формування у
студентів лінгвопрофесійних знань й опанування професійно значущих умінь і
навичок, передбачених нормативними документами: використання латинських
(латинізованих грецьких, гібридних) галузевих термінів, номенклатурних найме-
нувань і клішованих форм у навчально-професійному мовленні (усному й писем-
ному); класифікування препаратів за словотворчими елементами, які несуть ін-
формацію про препарат (джерело видобування, інґредієнти, хімічний склад, на-
лежність до певної фармакологічної або хімічної групи, терапевтичний ефект, 
анатомо-фізіологічну дію); репродукування й оформлення спеціальних писемних
текстів — рецептів; виписування рецептів на лікарські засоби у скороченій, згор-
нутій і розгорнутій формах; продукування, читання й усвідомлення змісту особ-
ливих функціональних текстів — діагнозів.

Урахування унікальної ролі латинської мови в процесах формування загаль-
ної й соціумної культури майбутнього лікаря-стоматолога й розширення його
професійного кругозору зумовили доповнення позаняттєвого теоретичного мате-
ріалу й апарату вправ лінгвокультурознавчим блоком і рубриками “Цікава стома-
тологія” і “Цікава фармація”.

З огляду на таку психологічну характеристику майбутнього фахівця у галузі
медицини, як переважання образного компоненту над вербальним, у підручнику
подано значну кількість схем і таблиць. Також розроблено наочні завдання у ви-
гляді таблиць.

Наприкінці підручника подано латинсько-український і українсько-латин-
ський словники.

Автори щиро вдячні рецензентам за цінні зауваження й поради щодо поліп-
шення якості видання.

Окрему подяку автори складають адміністраціям вищих навчальних закла-
дів, у яких вони працюють, а також проф. Скрипніковій Таїсі Петрівні за люб’яз-
но надану можливість користуватись інформацією із журналу “Дент-Арт”.
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Invia est in medicina
via sine lingua Latina

Розділ І

ФОНЕТИКА. МОРФОЛОГІЯ. 
СИНТАКСИС. 

АНАТОМІЧНА І ГІСТОЛОГІЧНА 
НОМЕНКЛАТУРИ
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ЗАНЯТТЯ 1 Тема:   Алфавіт. Вимова голосних, приголосних, 
буквосполучень. Уживання великої літери

§ 1. ЛАТИНСКИЙ АЛФАВІТ 

У класичному латинському алфавіті була 21 літера. Алфа-
віт, який використовують нині, називається новолатинським і
містить 25 літер. 

Написання Назва Вимова Написання Назва Вимова

A a
B b
C c
D d
E e
F f
G g
H h
I i
J j

K k
L l

M m

a
бе
це
де
е
еф
ґе
га
і

йот(а)
ка
ель
ем

a
б

ц або к
д
е
ф
ґ
г
і
й
к
ль
м

N n
O o
P p
Q q
R r
S s
T t
U u
V v
X x
Y y

Z z 

ен
о
пе
ку
ер
ес
те
у
ве
ікс

іпсилóн
(ігрек)
зета

н
о
п
к
р

с або з
т
у
в

кс або кз
і

з або ц

§ 2. КЛАСИФІКАЦІЯ ГОЛОСНИХ І ПРИГОЛОСНИХ 

Звуки в латинській мові поділяють на:
• голосні (vocáles), яким на письмі відповідають літери а, е,
і, о, u, у;

• приголосні (consonántes), яким на письмі відповідають 
літери b, c, d, f, g, h, k, l, m, n, p, q, r, s, t, v, x, z, w.

Літера Ww (дубль в), яку деякі автори включають до латинського 
алфавіту, досить поширена в термінах, запозичених із нових мов.
Здебільшого це — епонімічні терміни (тобто такі, що містять прі-
з вища вчених, лікарів, які винайшли, описали певне захворюван-
ня, спосіб або метод лікування), що позначають назви симптомів,
синдромів, реакцій, проб та ін. Наприклад: Werlhofi  mor bus — 
Верльгофа хвороба, псевдогемофілія; характеризується спонтан-
ними кровотечами з ротової порожнини й носа, крововиливами
під слизову оболонку щік і піднебіння, зубними відкладеннями буро-
го кольору.
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§ 3. ВИМОВА ГОЛОСНИХ

Голосні а, е, о, u вимовляються як відповідні звуки в українській мові, напри-
клад: mandibula (мандíбуля) — нижня щелепа, mentum (мéнтум) — підборіддя,
dens (дéнс) — зуб, vomer (вóмер) — лемíш, pulpa (пýльпа) — пульпа, зубний м’якуш.

У позиції на початку складу перед іншим голосним або між голосними і ви-і
мовляється [й], зумовлюючи при цьому вимову наступного голосного. Для позна-
чення у писемному мовленні звука [й] була введена літера] Jj, наприклад: jugularis
(юґуля́ріс) — яремний, major (мáйор) — великий, injectio (інє́кціо) — ін’єкція.

 Нині в медичній літературі допускається двояке написання слів, в яких і вимовляється 
[й]: maior та major, ieiunum та jejunum, iugularis та jugularis, iniectio та injectio. Слід
зазначити, що в Міжнародній анатомічній номенклатурі усталився другий ва ріант.

  У словах, запозичених із давньогрецької мови, і перед голосним не йотується, напри-і
клад: Iodum (іóдум) — йод, iater (іáтер) — лікар. Така ж вимова зберігається в по-
хідних термінах: psychiater (псіхіáтер) — психіатр, geriater (ґеріáтер) — геріатр,
paediater (педіáтер) — педіатр.

В інших позиціях і вимовляється як відповідний українськийі звук, напри-
клад: dentinum (дентíнум) — дентин, тверда тканина зуба, diastema (діастé-
ма) — діастема, уроджений широкий проміжок між зубами, sinister (сінíстер) — 
лівий.

Літера Y y (іпсилóн) пишеться виключно в словах або морфемах грецького
походження. У вітчизняній традиції ця літера вживається для передачі звука [і],
наприклад: tympanicus (тімпáнікус) — барабанний, larynx (ля́рінкс) — гортань,
platysma (плятíзма) — підшкірний м’яз шиї.

§ 4. ДИГРАФИ. ДИФТОНГИ

У латинській мові крім простих голосних є також складні голосні. Сполучення
на письмі двох літер, що вимовляються як один звук, називається диграфом, спо-
лучення у вимові двох голосних, один з яких нескладовий, називається дифтонгом.

Сполучення ае та ое відповідають українському звуку [е], наприклад: papillae
(папíллє) — сосочки, haemaгрец. (гéма) — кров, oedema (едéма) — набряк.

У випадках, коли ці графічні сполучення слід читати окремо, над e ставиться
надрядковий знак: ë (такий знак називається тремá) або ē (знак довготи). Напри-ē
клад: аёr (áер) — повітря, haemoptoë (гемóптое) — кровохаркання, pnoë (пнóе) — 
дихання.

Аu вимовляється як [ау], де звук [у] нескладовий, або [ав]. Наприклад: auris
(áвріс) — вухо, raucedo (равцéдо) — хрипота, trauma (трáвма) — травма.—

Еu вимовляється як [еy], де звук [у] нескладовий, або eв. Наприклад: ageusia
(аґевзíа) — агевзія (втрата смакового відчуття), neutrum (нéвтрум) — середній
рід, pleura (плéвра) — плевра.—
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