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Силабус 

з обов’язкової навчальної дисципліни 

Латинська мова та медична термінологія 

Рівень вищої освіти: 

перший (бакалаврський) рівень 

Освітня програма: «Фізична терапія, ерготерапія» 

Рік навчання 2, семестр 3 

Кількість кредитів 6, Мова викладання: українська 

Звітність: іспит 

 

Викладач: 

Прізвище, ім’я, по батькові Сізова Ксенія Леонідівна 

Профайл викладача http://inmov.kdu.edu.ua/?page_id=1820 

Контактна інформація Ел. адреса: inmov.krnu@gmail.com 

Телефон: +38(098)3677955 

Розклад занять http://193.189.127.179:5010/ 

Графік консультацій http://193.189.127.179:5010/ 

 

Опис дисципліни 

Викладання та навчання. Курс складається з лекційних, практичних 

занять та самостійної роботи. Навчання здійснюється з урахуванням 

послідовності викладу матеріалу. Систематизація та повторення матеріалу 

здійснюється з дотриманням одного з основних методичних принципів: від 

простого до складного з поступовим наростанням складності. Дисципліна 

«Латинська мова та медична термінологія» надає студентам основні знання про 

латинську мову як базову для медичної терміносистеми. 

Метою навчальної дисципліни «Латинська мова та медична термінологія» 

є оволодіння методами і технічними прийомами розуміння й конструювання 

медичних термінів, які утворені на основі греко-латинських терміноелементів. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є опанування основ 

латинської граматики, ознайомлення з анатомо-гістологічною, клінічною і 

фармацевтичною термінологією.  

Компетентності та програмні результати навчання 

Вивчення дисципліни дає можливість здобути компетентності, потрібні 

для подальшої професійної діяльності: 

ІК. Здатність вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми, пов’язані з фізичною терапією та ерготерапією, що характеризуються 

комплексністю та невизначеністю умов, із застосуванням положень, теорій та 

методів медико-біологічних, соціальних, психолого-педагогічних наук..  

ЗК 02. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).  

ЗК 06. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

http://inmov.kdu.edu.ua/?page_id=1820
mailto:inmov.krnu@gmail.com
http://193.189.127.179:5010/
http://193.189.127.179:5010/
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ЗК 07. Здатність спілкуватися іноземною мовою.  

ЗК 11. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

Засвоєння змісту навчальної дисципліни забезпечує досягнення таких 

програмних результатів: 

ПР 02. Спілкуватися усно та письмово українською та іноземною мовами у 

професійному середовищі, володіти фаховою термінологією та професійним 

дискурсом, дотримуватися етики ділового спілкування; складати документи, у 

тому числі іноземною мовою (мовами).  

ПР 07. Трактувати інформацію про наявні у пацієнта/клієнта порушення за 

Міжнародною класифікацією функціонування, обмеження життєдіяльності та 

здоров’я (МКФ) та Міжнародною класифікацією функціонування, обмеження 

життєдіяльності та здоров’я дітей та підлітків (МКФ ДП).  

 

Структура курсу 
К-сть год. 

денна/заочна ф.н. 
Тема Результати навчання Завдання 

Л
К

 

П
З

 

С
а

м
.р . 

Змістовий модуль 1 

2 4 8 

Тема 1. Латинська 

мова як основа 

медичної 

термінології.  

ПР 02. Спілкуватися усно та 
письмово українською та 
іноземною мовами у 
професійному середовищі, 
володіти фаховою 
термінологією та професійним 
дискурсом, дотримуватися 
етики ділового спілкування; 
складати документи, у тому 
числі іноземною мовою 
(мовами).  
ПР 07. Трактувати інформацію 
про наявні у пацієнта/клієнта 
порушення за Міжнародною 
класифікацією функціонування, 
обмеження життєдіяльності та 
здоров’я (МКФ) та 
Міжнародною класифікацією 
функціонування, обмеження 
життєдіяльності та здоров’я 
дітей та підлітків (МКФ ДП). 

Дослідження 
теоретичних 
питань, 
практичні та 
ситуативні 
завдання, 
індивідуальні 
завдання. 

 4 8 

Тема 2. Латинський 

алфавіт. Фонетика і 

правила читання. 

ПР 02. Спілкуватися усно та 
письмово українською та 
іноземною мовами у 
професійному середовищі, 
володіти фаховою 
термінологією та професійним 
дискурсом, дотримуватися 
етики ділового спілкування; 
складати документи, у тому 
числі іноземною мовою 
(мовами).  

Практичні та 
ситуативні 
завдання, 
індивідуальні 
завдання. 
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ПР 07. Трактувати інформацію 
про наявні у пацієнта/клієнта 
порушення за Міжнародною 
класифікацією функціонування, 
обмеження життєдіяльності та 
здоров’я (МКФ) та 
Міжнародною класифікацією 
функціонування, обмеження 
життєдіяльності та здоров’я 
дітей та підлітків (МКФ ДП). 

2 4 8 

Тема 3.  Поняття 

«науковий термін». 

Розвиток та 

становлення 

української 

медичної 

термінології. 

 

ПР 02. Спілкуватися усно та 
письмово українською та 
іноземною мовами у 
професійному середовищі, 
володіти фаховою 
термінологією та професійним 
дискурсом, дотримуватися 
етики ділового спілкування; 
складати документи, у тому 
числі іноземною мовою 
(мовами).  
ПР 07. Трактувати інформацію 
про наявні у пацієнта/клієнта 
порушення за Міжнародною 
класифікацією функціонування, 
обмеження життєдіяльності та 
здоров’я (МКФ) та 
Міжнародною класифікацією 
функціонування, обмеження 
життєдіяльності та здоров’я 
дітей та підлітків (МКФ ДП). 

Дослідження 
теоретичних 
питань, 
практичні та 
ситуативні 
завдання, 
індивідуальні 
завдання. 

2 4 8 

Тема 4. Система 

латинського 

іменника. 

ПР 02. Спілкуватися усно та 
письмово українською та 
іноземною мовами у 
професійному середовищі, 
володіти фаховою 
термінологією та професійним 
дискурсом, дотримуватися 
етики ділового спілкування; 
складати документи, у тому 
числі іноземною мовою 
(мовами).  
ПР 07. Трактувати інформацію 
про наявні у пацієнта/клієнта 
порушення за Міжнародною 
класифікацією функціонування, 
обмеження життєдіяльності та 
здоров’я (МКФ) та 
Міжнародною класифікацією 
функціонування, обмеження 
життєдіяльності та здоров’я 
дітей та підлітків (МКФ ДП). 

Дослідження 
теоретичних 
питань, 
практичні та 
ситуативні 
завдання, 
індивідуальні 
завдання. 

 4 8 

Тема 5. Іменники I 

та II відмін. 

Nominativus et 

ПР 02. Спілкуватися усно та 
письмово українською та 
іноземною мовами у 
професійному середовищі, 

Практичні та 
ситуативні 
завдання, 
індивідуальні 
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Genetivus Pluralis. володіти фаховою 
термінологією та професійним 
дискурсом, дотримуватися 
етики ділового спілкування; 
складати документи, у тому 
числі іноземною мовою 
(мовами).  
ПР 07. Трактувати інформацію 
про наявні у пацієнта/клієнта 
порушення за Міжнародною 
класифікацією функціонування, 
обмеження життєдіяльності та 
здоров’я (МКФ) та 
Міжнародною класифікацією 
функціонування, обмеження 
життєдіяльності та здоров’я 
дітей та підлітків (МКФ ДП). 

завдання. 

 4 8 

Тема 6. Загальна 

характеристика 

іменників ІІІ 

відміни 

ПР 02. Спілкуватися усно та 
письмово українською та 
іноземною мовами у 
професійному середовищі, 
володіти фаховою 
термінологією та професійним 
дискурсом, дотримуватися 
етики ділового спілкування; 
складати документи, у тому 
числі іноземною мовою 
(мовами).  
ПР 07. Трактувати інформацію 
про наявні у пацієнта/клієнта 
порушення за Міжнародною 
класифікацією функціонування, 
обмеження життєдіяльності та 
здоров’я (МКФ) та 
Міжнародною класифікацією 
функціонування, обмеження 
життєдіяльності та здоров’я 
дітей та підлітків (МКФ ДП). 

Практичні та 
ситуативні 
завдання, 
індивідуальні 
завдання. 

2 4 8 

Тема 7. Система 

латинського 

прикментника. 

 

ПР 02. Спілкуватися усно та 
письмово українською та 
іноземною мовами у 
професійному середовищі, 
володіти фаховою 
термінологією та професійним 
дискурсом, дотримуватися 
етики ділового спілкування; 
складати документи, у тому 
числі іноземною мовою 
(мовами).  
ПР 07. Трактувати інформацію 
про наявні у пацієнта/клієнта 
порушення за Міжнародною 
класифікацією функціонування, 
обмеження життєдіяльності та 
здоров’я (МКФ) та 
Міжнародною класифікацією 

Дослідження 
теоретичних 
питань, 
практичні та 
ситуативні 
завдання, 
індивідуальні 
завдання. 
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функціонування, обмеження 
життєдіяльності та здоров’я 
дітей та підлітків (МКФ ДП). 

Змістовий модуль 2 

2 4 8 

Тема 8. Граматичні 

категорії дієслова. 

ПР 02. Спілкуватися усно та 
письмово українською та 
іноземною мовами у 
професійному середовищі, 
володіти фаховою 
термінологією та професійним 
дискурсом, дотримуватися 
етики ділового спілкування; 
складати документи, у тому 
числі іноземною мовою 
(мовами).  
ПР 07. Трактувати інформацію 
про наявні у пацієнта/клієнта 
порушення за Міжнародною 
класифікацією функціонування, 
обмеження життєдіяльності та 
здоров’я (МКФ) та 
Міжнародною класифікацією 
функціонування, обмеження 
життєдіяльності та здоров’я 
дітей та підлітків (МКФ ДП). 

Дослідження 
теоретичних 
питань, 
практичні та 
ситуативні 
завдання, 
індивідуальні 
завдання. 

2 4 8 

Тема 9. Структурні 

моделі клінічних 

термінів. Поняття 

«терміноелемент». 

ПР 02. Спілкуватися усно та 
письмово українською та 
іноземною мовами у 
професійному середовищі, 
володіти фаховою 
термінологією та професійним 
дискурсом, дотримуватися 
етики ділового спілкування; 
складати документи, у тому 
числі іноземною мовою 
(мовами).  
ПР 07. Трактувати інформацію 
про наявні у пацієнта/клієнта 
порушення за Міжнародною 
класифікацією функціонування, 
обмеження життєдіяльності та 
здоров’я (МКФ) та 
Міжнародною класифікацією 
функціонування, обмеження 
життєдіяльності та здоров’я 
дітей та підлітків (МКФ ДП). 

Дослідження 
теоретичних 
питань, 
практичні та 
ситуативні 
завдання, 
індивідуальні 
завдання. 

2 4 8 

Тема 10. 

Префіксальний та 

суфіксальний 

способи творення у 

клінічній 

термінології. 

ПР 02. Спілкуватися усно та 
письмово українською та 
іноземною мовами у 
професійному середовищі, 
володіти фаховою 
термінологією та професійним 
дискурсом, дотримуватися 
етики ділового спілкування; 
складати документи, у тому 
числі іноземною мовою 

Дослідження 
теоретичних 
питань, 
практичні та 
ситуативні 
завдання, 
індивідуальні 
завдання. 
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(мовами).  
ПР 07. Трактувати інформацію 
про наявні у пацієнта/клієнта 
порушення за Міжнародною 
класифікацією функціонування, 
обмеження життєдіяльності та 
здоров’я (МКФ) та 
Міжнародною класифікацією 
функціонування, обмеження 
життєдіяльності та здоров’я 
дітей та підлітків (МКФ ДП). 

2 4 8 

Тема 11. Латинські 

та грецькі префікси 

у медичній 

термінології. 

ПР 02. Спілкуватися усно та 

письмово українською та 

іноземною мовами у 

професійному середовищі, 

володіти фаховою 

термінологією та професійним 

дискурсом, дотримуватися 

етики ділового спілкування; 

складати документи, у тому 

числі іноземною мовою 

(мовами).  

ПР 07. Трактувати інформацію 

про наявні у пацієнта/клієнта 

порушення за Міжнародною 

класифікацією функціонування, 

обмеження життєдіяльності та 

здоров’я (МКФ) та 

Міжнародною класифікацією 

функціонування, обмеження 

життєдіяльності та здоров’я 

дітей та підлітків (МКФ ДП). 

Дослідження 
теоретичних 
питань, 
практичні та 
ситуативні 
завдання, 
індивідуальні 
завдання. 

 4 8 

Тема 12. Складні 

клінічні терміни. 

ПР 02. Спілкуватися усно та 

письмово українською та 

іноземною мовами у 

професійному середовищі, 

володіти фаховою 

термінологією та професійним 

дискурсом, дотримуватися 

етики ділового спілкування; 

складати документи, у тому 

числі іноземною мовою 

(мовами).  

ПР 07. Трактувати інформацію 

про наявні у пацієнта/клієнта 

порушення за Міжнародною 

класифікацією функціонування, 

обмеження життєдіяльності та 

здоров’я (МКФ) та 

Міжнародною класифікацією 

функціонування, обмеження 

життєдіяльності та здоров’я 

Практичні та 
ситуативні 
завдання, 
індивідуальні 
завдання. 
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дітей та підлітків (МКФ ДП). 

 4 8 

Тема 13. Структура 

фармацевтичного 

терміна. Рецепт та 

скорочення. 

ПР 02. Спілкуватися усно та 

письмово українською та 

іноземною мовами у 

професійному середовищі, 

володіти фаховою 

термінологією та професійним 

дискурсом, дотримуватися 

етики ділового спілкування; 

складати документи, у тому 

числі іноземною мовою 

(мовами).  

ПР 07. Трактувати інформацію 

про наявні у пацієнта/клієнта 

порушення за Міжнародною 

класифікацією функціонування, 

обмеження життєдіяльності та 

здоров’я (МКФ) та 

Міжнародною класифікацією 

функціонування, обмеження 

життєдіяльності та здоров’я 

дітей та підлітків (МКФ ДП). 

Практичні та 
ситуативні 
завдання, 
індивідуальні 
завдання. 

2 4 8 

Тема 14. Хімічна 

номенклатура. 

ПР 02. Спілкуватися усно та 

письмово українською та 

іноземною мовами у 

професійному середовищі, 

володіти фаховою 

термінологією та професійним 

дискурсом, дотримуватися 

етики ділового спілкування; 

складати документи, у тому 

числі іноземною мовою 

(мовами).  

ПР 07. Трактувати інформацію 

про наявні у пацієнта/клієнта 

порушення за Міжнародною 

класифікацією функціонування, 

обмеження життєдіяльності та 

здоров’я (МКФ) та 

Міжнародною класифікацією 

функціонування, обмеження 

життєдіяльності та здоров’я 

дітей та підлітків (МКФ ДП). 

Дослідження 
теоретичних 
питань, 
практичні та 
ситуативні 
завдання, 
індивідуальні 
завдання. 

2 4 8 

Тема 15. Ботанічна 

номенклатура. 

ПР 02. Спілкуватися усно та 

письмово українською та 

іноземною мовами у 

професійному середовищі, 

володіти фаховою 

термінологією та професійним 

дискурсом, дотримуватися 

етики ділового спілкування; 

Дослідження 
теоретичних 
питань, 
практичні та 
ситуативні 
завдання, 
індивідуальні 
завдання. 
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складати документи, у тому 

числі іноземною мовою 

(мовами).  

ПР 07. Трактувати інформацію 

про наявні у пацієнта/клієнта 

порушення за Міжнародною 

класифікацією функціонування, 

обмеження життєдіяльності та 

здоров’я (МКФ) та 

Міжнародною класифікацією 

функціонування, обмеження 

життєдіяльності та здоров’я 

дітей та підлітків (МКФ ДП). 

 

Політика оцінювання 

                                Оцінювання завдань, терміни їх виконання 
№ 
з/
п 

Завдання Терміни виконання Критерії оцінювання 

1 Завдання до 

практичних 

 занять 

Щотижня, згідно з 

розкладом: 

http://193.189.127.179:5

010/ 

Самостійність, творчість, 

точність, вчасність 

виконання завдань 

2 Підготовка 

теоретичних питань 

(у тому числі 

питання, відведені 

на 
самостійне 
опрацювання) 

Щотижня, згідно з 
розкладом: 
http://193.189.127.179:5

010/ 

Правильність,логічність, 

відповідність темі, 

Оригінальність та 

комплексність звіту 

3 Тестування з теми Наприкінці теми Правильність,вчасність 
виконання завдань 

4 Модуль 1, 
модуль 2 
(письмова 
робота) 

Наприкінці 
модуля 1, 2 

Самостійність,правильні
сть виконання завдань 

 

При оцінюванні здобувача враховується наступне: 

http://econ.kdu.edu.ua/uk/content/kryteriyi-ocinyuvannya-znan-studentiv 

1. Відвідування лекційних і практичних занять. 

2. Активна і продуктивна участь у практичних заняттях (додаткові бали за 

роботу у команді, творчий підхід). 

3. Опрацювання базової та допоміжної літератури. 

4. Вчасне виконання завдань для самостійної роботи (додаткові бали за 

використання сучасних інформаційних технологій, зміст і форму 

презентації результатів досліджень, участь у науково-практичних 

заходах). 

5. Виконання тестових завдань. 

http://econ.kdu.edu.ua/uk/content/kryteriyi-ocinyuvannya-znan-studentiv
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Шкала оцінювання 
Сума балів за всі види навчальної 

діяльності 
Оцінка ECTS Оцінка за національною шкалою 

90 – 100 А відмінно   

82-89 В 
добре  

74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

 

Політика курсу 

1. Пропущені заняття (лікарняні, мобільність, і т.д.). Пропущені заняття 

необхідно відпрацювати. Для цього здобувач освіти має виконати індивідуальні 

завдання за пропущеними темами: 

http://1862001.sdasava.web.hosting-test.net/metododichna-robota/ 

2. Поведінка в аудиторії. Усі учасники освітнього процесу мають 

дотримуватися етичних норм. Здобувач вищої освіти зобов’язаний старанно та 

сумлінно навчатися протягом усього періоду навчання. Водночас він повинен 

підтримувати інших у прагненні поглиблювати знання та виконувати свої 

обов’язки. Від викладача вимагається доброзичливе, серйозне і тактовне 

ставлення до здобувачів вищої освіти. 

3. Академічна доброчесність 

У КрНУ діє Кодекс академічної етики 

(http://www.kdu.edu.ua/Documents/Kodeks_akadem_etyky_KrNU.pdf), «Положення 

про перевірку наукових, навчально-методичних, кваліфікаційних і навчальних 

робіт на академічний плагіат», на основі якого розроблена «Інструкція щодо 

перевірки випускних кваліфікаційних робіт на академічний плагіат із 

використанням програмно-технічних засобів» 

(http://www.kdu.edu.ua/Documents/metod_instruczija_plagiat_2019.pdf). 

Згідно з цими документами перевірці на плагіат підлягають усі види 

письмових робіт. Перевірка випускних кваліфікаційних робіт здійснюється з 

використанням онлайн-сервісу Unicheck за допомогою електронного репозитарію 

КрНУ, який накопичує, зберігає та надає доступ до електронних версій. 

Ступінь унікальності індивідуальних завдань (у т. ч. тези доповідей, наукові 

роботи, курсові та контрольні роботи) також перевіряється за допомогою онлайн-

сервісів із вільним доступом. 

За критерій оригінальності творів приймається показник рівня унікальності 

тексту у відсотках, отриманий за допомогою програмно-технічних засобів 

перевірки на плагіат і збільшений на відсоток правомірних запозичень. Результат 

перевірки оформлюється відповідним протоколом, де зазначається коректність 

посилань або факт плагіату. 

http://1862001.sdasava.web.hosting-test.net/metododichna-robota/
http://www.kdu.edu.ua/Documents/Kodeks_akadem_etyky_KrNU.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/metod_instruczija_plagiat_2019.pdf
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4. Визнання результатів навчання, отриманих унаслідок неформальної освіти 

та здобутих в інших ЗВО, у т.ч. за кордоном, відбувається на основі: 

http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/nef_osvita.doc 

 

Методичне забезпечення 

http://document.kdu.edu.ua/metod.php 

Рекомендована література 

Базова 

1. Дерев’янченко Н. В., Литовська О. В. Латинська мова та медична 

термінологія: навчальний посібник (для студентів вищих мед. навч. закладів) / Н. 

В. Дерев’янченко, О. В. Литовська. Харків: ХНМУ, 2017. 172 с 

2. Іоненко І. Р. Латинська мова і основи медичної термінології: Навчальний 

посібник для студ. 1 курсу мед. навч. закл. Х.: ХНМУ, 2014. 100 с.  

3. Куліченко А.К. Латинська мова та медична термінологія. Ч.ІІ: Клінічна 

термінологія : практикум для студ.-іноз. гром. І курсу мед. ф-тів / авт.- уклад. А.К. 

Куліченко, Ю.С. Скрипник, І.О. Хітрова. 2-ге вид., доопрац. і доповн. Запоріжжя: 

ЗДМУ, 2018. 81 с.  

4. Латинська мова: практикум для студ.-іноз. гром. І курсу мед. та фарм. фтів / 

авт.-уклад. А.К. Куліченко, Ю.С. Скрипник, І.О. Хітрова. 2-ге вид., доопрац. і 

доповн. Запоріжжя: ЗДМУ, 2018. 96 с.  

5. Медична термінологія. Навчальний посібник для самостійної роботи 

студентів з кредитного модуля дисципліни «Анатомія та фізіологія людини1. 

Основи біомедичних знань. Медична термінологія» для здобувачів ступеня 

бакалавра спеціальності 163 «Біомедична інженерія» [Електронний ресурс]: 

навчальний посібник для студ. спеціальності 163 «Біомедична інженерія» / КПІ 

ім. Ігоря Сікорського: уклад. О.Я. Беспалова. Електронні текстові дані (1 файл: 

368 Кбайт).  Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. 61 с. 

Допоміжна 

6. Українсько-латинсько-анґлійський медичний енциклопедичний словник: У 4 т. 

/ Укладачі: Л.І. Петрух, І.М. Головко. К.: ВСВ “Медицина”, 2012–2016. 

11. Інформаційні ресурси 

Віртуальний освітній простір Кременчуцького національного університету імені 

Михайла Остроградського та система оцінки якості навчання й тестування знань 

студентів: http://krnu.org/ 

http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/nef_osvita.doc
http://document.kdu.edu.ua/metod.php
http://krnu.org/

