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ПЕРЕДМОВА

Усі науки беруть початок з античності, відповідно й термінологія всіх наук, у 
тому числі й медицини, складається з грецької і латинської лексики. Відтоді як
римляни завоювали Грецію, країну зі значно вищою культурою, у латинській
мові з’являється і починає активно функціонувати грецька лексика. Водночас на-
працьовується наукова латиномовна термінологія, збагачена словами грецького
походження. 

Першу спробу впорядкувати латинські анатомічні терміни здійснив Авл Кор-
нелій Цельс (І ст. н.е.), а потім – відомий діяч епохи Відродження Леонардо да
Вінчі.

Латинською мовою розмовляло плем’я латинян, яке заселяло одну з частин
Апеннінського півострова. Саме тут, на березі річки Тибр у 753 р. н.е. було засно-
вано місто-державу Рим. Латина до І ст. набула надзвичайного поширення: Рим
став столицею наймогутнішої держави античного світу, що охоплювала терито-
рію від Португалії до Болгарії, Туреччини та Лівії. Найвищого розвитку латинсь-
ка мова сягнула в часи розквіту Римської імперії (І–ІІ ст.). Золотий вік латинської 
мови представляють Ціцерон, Цезар, Вергілій, Горацій, Овідій. Саме ці діячі
створили так звану класичну латину.

Нині за латинською мовою закріпився постійний епітет «мертва». Однак чи
можна називати мертвим те, що завжди давало і дає поживу для найсучаснішого?
Адже слова «віртуальність», «мобільність», які належать до наймодернішої лек-
сики, походять саме з латинської мови. Величезна кількість латинізмів наявна в 
лексиці всіх європейських мов. Найбільше їх, звичайно, у романських мовах (у
французькій – 80–90 %, італійській – 70–80 %), а також у мовах германських (на-
приклад, в англійській їх близько 75 %). Багато слів латинського походження є та-
кож в українській мові. 

Латинська мова продовжує жити в численних крилатих висловах і прислів’ях,
що передаються з покоління в покоління. Цим висловам притаманний глибокий
гуманізм, спостережливість, тонка і влучна оцінка реальності, лаконічне й образ-
не узагальнення поступального руху людини по важкій дорозі до самої себе і до-
вколишньої дійсності. Греко-латинському джерелу світової культури завдячуємо
тим, що обидві античні мови, грецька й латинська, і нині є не тільки фундамен-
том, а й будівельним матеріалом для творення наукової термінології практично
всіх наук. 
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На українських теренах латина відіграла роль наукової і ділової мови ще за
часів Галицько-Волинського князівства. У часи правління Данила Романовича
(Галицького) латинська мова була в цій державі однією з офіційних мов. Підтвер-
дженням цього є латиномовні грамоти галицько-волинських князів. Інтенсивно-
му поширенню латинської мови в освітній практиці сприяла переорієнтація на 
західноєвропейські культурні принципи. Не припинявся й розвиток медичних
наук. Знахарство з часом поступається лікарському вмінню: досвідчених лікарів
потребувало насамперед військо. «Літопис руський» 1078 р. згадує про операцію,
зроблену князеві Святославові; у трактаті «Мазі» Євпраксія Мстиславівна систе-
матизувала тогочасні медичні знання. Із документальних джерел довідуємося та-
кож про перших лікарів, які жили у Львові – монаха Бенедикта, Василя Русина,
врешті, й про першого з відомих докторів медицини – Юрія Дрогобича, професо-
ра Болонського і Краківського університетів. 

Термінологія, що її використовують у медицині, є однією із найрозгалужені-
ших і найпоширеніших. І це зрозуміло, адже медицина належить до найдавніших
наук.

Найбільшою перешкодою, що постає на шляху активного оволодіння медич-
ною термінологією, є механічне та пасивне запам’ятовування термінів. Навчити-
ся усвідомлено користуватися термінологією можна лише завдяки поступовій, на-
полегливій і систематичній праці. Важливим етапом навчання є вміння поєднува-
ти граматичні знання, передусім у межах латинських іменників та прикметників,
з вивченням і самостійним утворенням того чи того терміна, розумінням значен-
ня словотворчих елементів – латинських і грецьких коренів, суфіксів, префіксів.

П.А. Содомора
канд. філол. наук, доцент
Львівського національного 
медичного університету 
імені Данила Галицького
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Ínvia est in medicína vía síne línguа Latína
У медицині без латинської мови – бездоріжжя

TEMA 1
Алфавіт. Правила вимови голосних,

дифтонгів, приголосних, 
буквосполучень

МЕТА
–  запам’ятати назви та написання букв латинського

алфавіту 
–  уміти вимовляти звуки, що позначаються цими

буквами
– навчитися вимовляти буквосполучення

§ 1. Латинський алфавіт 
Латинський алфавіт нараховує 24 букви; у сучасній медичній термінології 

використовують 26 букв.

Буква
Назва Вимова

Друкована Писана

A a A a a а
B b B b бе б
C c C c це с; 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 I i і і; й
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LÉCTIO PRÍMA І

Буква
Назва Вимова

Друкована Писана

J j J j йот 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
P p P p пе п
Q q Q q ку кв
R r R r ер р
S s S s ес с; з
T t T t те т
U u U u у у
V v V v ве в
W w W w ве в
X x X x ікс кс; кз
Y y Y y іпсилон і
Z z Z z зет з; ц

§ 2. Вимова голосних 
У латинській мові є шість голосних: a, e, i, o, u, y. Здебільшого їх вимова збі-

гається з вимовою відповідних українських голосних: abdómen – живіт, черево,
levátor – підіймач, intestínum – кишка, órbita – орбіта, очна ямка, úterus – матка,
pýramis – піраміда.

I, i  голосну i вимовляють як і, напр.: íris – райдужна оболонка, ríma – щі-
лина. На початку слова або складу перед голосною, а також усереди-
ні слова між голосними і вимовляють як й. У сучасній медичній та
фармацевтичній термінологіях у цих випадках пишемо букву j, напр.:
májor – великий, більший, r juguláris – яремний, jejúnum* – порожня
кишка. 

*  Можливе двояке написання медичних термінів: jejúnum та ieiúnum – порожня кишка. У 
Міжнародній анатомічній номенклатурі прийнято вживати букву j.
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 Алфав іт .  Правила  вимови  голосних ,  дифтонг ів ,  приголосних ,  буквосполучень

  NB!  У словах грецького походження букву j не вживають, оскільки
грецька мова не мала звуку й: Iódum – йод (від грец. iódes – фіо-
летовий), iatría – лікування.  

Y, y   голосний у вимовляють як і та вживають тільки у словах грецького
походження, напр.: pterygoídeus – крилоподібний, systéma – система,
tympánicus – барабанний.

§ 3. Найуживаніші грецькі префікси з буквою «y»

Префікси Значення Приклади

dys- розлад, порушення функції dyspépsias  – розлад травлення
hypo- нижче від норми, під hypoglóssus – під’язиковий
hyper- вище від норми, над hyperalgésiarr  – підвищена

больова чутливість
syn- (sym-) з, разом, сумісно syndesmósis – синдесмоз,

з’єднання кісток;
symbiósis – симбіоз, співжиття

§ 4. Вимова дифтонгів
Сполучення двох голосних, яке вимовляють як один звук, називають дифтон-

гом. У латинській мові є такі дифтонги: ае, ое, аu, еu, ou*

Дифтонги ae та oe вимовляють як [е]:
  aegritúdoe   захворювання
  gangraénaéé   гангрена, змертвіння
  roentgénum рентген
  foéff tuséé   плід
Якщо над другим компонентом дифтонгів ae, oe cтоять дві крапки або риска,

то кожну букву читають окремо: áër – повітря, díploë – губчаста речовина пло-ë
ских кісток черепа. 

  au [ау] aúris   вухо
  eu [еу]  pleúra  плевра
  ou [у]  croupósusu   крупозний 

  NB!   У словах, які закінчуються на -eus, -eum, cполучення голосних
eu не є дифтонгом (голосна -e належить до основи, а -u – до за-
кінчення), тому кожен звук вимовляють окремо: mastoídeus – 
соскоподібний, félleus – жовчний.

*  Дифтонг ou шотландського походження, у 1765 р. Ф. Гоме запровадив його у медичну
термінологію.
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