
 

 

 

Силабус навчальної дисципліни 

«Латинська мова» 

 

Спеціальність: 226 Фармація, промислова 

фармація 

Галузь знань: 22 Охорона здоров’я 

Рівень вищої освіти Початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти 

молодший бакалавр 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна з фахового переліку 

Семестр 2 (другий), 3 (третій) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС / 

загальна кількість 

годин 

1,5 кредитів / 45 годин 

Мова викладання Українська 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Сучасна медична і фармацевтична термінологія, аналіз латинських та 

грецьких слів, їх правильне використання: 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 рецептах, рецептурні вирази 

та спеціальні формулювання, що є в рецептах, до 30 афоризмів 

Чому це цікаво / 

потрібно вивчати (мета) 

Опанування латинської мови на достатньому рівні допомагає 

розрізняти класифікації та номенклатури лікарських засобів, надає 
розуміння механізму їх дії, розширює знання фармакодинаміки, 

розуміння показань, протипоказань, побічних дій у лікарських засобах, 

що є необхідною фаховою складовою майбутнього фармацевта. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Аналізувати робочу ситуацію звертаючись до альтернативних джерел, 
опанувати латинську мову, її лексику, граматику та області 

використання, а також мовні норми: орфографічні і пунктуаційні, 

використання афоризмів допомагає у висловлюванні власної думки в 
усній і письмовій формах; розширює соціокультурну складову, яка 

впливає на особистий розвиток студента. 

Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і вміннями 

(компетентності) 

Класифікувати ЛР та ЛРС за хімічним складом біологічно активних 

речовин та загальних правил заготівлі ЛРС. Здійснювати пошук і 
використання інформації, необхідної для ефективного виконання 

професійних завдань, професійного і особистісного розвитку: добирати 

інформацію з різних джерел, критично аналізувати й інтерпретувати її, 
впорядковувати, класифікувати й систематизувати; Знати систему 

латинської мови, бути здатним до інтерпретації медичних текстів, в 

першу чергу рецептів. 



Навчальналогістика Зміст дисципліни: Латинська мова – стародавня мова медицини. 

Значення латинської мови для майбутніх медиків. Оволодіння 
професійно-орієнтованим лексико-граматичним матеріалом, 

необхідним для розуміння рецептів, інструкцій. 

1. Вступ. Латинський алфавіт 

2. Довгий і короткий голосний . Наголос  
3. Дієслово. Граматичні категорії дієслова 

4. Дієслово. Активний і пасивний стан 

5. Іменник. Іменники І відміни.  
6. Рецепт. Структура і форма. Латинська частина рецепта.  

7. Рецепт Тема  

8. Іменники II відміни чоловічого роду  
9. Іменники II відміни середнього роду  

10. Прикметник. Прикметники I групи 

11. Узгодження прикметників з іменниками  

12. Фармакологічна номенклатура  
13. Хімічна номенклатура   

14. Іменники III відміни  чоловічого роду  

15. Іменники III відміни жіночого роду  
16. Іменники III відміни середнього роду  

17. Прикметники II групи  

18. Прикметники II групи  

19. Іменники IV – V відмін  
20. Ступені порівняння прикметників 

21. Прислівник . Ступені порівняння прислівників  

22. Числівники і займенники  
Види занять: практичні заняття, самостійна робота 

Методи навчання: словесні, наочні, практичні  

Форми навчання: інституційна (очна (денна) 

Пререквізити Знання з української, англійської мови, отримані на базі повної 

середньої освіти, а також міждисциплінарні знання отримані з 

інших дисциплін на початковому рівні(короткому циклі) вищої 

освіти молодший бакалавр 

Пореквізити Опанування латинської мови дозволить безперешкодно 

продовжувати навчання у ЗВО і вести наукову діяльність у 

медичній галузі, класифікувати ЛР та ЛРС за хімічним складом 

біологічно активних речовин та загальних правил заготівлі ЛРС, що є 

необхідно у роботі фармацевта 

Інформаційне

забезпечення 

з фонду  

Література: 
Шевченко Є.М. Латинська мова і основи медичної термінології: 
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Л.Ю. Смольська, В.Г. Синиця, Дз.Ю. Коваль-Гнатів. К.:   Медицина, 

2019. 2-е видання. 368 с. 

Світлична В.І., Толок І.О. Латинська мова, К.: Центр навчальної 

літератури, 2019. 450 с. 
Бєляєва О.М., Сологор І.М. Латинська мова з основами рецептури і 

клінічної термінології: навч. посібник. К.: Медицина, 2011. 352 с. 

Закaлюжний М.М. Латинська мова і основи медичноїтермінології: 
підручник. Тернопіль: Укрмедкнига, 1999. 424 с. 

Олійник Р. Латинськамова, Львів: ТзОВ “Дивосвіт”, 2001. 285 с. 

Дюбенко К.А. Анатомічнийукраїнсько-латинсько-англійський словник-

довідник. К.: Довіра, 1997. 344с. 
Латинська мова і основи медичної термінології : підручник / 

М.М. Закалюжний, А.В. Янков В.В. Чолач. Тернопіль: Укрмедкнига , 

2015. 276 с. 



Паласюк Г. Б., Чолач В. В. Латинська мова: Підручник. Тернопіль: 

Укрмедкнига, 2015. 344 с.  

Посилання на вкладені в репозитарій авторські конспект 

лекцій,методичні рекомендації, які пройшли процедуру 

затвердження цикловою комісією 

Локація та матеріально 

– технічне забезпечення 

Кабінет англійської і латинської мов №7 

 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Залік, тестування 

Відділення Професійної та практичної підготовки відділення «Фармація» 

Факультет Фармацевтичний 

Викладач 

      

 

МАМАЙ ЮЛІЯ ЮРІЇВНА 

Посада: викладач 

Профайл викладача: посилання на профіль 

Тел.: контактний телефон 

E-mail: juliiamam@gmail.com 

 

 

ДОБРОВОЛЬСЬКА МАРИНА БОРИСІВНА 

Посада: викладач 

Профайл викладача: посилання на профіль 

Тел.: +38063-317-75-25 

E-mail: marina231017@ukr.net 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

Авторський курс, викладання українською мовою 

Лінк на дисципліну Вказується посилання на розроблений електронний курс 
 

 

Заст. директора з навчальної частини                                                      Ю. С. Саболдашна 

 
Розробник                                                                                                    Ю. Ю. Мамай 
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