
 



 



ВСТУП 

 

Робоча програма дисципліни «Латинська мова» складена відповідно до освітньої програми 

«Фармація, промислова фармація» другого (магістерського) рівня вищої освіти. 

 

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Галузь знань, спеціальність, освітній ступінь 

Галузь знань 22 Охорона здоров'я  

Спеціальність 226 Фармація. промислова фармація 

Освітній ступінь Магістр  

Характеристика навчальної дисципліни 

Вид Обов’язкова 

Кількість кредитів ECTS 3 

Загальна кількість годин 90 

Форма підсумкового контролю Залік  

Показники навчальної дисципліни  

 денна форма навчання заочна форма навчання 

Семестр 1 1 

Кількість аудиторних годин: 45 14 

лекції - - 

практичні заняття 45 14 

семінарські занняття - - 

лабораторні заняття, год. - - 

Самостійна робота, год. 45 76 

Кількість тижневих аудиторних 

годин для денної форми навчання 
2,5 

 

- 

Індивідуальні науково-дослідні 

завдання 

відповідно до 

рекомендованого  списку 

відповідно до 

рекомендованого  списку 

 

 

2. МЕТА, ЗАВДАННЯ , КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

ДИСЦИПЛІНИ 

Мета: викладання латинської мови: підготовка провізорів, здатне свідомо, правильно  

застосовувати сучасну фармацевтичну термінологію на латинській мові. Озброїти майбутнього 

провізора, фахівця-фармакології міцними знаннями і вміннями по роботі зі спеціальною 

літературою, в практичній роботі з рецептом, професійним володінням спеціальними термінами і 

висловами, умінням точно і безпомилково перекласти будь-яке латинське слово або вираз, 

зустрінуте в літературі або фармацевтичної практиці. 

 

 Завдання:  

• освоєння фонетичної і ребуси системи латинської мови;  

• навчання латинської граматики (системам відмін, узгодженням прикметників з іменниками, 

управління прийменників, сполученням дієслів в необхідних форма);  

• вироблення у здобувачів вищої освіти умінь перекладу без словника з латинської мови на 

українську і з української на латинський фармацевтичних термінів і рецептів будь-якої складності;  

• вироблення вмінь називати спеціальні поняття відповідно до принципів відповідних номенклатур 

на латинській мові (хімічної, ботанічної фармакогностичного); 



• освоєння способів і засобів словотворення тривіальних найменувань лікарських засобів;  

• вироблення вміння виокремлювати у складі тривіальних найменувань частотні відрізки, що 

несуть певну типову інформацію про ліки; 

 • вироблення вміння виокремлювати у складі клінічних термінів відомі терміноелементи і 

пояснювати їх значення.  

 • володіння на рівні довгострокової пам'яті лексичним мінімумом близько 1000 одиниць; 

 

Набуття компетентностей: 

загальні компетентності (ЗК):  

ЗК 2.Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК6.Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 

ЗК 8.Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово, здатність спілкуватися 

іноземною мовою (переважно англійською) на рівні, що забезпечує ефективну професійну 

діяльність. 

 

спеціальні (фахові) компетентності (СК):  

СК 8.Здатність організовувати діяльність аптеки із забезпечення населення, закладів охорони 

здоров’я лікарськими засобами та іншими товарами аптечного асортименту й впровадити в них 

відповідні системи звітності й обліку (управлінського, статистичного, бухгалтерського та 

фінансового) відповідно до вимог Національної лікарської політики, Належної аптечної практики 

(GPP) та здійснювати товарознавчий аналіз, адміністративне діловодство з урахуванням 

організаційно-правових норм фармацевтичного законодавства. 

СК 12. Здатність використовувати у професійній діяльності знання нормативно- правових, 

законодавчих актів України та рекомендацій належних фармацевтичних практик. 

СК 14. Здатність організовувати та здійснювати виробничу діяльність аптек щодо виготовлення 

лікарських засобів у різних лікарських формах за рецептами лікарів і замовленнями лікувальних 

закладів, включаючи обґрунтування технології та вибір допоміжних матеріалів відповідно до 

правил Належної аптечної практики (GPP). 

СК 15. Здатність організовувати та брати участь у виробництві лікарських засобів в умовах 

фармацевтичних підприємств, включаючи вибір та обґрунтовуванням технологічного процесу, 

обладнання згідно до вимог Належної виробничої практики (GMP) з відповідною розробкою та 

оформленням необхідної документації. Визначати стабільність лікарських засобів 

СК 16. Здатність організовувати та проводити заготівлю лікарської рослинної сировини відповідно 

до правил Належної практики культивування та збирання вихідної сировини рослинного 

походження (GACP), як гарантії якості лікарської рослинної сировини і лікарських засобів на її 

основі. Здатність прогнозувати та обраховувати шляхи вирішення проблеми збереження та 

охорони заростей дикорослих лікарських рослин, відповідно до чинного законодавства. 

СК 20. Здатність здійснювати розробку методик контролю якості лікарських засобів, у тому числі 

активних фармацевтичних інгредієнтів, лікарської рослинної сировини і допоміжних речовин з 

використанням фізичних, хімічних, фізико- хімічних, біологічних, мікробіологічних, 

фармакотехнологічних та фармакоорганолептичних методів контролю. 

 

Результати навчання (РН):  

РН 3.Застосовувати знання з загальних та фахових дисциплін у професійній діяльності. 

РН 8.Здійснювати професійне спілкування державною мовою, використовувати навички усної 

комунікації іноземною мовою, аналізуючи тексти фахової спрямованості та перекладати 

іншомовні інформаційні джерела. 



 

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ЛАТИНСЬКА МОВА 

 

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 

Тема 1. Вступ. Латинський алфавіт. Вимова букв 

Вступ. Відомості з історії латинської мови та її зв’язок із старогрецькою. Роль латинської і 

грецької мов у створенні медичної термінології. Роль латинської і грецької мов у створенні 

термінології. Латинський алфавіт. Класифікація звуків (голосні, приголосні), їх вимова. 

Практичні навички: 

 правильно записувати й вимовляти букви латинського алфавіту; 

 класифікувати звуки. 

 

Тема 2. Правила читання буквосполучень. Правила наголосу 

Диграфи. Дифтонги. Правила читання складних сполучень приголосних і голосних типу 

ngu+голосна, qu+голосна та ін. Поняття про довготу передостанньої голосної. Випадки, коли вона 

довга й наголошена і коли передостання коротка й наголос переходить на 3-ю голосну від кінця 

слова. 

Практичні навички: 

 читати і записувати латинською мовою слова, в яких трапляються дифтонги ае, оe, диграфи 

ch, ph, rh, th та сполучення літер ngu+голосна, qu+голосна, ti+голосна тощо;  

 правильно ставити наголос. 

 

Тема 3. Граматичні категорії дієслова. Дієвідміни. Визначення основи дієслова. 

Наказовий спосіб 

Граматичні категорії дієслова: особа, число, дієвідміна, стан, час. Неозначена форма. 

Знаходження основи дієслів. Наказовий спосіб. Словникова форма дієслова. 

Практичні навички: 

 визначати основу та дієвідміну; 

 утворювати форми наказового способу; 

 уживати дієслова у наказовому способі.  

 

Тема 4. Утворення теперішнього часу дійсного способу активного й пасивного стану 

Відмінювання дієслова теперішнього часу активного й пасивного стану. Утворення форми 

3-ї особи однини та множини теперішнього часу дієслова (в Praesens indicativi activi et passivi ). 



Практичні навички: 

 відмінювати дієслова теперішнього часу; 

 утворювати форми 3-ї особи однини і множини активного й пасивного стану теперішнього 

часу; 

 перекладати речення з дієсловами у формі 3-ї особи однини та множини активного і 

пасивного стану теперішнього часу. 

 

Тема 5. Умовний спосіб дієслова. Дієслово в рецепті 

Уживання дієслів у формах умовного способу в однині та множині в рецепті. 

Практичні навички: 

 утворювати форми 3-ї особи однини і множини пасивного стану умовного способу; 

 вживати форми 3-ї особи однини і множини пасивного стану умовного способу в рецепті; 

 перекладати речення з дієсловами у формі 3-ї особи однини і множини пасивного стану 

умовного способу. 

 

Тема 6. Іменник. Граматичні категорії. П’ять відмін. Визначення основи. Іменники I 

відміни. Неузгоджене означення 

Граматичні категорії іменників: рід, число, відмінок. Визначення відміни за закінченням 

родового відмінка однини. Словникова форма іменників. Визначення основи. Іменники І відміни. 

Основна ознака іменників І відміни та їх рід. Словникова форма іменників І відміни, відмінкові 

закінчення. Вживання відмінків у рецептах. Неузгоджене означення та способи його перекладу 

українською мовою. 

Практичні навички: 

 визначати рід іменника; 

 визначати відміну іменника; 

 записувати іменники п’яти відмін у Nominativus і Genetivus, Singularis i Pluralis;  

 відмінювати іменник І відміни в однині та множині;  

 грамотно будувати та перекладати терміни з неузгодженим означенням; 

 перекладати вирази і речення з іменниками І відміни. 

 

Тема 7. Відмінювання іменників чоловічого та середнього роду II відміни 

Друга відміна іменників. Словникова форма іменників ІІ відміни. Основна ознака іменників 

II відміни та їх рід. Відмінкові закінчення. Вживання іменників II відміни з прийменниками. 

Особливості відмінювання іменників середнього роду. 

Практичні навички: 

 розрізняти за словниковою формою іменники ІІ відміни; 

 відмінювати іменники ІІ відміни в однині та множині;  



 перекладати вирази та речення з іменниками ІІ відміни.  

Тема 8. Короткі відомості про прийменники. Сполучники 

Уживання іменників І відміни з прийменниками. Сполучники, що використовуються в медичній 

практиці (et, ut, seu). 

Практичні навички: 

 грамотно будувати вирази з прийменниками;  

 перекладати вирази і речення з прийменниками та сполучниками.  

 

Тема 9. Рецепт, його структура. Іменники в рецепті 

Рецепт як документ. Структура рецепта. Латинська частина рецепта. Будова рецептурного рядка. 

Читання та переклад рецептів на різні лікарські форми як з латиської мови на українську, так і з 

української на латинську (з підвищенням складності). 

Найуживаніші рецептурні скорочення та їх розшифровування. Додаткові написи на 

рецептах. 

Примітка. Читання і переклад латинської частини рецепта проводиться протягом усього 

курсу навчання. 

Практичні навички: 

 правильно оформлювати латинську частину рецепта; 

 правильно вживати іменники І-ІІ відміни в рецепті; 

 перекладати латинську частину рецепта з рецептурними скороченнями і без них; 

 

Тема 10. Клінічний термін. Терміноелементи (ТЕ). Поняття про греко-латинські 

дублети іменників І—ІІ відміни 

Склад слова. Способи словотворення: префіксація, суфіксація, словоскладання. Поняття 

про медичну термінологію як систему. 

Три основні групи термінів: анатомічна, клінічна, фармацевтична. Структура термінів. 

Найуживаніші грецькі та латинські терміноелементи-префікси, корені та кінцеві терміноелементи. 

Практичні навички: 

 аналізувати терміни за їх терміноелементами;  

 конструювати та декодувати терміни, в яких складовими компонентами є греко-латинські 

дублети іменників І—ІІ відміни, та грамотно їх записувати.  

 

Тема 11. Тривіальні назви лікарських препаратів. Частотні відрізки, їх значення 

Терміноелементи в назвах лікарських речовин і препаратів (частотні відрізки). 



Практичні навички: 

 правильно писати тривіальні назви лікарських препаратів із частотними відрізками; 

 перекладати тривіальні назви лікарських препаратів; 

 уживати тривіальні назви лікарських препаратів у рецепті. 

 

Тема 12. Прикметники першої групи. Узгодження прикметників з іменниками. 

Латинсько-грецькі дублети прикметників першої групи 

Граматичні категорії прикметників: рід, число, відмінок; місце прикметника після іменника 

та узгодження з ним за родом, числом, відмінком (узгоджене означення). 

Дві групи латинських прикметників: перша група — прикметники І і II відміни; друга група 

— прикметники III відміни. 

Родові закінчення прикметників першої групи. Словникова форма. Відмінювання залежно 

від роду: за І відміною — жіночий рід, за II відміною — чоловічий і середній рід. Узгодження 

приметників першої групи з іменниками І і II відміни. 

Практичні навички: 

 визначати групу прикметника за словниковою формою;  

 відмінювати прикметники першої групи; 

 узгоджувати прикметники з іменниками у роді, числі та відмінку;  

 будувати й перекладати фармацевтичні терміни з узгодженим означенням; 

 уживати прикметники в рецепті.  

 

Тема 13. Прикметники у фармацевтичній термінології. Дієприкметники минулого 

часу 

Прикметники у фармацевтичній термінології. Дієприкметники минулого часу пасивного 

стану. Утворення та відмінювання їх як прикметників першої групи.  

Практичні навички: 

 утворювати дієприкметники минулого часу; 

 відмінювати дієприкметники минулого часу; 

 використовувати прикметники та дієприкметники у назвах вакцин, сироваток та 

антитоксинів. 

 

Тема 14. Хімічна номенклатура (назви хімічних елементів, кислот, основ та оксидів) 

Прикметники в хімічній термінології — у назвах кислот. Латинська хімічна номенклатура. 

Назви окремих газів, металів, кислот, оксидів. 

Практичні навички: 

 правильно записувати назви хімічних елементів; 



 утворювати назви кислот, оксидів і основ; 

 записувати назви хімічних елементів, кислот, оксидів та основ у рецепті. 

 

Тема 15. Іменники III відміни. Типи відмінювання. Особливості відмінювання 

іменників ІІІ відміни 

Знаходження основи іменників III відміни. Найважливіші винятки з правил про рід 

іменників III відміни. 

Характерні закінчення іменників чоловічого, жіночого та середнього роду. Три типи 

відмінювання. Відмінювання і закінчення у називному та родовому відмінках однини і множини. 

Практичні навички: 

 розрізняти іменники ІІІ відміни за словниковою формою;  

 відмінювати іменники ІІІ відміни за приголосним типом відмінювання;  

 узгоджувати та відмінювати прикметники другої групи з іменниками І, ІІ та ІІІ відміни. 

 

Тема 16. Іменники III відміни з прикметниками першої групи. Назви солей 

Узгодження прикметників першої групи з іменниками ІІІ відміни. Особливості 

відмінювання слів грецького походження. Назви солей. Медичні прийменникові вирази. 

Практичні навички: 

 узгоджувати прикметники першої групи з іменниками ІІІ відміни;  

 утворювати назви солей та правильно вживати іменники ІІІ відміни в рецептах; 

 правильно записувати медичні вирази з прийменниками. 

 

Тема 17. Латинсько-грецькі дублети іменників ІІІ відміни. Конструювання та 

декодування клінічних термінів 

Виписування рецептів, у яких використовуються іменники ІІІ відміни. Греко-латинські 

дублети іменників ІІІ відміни. Конструювання та декодування клінічних термінів. 

Практичні навички: 

 вживати іменники ІІІ відміни в рецептах; 

 правильно конструювати та декодувати клінічні терміни, в яких в складі є греко-латинські 

дублети іменників ІІІ відміни. 

 

Тема 18. Три підгрупи прикметників другої групи. Узгодження прикметників з 

іменниками. Латинсько-грецькі дублети прикметників другої групи 

Прикметники другої групи, особливості їх класифікації та відмінювання. Узгодження 

прикметників другої групи з іменниками І, II, III відмін. Латинсько-грецькі дублети прикметників 

другої групи.  



Практичні навички: 

 розрізняти прикметники другої групи за словниковою формою; 

 відмінювати прикметники другої групи; 

 узгоджувати прикметники другої групи з іменниками І, ІІ та ІІІ відміни; 

 конструювати та декодувати клінічні терміни, в яких смисловими компонентами є греко-

латинські дублети прикметників другої групи. 

 

Тема 19. Прикметники в анатомічній та фармацевтичній термінології. 

Дієприкметники теперішнього часу 

Використання прикметників різних ступенів порівняння в анатомічній та фармацевтичній 

термінології. Дієприкметники теперішнього часу. 

Практичні навички: 

 застосувати прикметники в анатомічній та фармацевтичній номенклатурі;  

 утворювати дієприкметники теперішнього часу; 

 відмінювати дієприкметники теперішнього часу.  

 

Тема 20. Ступені порівняння прикметників 

Ступені порівняння прикметників. Особливості відмінювання прикметників у формах 

вищого та найвищого ступенів порівняння. Виписування рецептів, у яких вживаються 

прикметники у формах різних ступенів порівняння. 

Практичні навички: 

 утворювати ступені порівняння прикметників за правилами. 

 відмінювати прикметники у формах вищого і найвищого ступенів порівняння; 

 правильно записувати прикметники у формах вищого і найвищого ступенів порівняння в 

рецепті. 

 

Тема 21. Іменники IV—V відміни. Назви зборів. Латинсько-грецькі дублети іменників 

IV—V відміни 

Іменників IV відміни. Словникова форма іменників I  відміни. Відмінювання таких 

іменників в однині та множині, уживання їх в рецепті. Латинсько-грецькі дублети іменників 

IV відміни. Іменники V відміни. Словникова форма іменників V відміни. Відмінювання таких 

іменників в однині та множині, уживання їх в рецепті. Різновиди зборів лікарських трав. 

Виписування рецептів на збори. Латинсько-грецькі дублети іменників V відміни. 

Практичні навички: 

 розрізняти за словниковою формою іменники IV і V відміни; 

 відмінювати іменники ІV і V відміни в однині та множині;  

 виписувати рецепти, в яких трапляється слово species, ei f та іменники IV відміни; 



 декодувати та будувати медичні терміни, в яких смисловими компонентами є греко-латинські 

дублети іменників ІV та V відміни. 

 

Тема 22. Числівники. Числівники-префікси. Прислівники. Ступені порівняння 

прислівників 

Кількісні та порядкові числівники. Числівникові префікси в медичних термінах. Латинсько-

грецькі дублети числівників. Gaudeamus igitur. Прислівники. Утворення прислівників від 

прикметників. Ступені порівняння прислівників. 

Практичні навички: 

 розрізняти кількісні та порядкові числівники; 

 виділяти числівники-префікси та латинсько-грецькі дублети числівників в медичних 

термінах; 

 правильно записувати терміни з числівниковими префіксами та з греко-латинськими 

дублетами числівників; 

 розрізняти прислівники в реченнях та утворювати ступені порівняння прислівників. 

 

Тема 23. Офіцинальні лікарські форми, що використовуються за кордоном. 

Займенники 

Офіцинальні лікарські форми, що використовуються за кордоном. Займенники в медичних 

виразах.  

Практичні навички: 

 правильно перекладати офіцинальні лікарські форми, що застосовуються за кордоном; 

 застосовувати займенники в рецептах;  

 перекладати медичні вирази із займенниками. 

 

Тема 24. Прислів’я та крилаті вирази. Читання та аналіз спеціальних медичних 

текстів 

Прислів’я і крилаті вирази. Читання та аналіз спеціальних медичних текстів.  

Практичні навички: 

 робити граматичний аналіз слів; 

 знати порядок слів у латинському реченні. 

 



4.Структура навчальної дисципліни  

  

 

Тема 

Кількість годин 

лекції практичні, 

семінарські, 

лабораторні 

заняття 

самостійна 

робота 

Тема 1.Вступ. Латинський алфавіт. Вимова букв 0 2 2 

Тема 2.Правила читання буквосполучень. Правила 

наголосу 
0 2 3 

Тема 3.Граматичні категорії дієслова. Дієвідміни. 

Визначення основи дієслова. Наказовий спосіб 
0 0 3 

Тема 4. Утворення теперішнього часу дійсного способу 

активного й пасивного стану 
0 2 3 

Тема 5. Умовний спосіб дієслова. Дієслово в рецепті 0 0 3 

Тема 6. Іменник. Граматичні категорії. П’ять відмін. 

Визначення основи. Іменники I відміни. Неузгоджене 

означення 

0 0 3 

Тема 7. Відмінювання іменників чоловічого та 

середнього роду II відміни 
0 0 3 

Тема 8. Короткі відомості про прийменники. 

Сполучники 
0 0 3 

Тема 9. Рецепт, його структура. Іменники в рецепті 0 2 5 

Тема 10. Клінічний термін. Терміноелементи (ТЕ). 

Поняття про греко-латинські дублети іменників І—ІІ 

відміни 

0 0 3 

Тема 11. Тривіальні назви лікарських препаратів. 

Частотні відрізки, їх значення 
0 0 3 

Тема 12. Прикметники першої групи. Узгодження 

прикметників з іменниками. Латинсько-грецькі 

дублети прикметників першої групи 

0 0 3 

Тема 13. Прикметники у фармацевтичній термінології. 

Дієприкметники минулого часу 
0 2 4 

Тема 14. Хімічна номенклатура (назви хімічних 

елементів, кислот, основ та оксидів) 
0 0 5 

Тема 15. Іменники III відміни. Типи відмінювання. 

Особливості відмінювання іменників ІІІ відміни 
0 0 3 

Тема 16. Іменники III відміни з прикметниками першої 

групи. Назви солей 
0 0 3 

Тема 17. Латинсько-грецькі дублети іменників ІІІ 

відміни. Конструювання та декодування клінічних 

термінів 

0 0 3 

Тема 18. Три підгрупи прикметників другої групи. 

Узгодження прикметників з іменниками. Латинсько-

грецькі дублети 0прикметників другої групи 

0 2 3 

Тема 19. Прикметники в анатомічній та 

фармацевтичній термінології. Дієприкметники 

теперішнього часу 

0 0 3 

Тема 20. Ступені порівняння прикметників 0 0 4 

Тема 21. Іменники IV—V відміни. Назви зборів. 

Латинсько-грецькі дублети іменників IV—V відміни 
0 0 3 



Тема 22. Числівники. Числівники-префікси. 

Прислівники. Ступені порівняння прислівників 
0 0 3 

Тема 23. Офіцинальні лікарські форми, що 

використовуються за кордоном. Займенники 
0 2 2 

Тема 24. Прислів’я та крилаті вирази. Читання та аналіз 

спеціальних медичних текстів 
0 0 3 

Загальна кількість годин 90 14 76 

 

5.Теми семінарських або практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість годин 

ДФН ЗФН 

1 Тема 1. Вступ. Латинський алфавіт. Вимова букв  2 

2 Тема 2. Правила читання буквосполучень. Правила наголосу  2 

3 Тема 3.Граматичні категорії дієслова. Дієвідміни. Визначення 

основи дієслова. Наказовий спосіб 

  

   4 Тема 4. Утворення теперішнього часу дійсного способу активного 

й пасивного стану 

 2 

5 Тема 5. Умовний спосіб дієслова. Дієслово в рецепті   

6 Тема 6. Іменник. Граматичні категорії. П’ять відмін. Визначення 

основи. Іменники I відміни. Неузгоджене означення 

  

7 Тема 7. Відмінювання іменників чоловічого та середнього роду II 

відміни 

  

8 Тема 8. Короткі відомості про прийменники. Сполучники   

9 Тема 9. Рецепт, його структура. Іменники в рецепті  2 

10 Тема 10. Клінічний термін. Терміноелементи (ТЕ). Поняття про 

греко-латинські дублети іменників І—ІІ відміни 

  

11 Тема 11. Тривіальні назви лікарських препаратів. Частотні 

відрізки, їх значення 

  

12 Тема 12. Прикметники першої групи. Узгодження прикметників з 

іменниками. Латинсько-грецькі дублети прикметників першої 

групи 

  

13 Тема 13. Прикметники у фармацевтичній термінології. 

Дієприкметники минулого часу 

 2 

14 Тема 14. Хімічна номенклатура (назви хімічних елементів, кислот, 

основ та оксидів) 

  

15 Тема 15. Іменники III відміни. Типи відмінювання. Особливості 

відмінювання іменників ІІІ відміни 

  

16 Тема 16. Іменники III відміни з прикметниками першої групи. 

Назви солей 

  

17 Тема 17. Латинсько-грецькі дублети іменників ІІІ відміни. 

Конструювання та декодування клінічних термінів 

  

18 Тема 18. Три підгрупи прикметників другої групи. Узгодження 

прикметників з іменниками. Латинсько-грецькі дублети 

прикметників другої групи 

 2 

19 Тема 19. Прикметники в анатомічній та фармацевтичній 

термінології. Дієприкметники теперішнього часу 

  

20 Тема 20. Ступені порівняння прикметників   

21 Тема 21. Іменники IV—V відміни. Назви зборів. Латинсько-

грецькі дублети іменників IV—V відміни 

  

22 Тема 22. Числівники. Числівники-префікси. Прислівники. Ступені 

порівняння прислівників 

  



23 Тема 23. Офіцинальні лікарські форми, що використовуються за 

кордоном. Займенники 

 2 

24 Тема 24. Прислів’я та крилаті вирази. Читання та аналіз 

спеціальних медичних текстів 

  

 

6.Самостійна робота. 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість годин 

ДФН ЗФН 

1 Вступ. Латинський алфавіт. Вимова букв 2 2 

2 Правила читання буквосполучень. Наголос у латинській мові 2 3 

3 Граматичні категорії дієслова. Дієвідміни. Визначення основи. 

Наказовий спосіб 

2 3 

   4 Утворення форм теперішнього часу дійсного способу 

активного і пасивного стану 

2 3 

5 Умовний спосіб дієслова. Дієслово в рецепті 2 3 

6 Іменник. Граматичні категорії. П’ять відмін. Основа. 

Неузгоджене означення 

2 3 

7 Короткі відомості про прийменники. Сполучники 2 3 

8 Відмінювання іменників чоловічого і середнього роду II 

відміни 

2 3 

9 Рецепт, його структура. Іменники в рецепті. 2 5 

10 Клінічний термін. Терміноелементи (ТЕ). Латинсько-грецькі 

дублети 

2 3 

11 Тривіальні назви лікарських препаратів. Частотні відрізки. Їх 

значення 

2 3 

12 Прикметники першої групи. Узгодження прикметників з 

іменниками. Латинсько-грецькі дублети першої групи 

2 3 

13 Прикметники у фармацевтичній термінології. Дієприкметники 

минулого часу 

2 4 

14 Хімічна номенклатура (Назви хімічних елементів, кислот, 

оксидів та основ) 

2 5 

15 Іменники ІІІ відміни. Типи відмінювання. Особливості 

відмінювання 

2 3 

16 Іменники ІІІ відміни з прикметниками першої групи. Назви 

солей 

2 3 

17 Латинсько-грецькі дублети іменників ІІІ відміни. 

Конструювання та декодування клінічних термінів 

2 3 

18 Три групи прикметників другої групи. Узгодження 

прикметників з іменниками. Латинсько-грецькі дублети 

прикметників другої групи 

2 3 

19 Прикметники в анатомічній та фармацевтичній номенклатурі. 

Дієприкметники теперішнього часу 

2 3 

20 Ступені порівняння прикметників 2 4 

21 Іменники ІV—V відміни. Назви зборів. Латинсько-грецькі 

дублети  

2 3 

22 IV—V відміни 2 3 

23 Числівники. Числівники-префікси. Прислівник. Ступені 

порівняння прислівників 

2 2 

24 Офіцинальні лікарські форми, що використовуються за 

кордоном. Займенники 

3 3 

 



 

7. Індивідуальні науково-дослідні завдання не передбачені 

 

8. Засоби діагностики результатів навчання ( методи контролю) 

 

Сучасна дидактика виділяє наступні методи контролю: методи усного контролю, методи 

письмового контролю, методи практичного контролю, дидактичні тести, спостереження, методи 

графічного контролю, методи програмованого і лабораторного контролю. 

Відповідно до вимог регламенту навчального процесу для успішного засвоєння знань 

здобувачами вищої освіти та об’єктивного їх оцінювання здійснюється: 

 систематичний поточний контроль знань здійснюється під час практичних занять у формі 

вибіркового усного опитування та тестових завдань, підготовки доповідей за темою 

заняття, доповнень до доповідей, участі в обговоренні, презентації самостійних завдань; 

 модульний контроль організовано у формі стандартизованого опитування за теоретичними 

питаннями, написання здобувачами освіти поточних письмових тестових завдань, 

практичних завдань за змістовними модулями; 

 Відповідно до умов кредитно-трансферна системи організації навчального процесу 

передбачається оцінювання успішності здобувачів визої освіти з дисципліни в балах. 

 

Форми поточного та підсумкового контролю. Контроль здійснюється за кредитно-

трансферною системою. Кожний кредит включає в себе практичні заняття, самостійну роботу 

здобувачів вищої освіти, які завершуються рейтинговим контролем рівня засвоєння знань 

програмного матеріалу даної частини курсу. Оцінка успішності знань здобувачів освіти 

здійснюється в двох формах: поточний контроль (письмові роботи – реферати, контрольні) і 

підсумковий контроль (іспит). 

Рейтинговий контроль знань здобувачів вищої освіти здійснюється за 100-бальною шкалою 

 

Академічні успіхи здобувачів вищої освіти визначаються за допомогою системи оцінювання, 

що використовується в університеті, а саме оцінки виставляються згідно з таблицею співставлення 

шкал: 

Шкала оцінок результатів контролю знань здобувачів вищої освіти 

Визначення назви за 

державною 

шкалою (оцінка) 

Визначення назви за шкалою 

ECTS 

За 100 

бальною 

шкалою 

ECTS 

оцінка 

ВІДМІННО 
Відмінно – відмінне виконання лише з 

незначною кількістю помилок 
90 – 100 A 

ДОБРЕ 

Дуже добре – вище середнього рівня з 

кількома помилками 
82 – 89 B 

Добре – в загальному правильна робота з 

певною кількістю грубих помилок 
75 - 81 С 

ЗАДОВІЛЬНО 

Задовільно – непогано, але зі значною 

кількістю недоліків 
67 – 74 D 

Достатньо – виконання задовольняє 

мінімальні критерії  
60 – 66 E 

НЕЗАДОВІЛЬНО 

Незадовільно – потрібно попрацювати перед 

тим як отримати екзамен (без повторного 

вивчення модуля) 

35 – 59 FX 

Незадовільно – необхідна серйозна 

подальша робота (повторне вивчення модуля) 
0 – 34 F 

 



                           9. Критерії оцінювання результатів навчання 

                   (розподіл балів, які   отримують здобувачі вищої освіти) 

 

Критерії оцінювання відповідей здобувачів вищої освіти на практичних заняттях 

Враховується: 

1. рівень осмислення навчального матеріалу; 

2. рівень сформованості аналітичних умінь і концептуальних підходів; 

3. повнота розкриття питання, логіка викладу, культура мовлення; 

4. використання додаткової літератури; 

5. порівняння, зв’язок із практикою, висновки. 

 

Бали Критерії оцінювання 

90 – 100 

Досконале знання та розуміння понятійного апарату з тієї чи іншої 

теми, вільне оперування різноманітними класифікаціями. Відповідь на 

поставлені питання повна, насичена глибокими та розгорнутими 

судженнями. Викладений матеріал має доказовий, логічний і послідовний 

характер. Здобувач вищої освіти володіє способами концентрованого 

викладу матеріалу. Демонструє творче застосування знань при 

переформатуванні запитання. У відповіді майже не трапляються мовленнєві 

помилки. 

75 – 89 

Відповідь майже повна, має усвідомлений та достатньо розгорнутий 

характер. Понятійна основа базується на обраній класифікації. 

Відповідь структурована, проте наявні окремі помилки у послідовності 

викладу. Недостатньо виваженою й аргументованою є доказова база. 

Здобувач вищої освіти вільно оперує знаннями, може застосовувати їх у 

новій навчальній ситуації. У відповіді трапляються окремі мовленнєві 

помилки. 

60 – 74 

Відповідь неповна, фрагментарна. Знання мають недостатньо стійкий і 

послідовний характер. Вони застосовуються переважно для виконання 

завдань репродуктивного характеру. У відповідях відсутні посилання на 

фундаментальні дослідження з певної проблеми. Відповідь має формальний 

характер, відсутня чіткість, структурованість. Здобувач вищої освіти 

використовує лише окремі знання у новій навчальній ситуації. У відповіді 

наявні фактичні та мовленнєві помилки. 

0 – 59 

Здобувач вищої освіти неспроможний відтворити інформацію у певній 

послідовності. Оперує лише загальними фразами. Відтворює лише окремі 

фрагменти, називає лише розрізнені факти, дає відповідь у формі 

висловлювання (судження). Наявні грубі фактичні та мовленнєві помилки. 

 

Методами демонстрування результатів навчання є: завдання для практичних занять, 

завдання для самостійної робіти, презентації результатів, тестові завдання, контрольні роботи. 

 



Система оцінювання та вимоги форми навчання 

 

Заочна форма навчання 

№ Вид діяльності (завдання) Критерії оцінювання 
Максимальна 

кількість балів 

Поточний контроль 

1 Виконання самостійних 

робіт 

5 балів 5 балів 

2 Участь на заняттях під час 

очних занять 

1-4 балі 1-4 балі 

3 Тестування 1-4 балі 1-4 балі 

4 Виконання залікового 

завдання 

30 балів 30 балів 

 Усього  70 

 Підсумковий 

контроль(залік) 

 30 

 РАЗОМ  100 

                                                         

Примітка: за умови відсутності екзамену, підсумковий контроль проводиться у формі заліку і 

складається з  поточного контролю, максимальна сума балів має становити 100 балів. 

 

10. Методи навчання 

 

  Індивідіально-консультативна робота здійснюється за графіком. Індивідіально-

 консультативна роботи викладача кафедри здійснюється у формі: перевірки виконаних завдань, 

перевірки та захисту завдань, винесених на поточний контроль тощо. 

До форм організації індивідуально-консультативної роботи зі здобувачами належать: 

1. За засвоєнням теоретичного матеріалу: 

− консультації індивідуальні (запитання-відповідь); 

− консультації групові (розгляд типових прикладів - ситуацій). 

2. За засвоєнням практичного матеріалу: 

− консультації індивідуальні і групові. 

3. Для комплексної оцінки засвоєння програмного матеріалу: 

− індивідуальний захист виконаних контрольних робіт; 

− підготовка доповіді для виступу на практичному занятті; 

Методики активізації процесу навчання. При викладанні навчальної дисципліни з метою 

активізації навчально-пізнавальної діяльності здобувачів вищої освіти передбачено застосування 

активних й інтерактивних методів навчання та міні- лекцій, навчальних тренінгів, ділових  та 

симулятивних ігор, кейс-методу. 

 

 

11.  Рекомендована література 

 

Основна література 
1. Світлична Є.І., Толок І.О. Латинська мова: підручник. — 2-е видання. — К.: ВД “Професіонал”, 

2005. — 400 с. 

2. Шевченко Є.М. Латинська мова і основи латинської термінології: навч. посіб. — 4-е вид., 

перероб. та доп. — К.: Медицина, 2006. — 240 с. 

3. Латинська мова та основи фармацевтичної термінології: підручник / Л.Ю. Смольська, В.Г. 

Синиця, Дз.Коваль-Гнатів та ін.; за ред. Л.Ю.Смольської. — К.: ВСВ “Медицина”, 2016. – 352 с. 



4. Латинська мова та фармацевтична термінологія: методичні вказівки до практичних занять 

студентів І курсу (Спеціальність – 226 «Фармація») / упоряд. Нетребчук Л. М., Копіца Є. П., 

Самойленко Т.О. – Одеса : ОНМедУ, 2020. – 159 с. 

5. Латинська мова та фармацевтична термінологія: методичні рекомендації для самостійної роботи 

студентів І курсу при вивченні латинської мови та основ фармацевтичної термінології 

(Спеціальність – 226 «Фармація») / упоряд. Нетребчук Л. М., Копіца Є. П., Самойленко Т.О. – 

Одеса : ОНМедУ, 2020. – 141 с. 

 

Допоміжна література 

1.Дюбенко К.А. Анатомічний українсько-латинсько-англійський словник-довідник. — К.: Довіра, 

1997. — 343 с. 

2.Закaлюжний М.М., Паласюк Г.Б. Латинська мова і основи медичної термінології: підручник. — 

Тернопіль: Укрмедкнига, 2004. — 424 с. 

3.Краковецька Г.О., Бобирьов Г.О., Бєляєва О.Н. Латинська мова. Рецептура. Клінічна 

термінологія. — К.: Здоров’я, 1999. — 358 с.  

4.Паласюк Г.Б., Чолач В.В. Латинська мова. — Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. — 343 с. 

5.Присяжнюк М.С. Російсько-український медичний словник. — К.: КМ Academia, 1995. —  

6.Методицні рекомендації до курсу  «Основи латинської мови та клінічної термінології» 

Степанова В.Є. 2014 р. 88 стор. 

7. Городкова Ю.И. Латинский язык: учебник. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2002. — 352с. 

 

12.Посилання на  інформаційні ресурси 

1. stud.com.ua 

 

     В умовах дії карантинних обмежень освітній процес в університеті здійснюється за змішаною 

формою навчання, а саме:  – дистанційно (за затвердженим розкладом занять) з використанням 

платформ та сервісів дистанційного навчання Moodle,  Zoom,  Viber, проводяться  лекційні 

заняття;  – дистанційно на платформі Moodle, Zoom, і/або Viber,   (https://mku.edu.ua/moodle) 

проводяться  практичні (семінарські), індивідуальні заняття та консультації, контроль самостійної 

роботи (див. додаток 1); – аудиторно (за затвердженим  розкладом занять) проводяться 10%  

практичних та семінарських занять у навчальних групах кількістю до 20 осіб з урахуванням 

відповідних санітарних і протиепідемічних заходів. 

 

Додаток1. 

Можливі види навчальної діяльності 

 

 Діяльність в аудиторії 

 

Онлайн - діяльність 

Попередня 

підготовка 

Опитування Вхідний контроль Ознайомлення чи повторення термінології, 

необхідної для опрацювання теми 

Подача нової 

інформації 

Презентація. Пошук відповідей 

на питання 

Тексти Відеозапис Аудіо запис  Пошук 

відповідей на питання  Відео-конференція 

Перегляд фільмів 

Тренування Обговорення Дебати Питання-

відповіді 

Питання для самоперевірки  Обговорення 

(чат, форум) 

Виконання 

практичного 

завдання 

Завдання, що виконуються під 

час практичних завдань 

Пошук відповідей на питання. Інтерактивні 

практичні завдання 

Оцінювання Контрольна робота Опитування Інтерактивне тестування  Усна відповідь  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwidsquyiujrAhVNpYsKHclFC8cQFjAAegQIEBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.viber.com%2Fru%2F&usg=AOvVaw1dVoEg3AWR-gSrGDjuRgHC
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwidsquyiujrAhVNpYsKHclFC8cQFjAAegQIEBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.viber.com%2Fru%2F&usg=AOvVaw1dVoEg3AWR-gSrGDjuRgHC
https://mku.edu.ua/moodle


  Письмова робота 

Рефлексія 

 

Діалог, групове обговорення Розробка нотаток до лекції. Карти пам’яті. 

Зворотній зв’язок 

 

Групові та індивідуальні 

консультації,  Коментарі під час 

заняття від викладача 

 

Чат, форум, опитування аудіовідео текстові 

повідомлення з коментарем. Оцінювання 

результатів групової співпраці 

 

 


