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ПЕРЕДМОВА

Сучасна медична наука і практика у зв’язку з Болонським проце-
сом ставлять нові вимоги до курсу викладання латинської мови в 
медичних закладах України. Суть цих вимог полягає в необхідності 
надати всьому процесу навчання термінологічної спрямованості. 
Головна мета посібника — формування навичок свідомого вико-
ристання медичної термінології на першому етапі навчання у вищих 
медичних навчальних закладах. Основою розроблення цих вимог є 
анатомічна, клінічна та фармацевтична термінологія, словотвірні 
елементи та граматичний матеріал. У посібнику розглядаються 
граматичні теми, пов’язані з профільною спеціальністю слухачів. 
Після кожної теми подаються контрольні запитання для повторення 
і закріплення пройденого матеріалу. Хімічна термінологія засво-
юється за допомогою перекладів хімічних термінів з української 
мови на латинську, і навпаки. Додатки до основного курсу містять:

1—3) варіанти письмових контрольних робіт; 4) тексти для чи-
тання; 5) латинські назви деяких захворювань і їх симптомів; 6) ла-
тинські назви деяких хірургічних інструментів і пов’язок; 7) ла-
тинсько-грецькі дублети; 8) список терміноелементів; 9) назви 
лікар ських рослин, які найчастіше вживаються в номенклатурі лі-
карських засобів; 10) списки рецептів, рекомендованих для додатко-
вих і домашніх завдань; 11) тестові завдання у зв’язку з вимогою 
декредитації Болонського процесу.

Для організації самостійної роботи студентів у посібнику вміще-
но спеціальні завдання з вправами, латинсько-український та україн-
сько-латинський словники. Обсяг і характер матеріалу посібника 
повністю відповідає вимогам чинної програми з латинської мови 
для вищих медичних навчальних закладів I—III рівнів акредитації у 
зв’язку з термінологічною спрямованістю за умов уведення Бо-
лонського процесу.
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§ 1. ЛАТИНСЬКИЙ АЛФАВІТ
У латинському алфавіті 24 букви

Друковані 
літери Писані літери Назва Вимова

A a A a а [а]
B b B b бе [б]
C c C c це [ц] або [к]
D d D d де [д]
E e E e е [е]
F f F f еф [ф]
G g G g ґе [ґ]
H h H h га [г]

I i (J j) I і (J j) і (й) [і] або [й]
K k K k ка [к]
L l L l ель [ль]

M m M m ем [м]
N n N n ен [н]
O o O o о [о]

ФОНЕТИКА
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P p P p пе [п]
Q q Q q ку [к] (в)
R r R r ер [р]
S s S s ес [с] або [з]
T t T t те [т]
U u U u у [у]
V v V v ве [в]
X x X x ікс [кс] або [кз]
Y y Y y іпсілон [і]
Z z Z z зета [з] або [дз]

У латинській мові з великої літери пишуться власні імена, назви 
місяців, народів, прикметники і прислівники, утворені від назв на-
родів, наприклад:

Celsus — Цельс. Roma — Рим. Romani — римляни; September — 
вересень; Latine — латиною; Latinus — латинський.

У рецептах з великої букви пишуться назви хімічних елементів, 
препаратів, рослин.

§ 2. КЛАСИФІКАЦІЯ ЗВУКІВ
У латинській мові звуки поділяють на голосні і приголосні. Для 

позначення голосних звуків вживають букви a, e, i, o, u, y. Приго-
лосні звуки відтворюються на письмі за допомогою букв b, c, d, f, g, 
h, k, l, m, n, p, q, r, s, t, v, x, z.

§ 3. ПРАВИЛА ЧИТАННЯ ГОЛОСНИХ БУКВ 
(Litteral vocales)
Буква a читається як українське а: natúra (натура) — природа, 

aorta (аорта), ána (ана) — порівну;
e читається як українське е: dens (денс) — зуб, vértebra (вертеб-

ра) — хребець, ego (его) — я;
i читається як українське і: vita (віта) — життя, intérnus (інтер-

нус) — внутрішній. Між голосними або на початку слова перед го-
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