
 
 

 

 
 



 
 
 

 

 

 



1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування показників  
Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів  – 3 

Галузь знань 

22 Охорона здоров’я 

Нормативна 

 

Модулів – 2 

Спеціальність (професійне 

спрямування):  

226 Фармація, промислова 

фармація 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 4 2-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

___________ 

Семестр 

Загальна кількість годин – 

90  

3-й 

Лекцій 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних –  

самостійна робота студентів 
-  

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 

Фаховий молодший бакалавр 

Практичні 

53 год. 

Самостійна робота 

37 год. 

Індивідуальні завдання:-  

Вид контролю:  

диференційований залік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета : сформувати у студентів систему твердих знань основ латинської мови і фахової 

латинської термінології, підготувати студентів до читання текстів медичного змісту, 

розуміння медичної термінології, допомогти набути практичних вмінь та навичок 

використання їх у навчальній, науковій та виробничій діяльності. 

 

Завдання: засвоєння студентами матеріалу з фонетики, морфології, лексики, 

словотворення та синтаксису, для переходу до систематичного читання латинських текстів; 

вивчення фонетичних, морфологічних, лексичних, словотвірних особливостей латини, а 

також особливостей  системи термінотворення 

 

Після вивчення навчальної дисципліни студенти повинні знати: 
 латинський алфавіт; 

 правила читання букв і буквосполучень; 

 основи граматики, необхідні для опанування фармацевтичною термінологією; 

 600—700 слів (з розрахунку 20—30 слів на кожному занятті), що складають 

фармацевтичні терміни; 

 граматичну структуру латинської частини рецепта; 

 рецептурні вирази та спеціальні формулювання, що є в рецептах; 

 30—40 афоризмів. 

 

Студенти повинні вміти: 
 читати й правильно писати фармацевтичні терміни, виписувати латинську частину 

рецепта; 

 перекладати з української мови латинською та з латинської українською фармацевтичні 

терміни, рецепти (зі скороченнями і без скорочень); 

 розпізнавати в складі назв лікарських засобів терміноелементи і пояснювати їх 

значення; 

 користуватися сучасною латинською фармацевтичною термінологією. 

 

Студенти мають бути поінформовані про: 
 історію розвитку латинської мови, її роль у світовій культурі та сучасній 

фармацевтичній термінології; 

 історію рецепта та його значення як медичного, юридичного та господарського 

документа; 

історію ботанічної та фармацевтичної термінології лікарських рослин. 

  



1. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Фонетика латинської мови 

Тема 1. Фонетика. Латинський алфавіт. Класифікація звуків (голосні, приголосні, 

дифтонги), їх вимова. Дифтонги. 

Тема 2 . Буквосполучення приголосних з голосними: ngu, qu, ti. Диграфи у словах 

грецького походження: ch, th, ph, rh, їх вимова. 

Тема 3. Фонетика (продовження). Склад слова. Поділ слів на склади. Довжина 

передостаннього складу в латинських словах. Наголос. 

 

Змістовий модуль 2. Граматика латинської мови 

Тема 1. Морфологія. Дієслово. Граматичні категорії. Визначення основи. Наказовий 

спосіб. Форми 3-ї особи однини і множини в теперішньому часі дієслова еssе (бути).  

Тема 2. Утворення форм 3-ї особи однини та множини пасивного стану умовного 

способу і використання його в рецептурних виразах. Дієслово “fio, fiĕri”. Назви лікарських 

форм латинською мовою. Рецептурні скорочення дієслів. 

Тема 3. Граматичні категорії іменників. П’ять відмін іменників. Словникова форма. 

Тема 4. Іменник. І відміна іменників. Вживання іменників І відміни з прийменниками. 

Неузгоджене означення. 

Тема 5. Іменники ІІ відміни. Винятки щодо роду. Назви препаратів, іменників 

середнього роду ІІ відміни латиською мовою. 

Тема 6. Прикметники. Граматичні категорії. Прикметники І групи. Узгодження 

прикметників з іменниками. 

Тема 7 . Іменники ІІІ відміни. Типи відмінювання. Характерні закінчення іменників 

чоловічого роду ІІІ відміни. 

Тема 8. Характерні закінчення іменників жіночого роду ІІІ відміни. 

Тема 9. Характерні закінчення іменників середнього роду ІІІ відміни. Найважливіші 

винятки щодо роду іменників ІІІ відміни. Особливості відмінювання слів грецького 

походження. 

Тема 10. Прикметники ІІ групи. Родові закінчення прикметників ІІ групи. Узгодження 

прикметників ІІ групи з іменниками І, ІІ та ІІІ відмін. 

Тема 11. Ступені порівняння прикметників. Утворення вищого і найвищого ступенів 

порівняння прикметників. 

Тема 12. Ступені порівняння прикметників, утворені від різних основ. Вживання 

ступенів порівняння прикметників у фармацевтичній термінології.  

Тема 13. Основні ознаки іменників IV та V відмін, їх рід. Словникова форма. Назви 

лікарських зборів та особливості їх прописування в рецепті. 

Тема 14. Кількісні та порядкові числівники. Числівники-префікси в хімічній та 

фармацевтичній термінології. 

Тема 15. Прислівники та займенники, які найчастіше трапляються в  рецептурі. 



Тема 16. Прийменники. Сполучники, що трапляються в медичних текстах та рецептурі.  

 

Змістовий модуль 3. Спеціальна термінологія в рецептурі 

Тема 1. Рецепт як документ. Структура й форма рецепта. Латинська частина рецепта. 

Тема 2 . Найуживаніші рецептурні скорочення. Додаткові надписи в рецептах. 

Тема 3. Найважливіші хімічні елементи в назвах лікарських засобів. Назви кислот: 

неорганічних (оксигеновмісних і безоксигенових) та органічних. 

Тема 4. Принципи утворення міжнародної латинської номенклатури оксидів, 

пероксидів, гідроксидів, закисів, складних ефірів. Назви солей безоксигенових кислот. 

 

Змістовий модуль 4. Спеціальна термінологія в назвах захворювань та їхніх симптомів 

Тема 1. Назви рослин у номенклатурі лікарських засобів. Ботанічні назви родів та видів 

рослин. Назви лікарської рослинної сировини. Назви алкалоїдів та глікозидів. 

Тема 2 . Назви різних груп лікарських препаратів: алкалоїдів та їх солей, 

сульфаніламідних, антибіотиків, глікозидів, вітамінів тощо. Основні греко-латинські 

словотворчі елементи (терміноелементи) у найменуваннях лікарських засобів та їх значення. 

Тема 3. Термін. Способи утворення термінів. Словотворчі елементи, що вживаються 

при створенні медичної та фармацевтичної термінології. 

Тема 4. Підсумкове заняття. 

 

 

3. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

денна форма 

усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1 

Фонетика та граматика латинської мови 

Змістовий модуль 1. Фонетика латинської мови 

Тема 1. Фонетика. Латинський алфавіт. 

Класифікація звуків (голосні, приголосні, 

дифтонги), їх вимова. Дифтонги. 

2 - 2 - - - 



Тема 2 . Буквосполучення приголосних з 

голосними: ngu, qu, ti. Диграфи у словах 

грецького походження: ch, th, ph, rh, їх 

вимова. 

2 - 2 - - - 

Тема 3. Фонетика (продовження). Склад 

слова. Поділ слів на склади. Довжина 

передостаннього складу в латинських 

словах. Наголос. 

2 - 2 - - - 

Разом за змістовим модулем 1 6 - 6 - - - 

Змістовий модуль 2. Граматика латинської мови 

Тема 1. Морфологія. Дієслово. 

Граматичні категорії. Визначення основи. 

Наказовий спосіб. Форми 3-ї особи 

однини і множини в теперішньому часі 

дієслова еssе (бути). 

2 - 2 - - - 

Тема 2. Утворення форм 3-ї особи 

однини та множини пасивного стану 

умовного способу і використання його в 

рецептурних виразах. Дієслово “fio, fiĕri”. 

Назви лікарських форм латинською 

мовою. Рецептурні скорочення дієслів. 

2 - 2 - - - 

Тема 3. Граматичні категорії іменників. 

П’ять відмін іменників. Словникова 

форма. 

2 - 2 - - - 

Тема 4. Іменник. І відміна іменників. 

Вживання іменників І відміни з 

прийменниками. Неузгоджене означення. 

5 - 2 - - 3 

Тема 5. Іменники ІІ відміни. Винятки 

щодо роду. Назви препаратів, іменників 

середнього роду ІІ відміни латиською 

мовою. 

5 - 2 - - 3 

Тема 6. Прикметники. Граматичні 

категорії. Прикметники І групи. 

Узгодження прикметників з іменниками. 

5 - 2 - - 3 

Тема 7. Іменники ІІІ відміни. Типи 

відмінювання. Характерні закінчення 

іменників чоловічого роду ІІІ відміни. 

5 - 2 - - 3 

Тема 8. Характерні закінчення іменників 

жіночого роду ІІІ відміни. 
5 - 2 - - 3 

Тема 9. Характерні закінчення іменників 

середнього роду ІІІ відміни. 

Найважливіші винятки щодо роду 

іменників ІІІ відміни. Особливості 

відмінювання слів грецького походження. 

5 - 2 - - 3 



Тема 10. Прикметники ІІ групи. Родові 

закінчення прикметників ІІ групи. 

Узгодження прикметників ІІ групи з 

іменниками І, ІІ та ІІІ відмін. 

2 - 2 - - - 

Тема 11. Ступені порівняння 

прикметників. Утворення вищого і 

найвищого ступенів порівняння 

прикметників. 

5 - 2 - - 3 

Тема 12. Ступені порівняння 

прикметників, утворені від різних основ. 

Вживання ступенів порівняння 

прикметників у фармацевтичній 

термінології. 

2 - 2 - - - 

Тема 13. Основні ознаки іменників IV та 

V відмін, їх рід. Словникова форма. 

Назви лікарських зборів та особливості їх 

прописування в рецепті. 

5 - 2 - -  3

  

Тема 14. Кількісні та порядкові 

числівники. Числівники-префікси в 

хімічній та фармацевтичній термінології. 

2 - 2 - -  

Тема 15. Прислівники та займенники, які 

найчастіше трапляються в  рецептурі. 
2 - 2 - -  

Тема 16. Прийменники. Сполучники, що 

трапляються в медичних текстах та 

рецептурі. 

2 - 2 - -  

Разом за змістовим модулем 2 56 - 32 - - 24 

Разом за модулем 1 62 - 38 - - 24 

Модуль 2  

Спеціальна термінологія 

Змістовий модуль 3. Спеціальна термінологія в рецептурі 

Тема 1. Рецепт як документ. Структура й 

форма рецепта. Латинська частина 

рецепта. 

5 - 2 - - 3 

Тема 2 . Найуживаніші рецептурні 

скорочення. Додаткові надписи в 

рецептах. 

2 - 2 - - - 

Тема 3. Найважливіші хімічні елементи в 

назвах лікарських засобів. Назви кислот: 

неорганічних (оксигеновмісних і 

безоксигенових) та органічних. 

5  2   3 



Тема 4. Принципи утворення 

міжнародної латинської номенклатури 

оксидів, пероксидів, гідроксидів, закисів, 

складних ефірів. Назви солей 

безоксигенових кислот. 

2  2   - 

Разом за змістовим модулем 3 14 - 8 - - 6 

Змістовий модуль 4. Спеціальна термінологія в назвах захворювань та їхніх симптомів 

Тема 1. Назви рослин у номенклатурі 

лікарських засобів. Ботанічні назви родів 

та видів рослин. Назви лікарської 

рослинної сировини. Назви алкалоїдів та 

глікозидів. 

6 - 2 - - 4 

Тема 2 . Назви різних груп лікарських 

препаратів: алкалоїдів та їх солей, 

сульфаніламідних, антибіотиків, 

глікозидів, вітамінів тощо. Основні греко-

латинські словотворчі елементи 

(терміноелементи) у найменуваннях 

лікарських засобів та їх значення. 

5 - 2 - - 3 

Тема 3. Термін. Способи утворення 

термінів. Словотворчі елементи, що 

вживаються при створенні медичної та 

фармацевтичної термінології 

2  2   - 

Тема 4. Підсумкове заняття. 1 - 1 - - - 

Разом за змістовим модулем 4 14 - 7 - - 7 

Разом за модулем 2 28 - 15 - - 13 

Усього годин 90 - 53 - - 37 

 

5. Теми семінарських занять 

 

6. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Модуль 1 Фонетика та граматика латинської мови 

Змістовий модуль 1. Фонетика латинської мови 

1 Фонетика. Латинський алфавіт. Класифікація звуків (голосні, 

приголосні, дифтонги), їх вимова. Дифтонги. 

2 

2 Буквосполучення приголосних з голосними: ngu, qu, ti. Диграфи у 

словах грецького походження: ch, th, ph, rh, їх вимова.  

2 



3. Фонетика (продовження). Склад слова. Поділ слів на склади. 

Довжина передостаннього складу в латинських словах. Наголос. 

2 

Змістовий модуль 2. Граматика латинської мови 

4. Морфологія. Дієслово. Граматичні категорії. Визначення основи. 

Наказовий спосіб. Форми 3-ї особи однини і множини в 

теперішньому часі дієслова еssе (бути). 

2 

5. Утворення форм 3-ї особи однини та множини пасивного стану 

умовного способу і використання його в рецептурних виразах. 

Дієслово “fio, fiĕri”. Назви лікарських форм латинською мовою. 

Рецептурні скорочення дієслів. 

2 

6. Граматичні категорії іменників. П’ять відмін іменників. 

Словникова форма.  

2 

7. Іменник. І відміна іменників. Вживання іменників І відміни з 

прийменниками. Неузгоджене означення. 

2 

8. Іменники ІІ відміни. Винятки щодо роду. Назви препаратів, 

іменників середнього роду ІІ відміни латиською мовою. 

2 

9. Прикметники. Граматичні категорії. Прикметники І групи. 

Узгодження прикметників з іменниками. 

2 

10. Іменники ІІІ відміни. Типи відмінювання. Характерні закінчення 

іменників чоловічого роду ІІІ відміни.  

2 

11. Характерні закінчення іменників жіночого роду ІІІ відміни. 2 

12. Характерні закінчення іменників середнього роду ІІІ відміни. 

Найважливіші винятки щодо роду іменників ІІІ відміни. 

Особливості відмінювання слів грецького походження.  

2 

13. Прикметники ІІ групи. Родові закінчення прикметників ІІ групи. 

Узгодження прикметників ІІ групи з іменниками І, ІІ та ІІІ відмін. 

2 

14. Ступені порівняння прикметників. Утворення вищого і найвищого 

ступенів порівняння прикметників.  

2 

15. Ступені порівняння прикметників, утворені від різних основ. 

Вживання ступенів порівняння прикметників у фармацевтичній 

термінології 

2 

16. Основні ознаки іменників IV та V відмін, їх рід. Словникова 

форма. Назви лікарських зборів та особливості їх прописування в 

рецепті. 

2 

17. Кількісні та порядкові числівники. Числівники-префікси в 

хімічній та фармацевтичній термінології. 

2 

18. Прислівники та займенники, які найчастіше трапляються в  

рецептурі. 

2 

19. Прийменники. Сполучники, що трапляються в медичних текстах 

та рецептурі. 

2 



Модуль 2 Спеціальна термінологія 

Змістовий модуль 3. Спеціальна термінологія в рецептурі 

20. Рецепт як документ. Структура й форма рецепта. Латинська 

частина рецепта. 

2 

21. Найуживаніші рецептурні скорочення. Додаткові надписи в 

рецептах. 

2 

22. Найважливіші хімічні елементи в назвах лікарських засобів. Назви 

кислот: неорганічних (оксигеновмісних і безоксигенових) та 

органічних.  

2 

23. Принципи утворення міжнародної латинської номенклатури 

оксидів, пероксидів, гідроксидів, закисів, складних ефірів. Назви 

солей безоксигенових кислот. 

2 

Змістовий модуль 4. Спеціальна термінологія в назвах захворювань та їхніх симптомів 

24. Назви рослин у номенклатурі лікарських засобів. Ботанічні назви 

родів та видів рослин. Назви лікарської рослинної сировини. 

Назви алкалоїдів та глікозидів.  

2 

25. Назви різних груп лікарських препаратів: алкалоїдів та їх солей, 

сульфаніламідних, антибіотиків, глікозидів, вітамінів тощо. 

Основні греко-латинські словотворчі елементи (терміноелементи) 

у найменуваннях лікарських засобів та їх значення. 

2 

26. Термін. Способи утворення термінів. Словотворчі елементи, що 

вживаються при створенні медичної та фармацевтичної 

термінології 

2 

27. Підсумкове заняття. 1 

 Разом  53  

 

7. Теми лабораторних занять 

 

8. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Модуль 1 Фонетика та граматика латинської мови 

Змістовий модуль 2. Граматика латинської мови 

1 Грецькі еквіваленти латинських іменників І відміни. 3 

2 Грецькі еквіваленти латинських іменників ІІ відміни. 3 

3 Грецькі еквіваленти латинських прикметників І групи 3 



4 Грецькі еквіваленти латинських іменників ІІІ відміни чоловічого 

роду. 

3 

5 Грецькі еквіваленти латинських іменників ІІІ відміни жіночого 

роду. 

3 

6 Грецькі еквіваленти латинських іменників ІІІ відміни середнього 

роду. 

3 

7 Грецькі еквіваленти латинських прикметників ІІІ відміни. 3 

8 Грецькі еквіваленти латинських іменників ІV відміни. 3 

Модуль 2 Спеціальна термінологія 

Змістовий модуль 3. Спеціальна термінологія в рецептурі 

9 Рецепт. Самостійна робота на переклад 3 

10 Виписування рецептів на рідкі лікарські форми 3 

Змістовий модуль 4. Спеціальна термінологія в назвах захворювань та їхніх симптомів 

11. Назви лікарських рослин у ботаніці і фармації 3 

12. Найменування, що вказують на терапевтичний (лікувальний) 

ефект, містять вказівки анатомічного або фізіологічного 

характеру. 

4 

 Разом  37 

 

 

9. Індивідуальні завдання 

 

10. Методи навчання 

1. Пояснювально-ілюстративний метод; 
2. Проблемне навчання; 

3. Репродуктивний метод; 

4. Частково-пошуковий метод; 
5. Дослідницький метод, метод проектів. 

 

 

11. Методи контролю 

1. Діагностичний (попередній) контроль. 

2. Поточний контроль. 

3. Тематичний контроль. 
4. Періодичний контроль. 

5. Усне опитування. 

6. Тестовий контроль. 
7. Контроль практичних навичок.  

8. Підсумковий контроль. 

 

 



12. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Поточне тестування та самостійна робота 

Сума 

 

Модуль 1 Модуль 2 

Змістовий 

модуль1 

Змістовий 

модуль 2 

Змістовий 

модуль 3 

Змістовий 

модуль 4 

60 балів 40 балів 

 

100 балів 

 

 
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 

 

13. Методичне забезпечення 

1. 1. Навчальні програми (електронний варіант). 

2. Робочі програми (копії). 

3. Навчальна література (підручники і посібники). 

4. Матеріали для організації та проведення занять: 

 методичні вказівки для викладача та студента; 

 методичні вказівки для СПРС; 

5. Матеріали контролю знань та вмінь студентів: 

 Програми для тестування; 



 Ситуаційні завдання; 

 Кросворди. 

6. Стенди. 

7. Таблиці. 
 

14. Рекомендована література 

Базова 

1.Городкова Ю.І. Латинська мова 1999 

2.Голосов А.В. Латинська мова 1972 

7. Закaлюжний М.М. та ін. Латинська мова і основи медичної термінології: 

Підручник. — Тернопіль: Укрмедкнига, 1999. 

3. Нордкин М.Г. Латинська мова 1959 

4. Іваницька П. Латинська мова 2001 

8. Олійник Р. та ін. Латинська мова: — Львів: ТзОВ “Дивосвіт”, 2001. 

5. Осокіна Н.Н. Латинська мова 2003 

6.Чугуй Е.Г.,Ніконенко Н.І. Посібник з латинської мови 2009 

9. Шевченко Є.М. Латинська мова і основи медичної термінології: Навч. посібн. — К.: 

“Тандем”, 1999. 
 

 

Допоміжна 

1. Дюбенко К.А. Анатомічний українсько-латинсько-англійський словник-довідник. 

— К.: “Довіра”, 1997. 

2. Присяжнюк М.С. Російсько-український медичний словник. — К.: “КМ Academia”, 

1995. 

3. Семенюк Л.П. Сборник рецептурних упражнений по латинскому язіку 1981 

4. Тананушко К.А. Латинско-русский словарь 2002 

5. Шапкин Е.И. Русско-украинско-английский медицинский словарь. — Х.: Консум, 

1998. 

6. Янков А.В. Посібник для практичних занять з латинської мови: медична 

термінологія. — К.: “Здоров’я”, 1994. 
 

15. Інформаційні ресурси 

 

1. .. META www.meta-ukraine.com 

2. UAport www.uaport.net 

3. TopPing www.topping.com.ua 

4. Google www.google.com.ua 

5. Національна мережа медичних бібліотек США - http://www.nnlm.nlm.nih.gov/ 

6. Медицинский сервер MedCom - http://www.medcom.spb.ru/ 

7. Медицинский Интернет-центр «03» - http://www.03.ru/ 

8. Електронні посібники.  

9. Мультимедійні лекції. 
 

http://www.meta-ukraine.com/
http://www.uaport.net/
http://www.topping.com.ua/
http://www.google.com.ua/
http://www.nnlm.nlm.nih.gov/
http://www.medcom.spb.ru/
http://www.03.ru/

