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ПЕРЕДМОВА. PRAEFAТIO  

 

Курс «Латинська мова» розрахований на здобувачів 

вищої освіти спеціальностей 183 Технології захисту 

навколишнього середовища та 101 Екологія. Цей курс є 

обов’язковою, загальноосвітньою дисципліною, вивчення якої 

розширює не лише знання з біології, а саме основ систематики, 

таксономії та номенклатури рослин і тварин; елементів екології, 

географії рослин і тваринним світом Рівненщини, але й 

лінгвістичний світогляд здобувачів, забезпечує розвиток 

пізнавальних здібностей, практичних навиків, формує 

теоретичне та практичне підгрунтя для оволодіння обраною 

професією із урахуванням сучасних тенденцій розвитку 

біологічних наук. Тому предмет цього курсу передбачає 

вивчення основ граматики латинської мови, а об’єкт – засвоєння 

практичних навичок роботи із лінгвістичним матеріалом і 

біологічною термінологією.  

Метою дисципліни «Латинська мова» є набуття вмінь із 

створення термінів біологічної номенклатури і користування 

латинською термінологією.  

Методичні рекомендації призначені для практичної та 

самостійної роботи здобувачів вищої освіти спеціальностей 183 

Технології захисту навколишнього середовища та 101 Екологія.. 

Укладені граматичні та термінотвірні таблиці дозволяють 

унаочнити та оптимізувати роботу із засвоєння принципів 

термінотворення та їхньої систематики. 

Пропоновані Методичні рекомендації є доповненням до 

навчального посібника «Латинська мова для студентів-екологів» 

за авторством Р.Г. Попович.  

Поява Методичних рекомендацій з латинської мови із 

лаконічним викладом граматичного матеріалу у вигляді таблиць 

і схем викликана потребою у створенні нової навчальної 

літератури із врахуванням особливостей підготовки майбутніх 

фахівців. 

Студент-еколог у результаті завершення курсу повинен 

знати:  
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– фонетичні правила для правильного читання та 

написання латинських термінів; 

– основні правила граматики, релевантні для 

термінотворення у сфері ботаніки та зоології; 

– принципи побудови латинських уніномінальних та 

біномінальних назв; 

– термінологічний мінімум (приблизно 150 

найменувань), який включає назви із регіональної фауни та 

флори, об'єкти регіональної охорони , назви видів, занесених до 

червоної Книги України. 

Після завершення курсу студент-еколог повинен вміти: 

– правильно читати та писати латинські терміни, в тому 

числі запозичені з грецької мови, а також із сучасних мов; 

– орієнтуватись у структурі та семантиці уніномінальних 

та біномінальних термінологічних утворень; 

– користуватись латинсько-українським словником, 

визначником рослин і тварин та іншою довідковою літературою. 

 

Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

у
сь

о
го

 

у тому числі 

у
сь

о
го

 

у тому числі 

л п 

л
аб

. 

с. р. л п лаб. с.р. 

Змістовий модуль 1. Фонетичні особливості латинських термінів. 

Тема 1. Короткий 

огляд історії 

латинської мови. 

6 — 2 — 4 — — — — — 

Тема 2. Латинський 

алфавіт. Голосні та 

дифтонги. 

6 — 2 — 4 — — — — — 

Тема 3. Вимова 

приголосних 
6 — 2 — 4 — — — — — 

Тема 4. Читання 6 — 2 — 4 — — — — — 
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Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

у
сь

о
го

 

у тому числі 

у
сь

о
го

 

у тому числі 

л п 

л
аб

. с. р. л п лаб. с.р. 

буквосполучень. 

Тема 5. Наголос.  6 — 2 — 4 — — — — — 

Тема 6. Довгота та 

короткість суфіксів. 
6 — 2 — 4 — — — — — 

Всього за 

змістовим модулем 

1: 

36 — 12 — 24 — — — — — 

Змістовий модуль 2. Граматичні особливості 

 латинських термінів. 

Тема 7. 

Відмінювання 

іменників І відміни 

4 — 2 — 4 — — — — — 

Тема 8. Іменники ІІ 

відміни 

Прикметники 

першої групи. 

5 — 2 — 4 — — — — — 

Тема 9. Іменники ІІІ 

відміни. 

Прикметники другої 

групи. 

5 — 2 — 4 — — — — — 

Тема 10. Іменники 

ІV та V відміни. 

Ступені порівняння 

прикметників. 

4 — 3 — 6 — — — — — 

Тема 11. Числівник.  3 — 3 — 6 — — — — — 

Тема 12. 

Дієприкметник. 
4 — 3 — 6 — — — — — 

Тема 13. 

Повторення та 

систематизація 

4 — 3 — 6 — — — — — 
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Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

у
сь

о
го

 

у тому числі 

у
сь

о
го

 

у тому числі 

л п 

л
аб

. с. р. л п лаб. с.р. 

матеріалу пройдених 

тем. 

Всього за 

змістовим модулем 

2: 

44 — 18 — 36 — — — — — 

Усього годин: 90 — 30 — 60 — — — — — 

 

Теми практичних занять 

№ 

п/п 
Тема 

К-сть годин 

ДФН ЗФН 

Змістовий модуль 1. Фонетичні особливості латинських термінів. 

1. Короткий огляд історії латинської мови. 2 — 

2. Латинський алфавіт. Голосні та дифтонги. 2 — 

3. Вимова приголосних. 2 — 

4. Читання буквосполучень. 2 — 

5. Наголос.  2 — 

6. Довгота та короткість суфіксів. 2 — 

Змістовий модуль 2. Граматичні особливості латинських термінів. 

7. Відмінювання іменників І відміни. 2 — 

8. Іменники ІІ відміни. Прикметники першої групи. 2 — 

9. Іменники ІІІ відміни. Прикметники другої групи. 2 — 

10 Іменники ІV та V відмін. Ступені порівняння 

прикметників. 
3 — 

11. Числівник. 3 — 

12. Дієприкметник. 3 — 

13. Повторення та систематизація матеріалу пройдених 

тем. 
3 — 

Усього годин: 30 — 
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Методи навчання. 

При вивченні латинської мови використовуються як 

традиційні методи (пояснення, демонстрація, виконання 

різноманітних вправ), так і комунікативна професійно 

орієнтована методика з інтеграцією інтерактивних технологій 

навчання (елементи колективно-групового навчання, 

ситуативного моделювання, опрацювання дискусійних питань). 

При організації самостійної роботи студентів активно 

використовується метод проектів. 

 

Методи контролю. 

Оцінювання навчальних досягнень студентів з латинської 

мови здійснюється за результатами поточино та підсумкового 

контролю.  

Поточний контроль проводиться з метою оцінки рівня 

підготовленості студентів до виконання конкретних робіт, 

повноти та якості засвоєння студентами навчального матеріалу 

за темами, змістовими модулями навчальної дисципліни та 

виконання індивідуальних завдань відповідно до робочої 

програми навчальної дисципліни. Він здійснюється викладачем 

упродовж семестру. 

Оцінювання завдань поточного контролю проводиться з 

розрахунку: від 0 до 100 балів – при підсумковому контролі у 

формі заліку.  

Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки 

рівня досягнення компетентностей відповідно до освітньо-

кваліфікаційної характеристики фахівця спеціальностей 

101 «Екологія» 183 «Технології захисту навколишнього 

середовища» та здійснюється у формі семестрового заліку (І 

семестр). 

Він проводиться за результатами поточного контролю і 

не передбачає обов’язкової присутності студента. Сума 

набраних балів оприлюднюється в електронному журналі 

академічної групи до початку екзаменаційної сесії. 

Основними критеріями, що характеризують рівень 
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компетентності студента при оцінюванні результатів поточного 

контролю та самоконтролю є такі:  

– виконання всіх видів навчальної роботи, що 

передбачені робочою програмою навчальної дисципліни; 

– глибина і характер знань навчального матеріалу за 

змістом навчальної дисципліни, що міститься в основних та 

додаткових рекомендованих літературних джерелах; 

– вміння аналізувати явища, що вивчаються, у їх 

взаємозв’язку і розвитку; 

– характер відповідей на поставлені питання (чіткість, 

лаконічність, логічність, послідовність тощо); 

– вміння застосовувати теоретичні положення під час 

виконання практичних завдань; 

– вміння аналізувати достовірність одержаних результатів.  

Оцінювання результатів поточної роботи (завдання, що 

виконуються на практичних заняттях та консультаціях, 

результати самостійної роботи студентів) проводиться за такими 

критеріями: 

Ситуаційні вправи, конкретні ситуації та інші завдання 

творчого характеру (% від кількості балів, виділених на 

завдання із заокругленням до цілого числа): 

0 % – завдання не виконано; 

40 % – завдання виконано частково, висновки не 

аргументовані і не конкретні; 

60 % – завдання виконано повністю, висновки містять 

окремі недоліки, судження студента недостатньо аргументовані; 

80 % – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить 

окремі несуттєві недоліки несистемного характеру; 

100 % – завдання виконано правильно, вчасно і без 

зауважень. 
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Розподіл балів, які присвоюються студентам /залік/ 

Поточне тестування та самостійна робота 
Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

Т1 Т

2 

Т3 Т

4 

Т

5 

Т6 Т

7 

Т

8 

Т

9 

Т

10 

Т

11 

Т

12 

Т

13 100 

5 5 5 5 5 5 10 10 10 10 10 10 10 

 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для заліку 

90-100 

зараховано 

82-89 

74-81 

64-73 

60-63 

35-59 
не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0-34 
не зараховано з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 
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ФОНЕТИКА І ГРАФІКА.  

PHONETICA ET GRAPHICA 

Omne initium difficile est. 

Кожний початок важкий 

 

Латинська абетка класичного періоду складається з 24 букв. 

Латинські літери Назва літери Вимова 

Aa а [а] 

Bb бе [б] 

Cc це [к], [ц] 

Dd де [д] 

Ee е [е] 

Ff еф [ф] 

Gg ґе [ґ] 

Hh га [г] 

Ii і [і], [й] 

Kk ка [к] 

Ll ель [ль] 

Mm ем [м] 

Nn ен [н] 

Oo о [о] 

Pp пе [п] 

Qq ку [к] 

Rr ер [р] 

Ss ес [с], [з] 

Tt те [т], [ц] 

Uu у [у] 

Vv ве [в] 

Xx ікс [кс], [кз] 

Yy іпсилон [і] 

Zz зета [з], [ц] 

У сучасній біологічній номенклатурі вживаються ще літери j (йота) 

та w (дубль ве) 

 

. 
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Класифікація звуків 
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Графіка Назва  Вимова. 

Правила читання 

Приклади 

A a а [а]  

B b бе [б]  

C c це [ц] 

- перед e, i, y 

- перед ae, oe 

 

 

[к] 

- перед a, o, u 

- перед au 

- перед 

приголосними 

- наприкінці 

слова 

centum 

circulus 

Cyclops  

Caesar 

coeptum  

casa  

causa  

collega 

dic! 

►  cu [кв] ►  cui 

D d де [д]  

E e е [е] 

перед ним приголосний  

НЕ пом’якшується! 

 

F f еф [ф]  

G g ґе 

 

[г]  

►gu [гв] ► lingua 

H h га [γ] ≈ укр. ґ, нім. H hora 

► в грецизмах: 

ch [х], ph [ф], th [т], rh [р] 

chaos 

philosophus 

rhythmus 

I i і [и]  

перед / після 

приголосного 

[й, j] 

- між голосними 

- перед 

голосним на 

початку слова 

ibi 

maior, ius 

J j йот(а) [j] 

уведена в XVI ст.,  

вживається рідко 

major, jus 

K k ка [к]                                                                     

рано втратилася, зберіглась в 

окремих словах та 
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скороченнях“Kalendae (K., Kal.)”, 

“Kaeso (K.)” 

L l ель [л’]  

M m ем [м]  

N n ен [н]  [ŋ] 

перед c, g, gu, qu 

ancora, 

ingens, 

lingua, 

quinque 

O o о [о]  

P p пе [п]  

Q q ку [-] 

вживається включно з u у складі 

буквосполучення 

qu [кв] + голосний 

Quis? Quid? 

 

R r ер [р]  

S s ес [с]  [з]                                

між голосними 

sanus 

rosa 

► su ► persuadeo                                    

 

Consuetūdo 

est altĕra 

natūra. 

suus 

[св]                                           
suavis, consuesco,                     

suadeo,  Suebi                        

і в похідних 

[су]                                        

в решті 

випадків 

T t те [т]  

► TI + голосний Beōtia 

bestia 

Attius 

mixtio 

militia 

ти 
totius 

- в грецизмах 

- после s, t, x 

ці 
в решті 

випадків 

U u у [у]  ► [в] 

cu [кв], gu 

[гв], qu [кв], 

su [св] 

cura 

cui  

suavis 

[свавiс]  

suasoria 

[свазорiа] 

V v ве [в] ≈ англ. W  
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уведена в XVI ст. 

X x ікс [кс] [кз] 

між 

голосними 

oxygenium 

Xerxes 

Non rex est 

lex, sed lex 

est rex 

Y y іпсіло

н 

[і] 

 в грецизмах 

syllaba 

clepsydra 

pyramis 

Z z зет(а)                

зед(а)                            

[з] 

 

 

 

 

 

 

[ц] НЕ в грецизмах 

zona [зона]  

zodiācus 

[зодiакус]  

zoon [зоон]  

zephyrus 

[зефiрус]  

 

zincum 

[цiнкум] 

influenza 

[iнфлюенца] 

Голосні (Vocales) 

монофтонги дифтонги диграфи 

A  

E  

I  

O  

U  

Y  

[ā] [ă] 

[ē] [ĕ] 

[ī] [ĭ] 

[ō] [ŏ] 

[ū] [ŭ] 

[ỳ] [ў] 

AU ау 

EU эу 

AE э 

OE ö,[ə] 

 

 

* збіг голосних: 

AĒ, AĔ, AË 

OĒ, OĔ, OË 

 

aēr [á-ер], 

coĕmo [кó-е-мо] 

līber – «вільний» 

lĭber – «книга» 

vĕnit – «він приходить» 

vēnit – «він прийшов» 

edŭco – «виховувати» 

edūco – «підносити» 
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Буквосполучення 

Складоподіл 

відкритий склад – склад закінчується на голосний 

закритий склад – склад закінчується на приголосний 

дифтонги та диграфи = довгий голосний 

* cu, gu, ch, ph, th, rh, qu, bl, br, pl, pr, dl, dr, tl, tr, cl, cr, gl, gr = 

один приголосний 

між 2-ма голосними a-ri-es, de-us, vi-ae 

між голосним і приголосним  cau-sa, a-qua, ve-to 

між 2-ма приголосними, в тому числі 

подвійними  

ves-per, gut-ta 

перед групою приголосних «muta cum liquida» 

(mcl)  

b                                   

p                                    

d                                

 

l                      

r 

pa-tri-a 

Буквосполучення Вимова Приклади 

ch [х] chole [холє] 

chirurgus [хірургус] 

chorda [хорда]  
ph [ф] pharmacon [фaрмакон] 

philosophus [філозофус] 

philologia [фільольогія] 
rh [р] rhizoma [різома] 

rhetor [ретор] 
th [т] 

thorax [торакс] 

theatrum [театрум] 

sch [сх] schеma [схема]  

schola [схоля] qu [кв] aqua [aква] 

quinque [квінкве] 

quёrcus [кверкус]  
ngu + 

голосний 
[нгв] lingua [лінґва] 

unguёntum [унґвентум] 

unguis [унґвіс] 
su + 

голосний 

[св], якщо утворює 

один склад  

[су], якщо не утворює 

один склад 

suadus [сведус] 

сonsuetudo [консветудо] 

 

ti + 

голосний 

[ці] у більшості 

випадків 

[ті] після s, t, x 

ti з наступним 

голосним 

вимовляється як 

[ті] у наголошеній 

позиції: totius 

[тотіус]; також у 

похідних словах, 

якщо у 

стрижневому слові 

цього сполучення не 

було: lati-or 

[лятіор] – ширший 

(від latus – 

широкий); mont-ium 

[монтіум] – гір (від 

mons – гора). 

solutio [солюціо]  

operatio [оперaціо]  

vitium [віціум] 

bёstia [бестія] 

ostium [остіум] 

 

mіxtio [мікстіо] 
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t                          

g                         

c 
 

в групі з 3-х приголосних – перед останнім 

приголосним 

sanc-tus 

tem-plum – (mcl)! 

[й, j] при вимові подвоюються peior [пей-йор] 

prjor  

між морфемами ab-ES-se 

між трьома приголосними перед останнім 

приголосним (крім сполучень з групою “muta 

cum liquida” та буквосполучень грецького 

походження) 

func-ti-o  

tinc-tu-ra  

mem-bra-na  

Men-tha  

між префіксом і коренем слова sub-stantia  

ab-usus  

між голосним (або дифтонгом) і сполучення qu a-qua 

li-quor 

e-quus 

ae-qua-lis  

 

Довгота і короткість складів  

довгі склади короткі склади 

за природою:  

відкриті з довгим за природою 

голосним: me-di-cī-na 

відкриті з коротким за 

природою голосним: me-dĭ-cus 

за положенням:  

якщо наступний за відкритим 

складом склад починається з Z або 

X:      

cor-re-xi 

якщо наступний за відкритим 

складом склад починається з 

голосного або H: ra-ti-o, de-tra-

ho 

закриті: ma-gis-ter  відкриті склади / перед “muta 

cum                        liquida”: ce-

re-brum 
з дифтонгом або диграфом:                             

per-sae-pe 

 

Довгі і короткі суфікси 

Суфікси Приклади 

довгі -āl- vernālis, e – весняний; cellulāris, e – 

клiтинний 
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 -ār- articulāris – суглобовий 

  -āt- cognātus, a, um – спорiднений 

  -ūr- mixtūra – мікстура; matūrus, a, um – стиглий 

  -ūt- cornūtus – рогатий 

  -īn- canīnus – собачий; 

aпролальпійськийальпiйський 

 
 -īv- aestīvus, a, um – лiтнiй 

  -ōs- viscōsus, a, um – вiскозний, клейкий 

 короткі -ŏl- alveŏlus – русло 

  -ŭl- globŭlus – кулька 

  -сŭl- tubercŭlum – горбок 

  -ĭl- utĭlis – корисний 

  -ĭli- stabĭlis – постійний 

  -ĭс- opticus – зоровий 

  -ĭd- virĭdis – зелений; liquĭdus – рідкий 
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МОРФОЛОГІЯ. MORPHOLOGIA. 

КЛАСИФІКАЦІЯ ЧАСТИН МОВИ 

 

 
 

 

СТИСЛИЙ ГРАМАТИЧНИЙ ДОВІДНИК  

У СХЕМАХ І ТАБЛИЦЯХ 

GRAMMATICA LATINA IN SCHEMATIBUS  

ET TABULIS BREVI 

 

NOMEN SUBSTANTIVUM – ІМЕННИК 

Граматичні категорії 

Genus – Рід 

masculinum – m чоловічий 

femininum – f жіночий 

neutrum – n середній 

*commune – m, f *загальний 

визначається за: 1) формальною ознакою (Nom.Sg.); 2) за ознакою 

(біологічним родом тощо) (m – особи і тварини чоловічої статі; 

назви вітрів, місяців, річок; f – особи і тварини жіночої статі; назви 
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міст, країн, островів, дерев, кущів) 

Numerus – Число 

Singularis – Sing. / Sg.  однина 

Pluralis – Plur. / Pl.  множина 

Casus – Відмінок 

Nominativus – Nom. / N. Хто? Що?  Називний 

Genetivus – Gen. / G. Кого? Чого? Чий? Родовий 

Dativus – Dat. / D.  Кому? Чому?  Давальний 

Accusativus – Acc. Кого? Що? Знахідний  

Ablativus – Abl. * Ким? Чим?  Орудний 

На кому? На чому? 

Де? Звідки?  

Місцевий  

Vocativus – Voc. / V.  клична форма Кличний  

Declinatio – Відміна 

1 – prima  перша 

2 – secunda друга 

3 – tertia третя 

4 – quarta четверта 

5 – quinta п’ята  

*Abl. – «відкладний, віддільний» відмінок, в ньому злились 

функції 3-х давніх відмінків (Ablativus, Instrumentalis, Locativus). 
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5 типів відмін (Declinationes) 

Словниковий запис /словникова форма іменника 

* слід пам’ятати про винятки з роду кожної відміни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Declinatio 

/ 

Відміна 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Genus / 

Рiд 
f (m) m n m/f/n m n f 

Nom.Sg -ă -us, -

er 

(-ir) 

-um varia -ŭs -ū -ēs 

Gen.Sg. -ae -ī -is -ūs -ei 

Nom.Sg. Gen.Sg. Genus / рід 

повністю повністю частина 

основи + 

□ 

□  

по □ Nom.Sg.  

визначається рід 

іменника* 

по □ Gen.Sg. 

визначається тип відміни 

іменника 
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Зведена таблиця відмінкових закінчень 

 1 2 3 4 5 
cl. cons. cl. 

mixt. 

cl. 

voc. 
  

f 

(m) 

m n m/f n m/f n m n f 

 SINGULARIS 
Nom -ă -

us 

-

er 

-
um 

varia -

us 

-ū -ēs 

Gen -ae -ī -IS -ūs -ei 
Dat -ae  -ō -ī ui -ū -ei 
Acc -am -um -еm = 

N 

 = 

N 

u

m 
=

N 

-em 

Abl -ā -ō -ĕ  -ī -ū  -ē 
Voc = N -e er  = 

N 
= N = N = N 

PLURALIS 
Nom

Voc 
-ae -ī -ă -еs -ă  iă ūs uă -ēs 

Gen. -

āru

m 

-ōrum -um -ĭum -uum -ērum 

Dat. 

Abl. 
-īs -īs -ĭbus -ĭbus -ēbus 

Acc. -ās -ōs -ă -ēs -ă  iă ūs uă  -ēs 

 

Правила для всіх типів відмін: 

Pluralis      Nom. = Voc.                       Dat.=Abl. 

 

Правило 1 відміни: 

Gen. Sg. = Dat. Sg. = Nom. Pl.= Voc. Pl. = ae 

«Золоте» правило середнього роду: 

в Sg. и Pl.    Nom. = Voc. = Acc. 

В Pluralis  2 – ǎ; 3 cons. – ǎ; 3 voc. – iǎ; 4 – uǎ 

Правило 3 відміни: 

В Pluralis     Nom.=Acc.=Voc. (для всіх родів) 

 

Рухливе Ĕ 
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Іменники 2 відміни Прикметники 1-2 відміни 

puĕr  , puĕri  – хлопчик 

vespĕr  , vespĕri  – вечір 

socĕr  , socĕri  – тесть 

genĕr  , genĕri  – зять 

libĕr  , libĕra, libĕrum – вільний, а, е 

tenĕr  , tenĕra, tenĕrum – ніжний, а, е 

misĕr  , misĕra, misĕrum – бідний, а, е 

aspĕr  , aspĕra, aspĕrum – важкий, а, е 

 

Типи/ групи іменників 3 відміни  

 

тип приголосний тип (з)мішаний тип голосний тип 

рід m f n m f n 

Nom.

Sg., 

Gen.S

g. 

– нерівноскладові 

(у Gen.Sg. на один 

склад більше, ніж 

в Nom.Sg.),  

 

– основа закін-

чується на 1 

(один) приго-

лосний 

 

homo, hominis m 

actio, actionis f 

caput, capitis n 

A. - нерівноскладові,  

- основа закінчується на 

декілька приголосних 

fons, fontis m 

gens, gentis f 

Nom.Sg. 

закінчується 

на   -e, -al, -ar 

 

mare, maris 

vectigal, 

vectigalis 

calcar, calcaris 

В. рівноскладові (в 

Nom.Sg. і Gen.Sg. рівна 

кількість складів), в 

Nom.Sg. -es, -is  

testis, testis m 

vulpes, vulpis f 

 

1 ВІДМІНА (Declinatio prima) 

Відмінкові закінчення іменників І відміни 

 singularis pluralis 

Nom. -a -ae 

Gen. -ae -ārum 

Dat. -ae -is 

Acc. -am -as 

Abl. -ā -is 

Voc. -ă -ae 
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Зразок відмінювання іменника 1 відміни 

Betula, ae f – береза 

 singularis pluralis 

Nom. Betul-a береза Betul-ae берези 

Gen. Betul-ae берези Betul-ārum беріз 

Dat. Betul-ae березі Betul-is березам 

Acc. Betul-am березу Betul-as берези 

Abl. Betul-ā березою Betul-is березами 

 

2 ВІДМІНА (Declinatio secunda) 

Відмінкові закінчення іменників 2 відміни 

 singularis pluralis 

Nom. -us   -er   -ir     -um -i              -a 

Gen. -i -ōrum 

Dat. -o -is 

Acc. -um -os           -a 

Abl. -o -is 

 

Зразки відмінювання іменників 2 відміни 

ramus, i m – гілка 

 singularis pluralis 

Nom. ram-us гілка ram-i гілки 

Gen. ram-i гілки ram-ōrum гілок 

Dat. ram-o гілці ram-is гілкам 

Acc. ram-um гілку ram-os гілки 

Abl. ram-o гілкою ram-is гілками 

ager, agri m – поле 

 singularis pluralis 

Nom. ager поле agr-i поля 

Gen. agr- i поля agr-ōrum полів 

Dat. agr-o полю agr-is полям 

Acc. agr-um поле agr-os поля 

Abl. agr-o полем agr-is полями 
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folium, i n – листок 

 singularis pluralis 

Nom. foli-um листок foli-a листки\листя 

Gen. foli-i листка foli-ōrum листків\листя 

Dat. foli-o листку foli-is листкам 

Acc. foli-um листок foli-a листки\листя 

Abl. foli-o листками foli-is листками\листям 

 

3 ВІДМІНА (Declinatio tertia) 

Відмінкові закінчення іменників 3 відміни 

 singularis pluralis 

Nom. varia -es (m, f)            -a/-ia (n) 

Gen. -is (m, f, n) -um/-ium (m, f, n) 

Dat. -i (m, f, n) -ĭbus (m, f, n) 

Acc. -em (m, f)  = Nom. (n) -es (m, f)           -a/-ia (n) 

Abl. -e/-i (m, f, n) -ĭbus (m, f, n) 

 

Зразки відмінювання іменників 3 відміни приголосної групи 

rex, regis m – цар 

lex, legis f – закон 

 singularis pluralis 

Nom. rex           lex reg-es            leg-es 

Gen. reg-is       leg-is reg-um          leg-is 

Dat. reg-i         leg-i reg-ĭbus         leg-ĭbus 

Acc. reg-em     leg-em   reg-es             leg-es 

Abl. reg-e        leg-e   reg-ĭbus         leg-ĭbus 

corpus, oris n – тіло 

 singularis pluralis 

Nom. corpus тіло corpor-a тіла 

Gen. corpor-is тіла corpor-um тіл 

Dat. corpor-i тілу corpor-ĭbus тілам 

Acc. corpus тіло corpor-a тіла 

Abl. corpor-e тілом corpor-ĭbus тілами 
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Зразок відмінювання іменників 3 відміни голосної групи 

animal, alis n – тварина 

 singularis pluralis 

Nom. animal тварина animal-ia тварини 

Gen. animal-is тварини animal-ium тварин 

Dat. animal-i тварині animal-ĭbus тваринам 

Acc. animal тварину animal-ia тварин 

Abl. animal-i твариною animal-ĭbus тваринами 

 

Зразок відмінювання іменників 3 відміни мішаної групи 

dens, dentis m – зуб; pars, partis f – частина; canis, is m/f – 

собака/пес 

 singularis pluralis 

Nom. dens         pars         canis dent-es      part-es      can-es 

Gen. dent-is     part-is      can-is dent-ium  part-ium   can-ium 

Dat. dent-i       part-i       can-i dent-ĭbus  part-ĭbus  can-ĭbus 

Acc. dent-em  part-em  can-em dent-es       part-es       can-es 

Abl. dent-e       part-e      can-e dent-ĭbus  part-ĭbus  can-ĭbus 

 

4 ВІДМІНА (Declinatio quarta) 

Відмінкові закінчення іменників 4 відміни 

 singularis pluralis 

Nom. -us (m)   -u (n) -us (m)         -ua (n) 

Gen. -us (m, n) -uum (m, n) 

Dat. -ui (m, n) -ĭbus (m, n) 

Acc. -um (m)  -u (n) -us (m)        -ua (n) 

Abl. -u (m, n) -ĭbus (m, n) 

Зразки відмінювання іменників 4 відміни  

fructus, us m – плід 

 singularis pluralis 

Nom. fruct-us плід fruct-us плоди 

Gen. fruct-us плода fruct-uum плодів 

Dat. fruct-ui плоду fruct-ĭbus плодам 

Acc. fruct-um плід fruct-us плоди 

Abl. fruct-u плодом fruct-ĭbus плодами 
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cornu, us n – ріг 

 singularis pluralis 

Nom. corn-u ріг corn-ua роги 

Gen. corn-us рога corn-uum рогів 

Dat. corn-ui рогу corn-ĭbus рогам 

Acc. corn-u ріг corn-ua роги 

Abl. corn-u рогом corn-ĭbus рогами 

5 ВІДМІНА (Declinatio quinta) 

Відмінкові закінчення іменників 5 відміни 

 singularis pluralis 

Nom. -es  -es 

Gen. -ei -ērum (m, n) 

Dat. -ei  -ēbus (m, n) 

Acc. -em -es 

Abl. -e -ēbus (m, n) 

Зразки відмінювання іменників 5 відміни  

species, ei f – вид 

 singularis pluralis 

Nom. speci-es вид speci-es види 

Gen. speci-ei виду speci-ērum видів 

Dat. speci-ei виду speci-ebus видами 

Acc. speci-em вид speci-es види 

Abl. speci-e видом speci-ebus видами 

 

NOMEN ADIECTĪVUM – ПРИКМЕТНИК 

ВІДМІНЮВАННЯ ПРИКМЕТНИКІВ 

Граматичні категорії 

Род 

(Genus) 

Число 

(Numerus) 

Відмінок (Casus) Відміна 

(Declinatio)  

m, f, n Sg.,  Pl. Nom., Gen., Dat., 

Acc., Abl., Voc. 

1, 2, 3 

Кількість закінчень 

3-х □ особливі □ для всіх 3-х родів 

2-х □ спільні □ для m і f, особливе □ n 

1-го □ одне □ для всіх 3-х родів 
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Зразки відмінювання прикметників 1-2 відміни  

bonus, a, um – хороший, а, е; добрий, а, е 

 singularis pluralis 

Nom. bon-us    bon-a    bon-um bon-i           bon-ae         bon-a 

Gen. bon-i      bon-ae      bon-i bon-ōrum  bon-ārum  

bon-ōrum 

Dat. bon-o     bon-ae      bon-o bon-is         bon-is          bon-is 

Acc. bon-um   bon-am   bon-

um 

bon-os       bon-as          bon-a 

Abl. bon-o      bon-ā      bon-o bon-is          bon-is         bon-is 

 

pulcher, chra, chrum – гарний, а, е 

 singularis pluralis 

Nom. pulch-er     pulchr-a  

pulchr-um 

pulchr-i        pulchr-ae    

pulchr-a 

Gen. pulchr-i      pulchr-ae   

pulchr-i 

pulchr-ōrum    pulchr-ārum      

pulchr-ōrum 

Dat. pulchr-o     pulchr-ae   

pulchr-o 

pulchr-is           pulchr-is       

pulchr-is 

Acc. pulchr-um     pulchr-am    

pulchr-um 

pulchr-os          pulchr-as      

pulchr-a 

Abl. pulchr-o     pulchr-ā     

pulchr-o 

pulchr-is           pulchr-is       

pulchr-is 

Всі прикметники другої групи незалежно від кількості 

родових закінчень відміняються за голосним типом 3 відміни. 

Зразки відмінювання прикметників 3 відміни 

acer, acris, acre – гострий, а, е 

 singularis pluralis 

Nom. acer (m)  acr-is (f)   acr-e 

(n) 

acr-es (m, f)       acr-ia (n) 

Gen. acr-is (m, f, n) acr-ium (m, f, n) 

Dat. acr-i (m, f, n) acr-ĭbus (m, f, n) 

Acc. acr-em (m, f)       acr-e (n) acr-es (m, f)       acr-ia (n) 

Abl. acr-i (m, f, n) acr-ĭbus (m, f, n) 

fortis, e – хоробрий, а, е 

 singularis pluralis 
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Nom. fort-is (m, f)       

fort-e (n) 

fort-es (m, f)       fort-ia (n) 

Gen. fort-is (m, f, n) fort-ium (m, f, n) 

Dat. fort-i (m, f, n) fort-ĭbus (m, f, n) 

Acc. fort-em (m, f)       fort-e (n) fort-es (m, f)       fort-ia (n) 

Abl. fort-i (m, f, n) fort-ĭbus (m, f, n) 

 

felix, icis – щасливий, а, е 

 singularis pluralis 

Nom. felix (m, f, n) felic-es (m, f)       felic-ia 

(n) 

Gen. felic-is (m, f, n) felic-ium (m, f, n) 

Dat. felic-i (m, f, n) felic-ĭbus (m, f, n) 

Acc. felic-em (m, f)       felix (n) felic-es (m, f)       felic-ia 

(n) 

Abl. felic-i (m, f, n) felic-ĭbus (m, f, n) 

Voc. felix (m, f, n) felic-es (m, f)       felic-ia 

(n) 
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СТУПЕНІ ПОРІВНЯННЯ ПРИКМЕТНИКІВ 

 

 
 

Прикметники у вищому ступені відміняються як іменники 

приголосного типу 3 відміни, при цьому відмінкові закінчення 

додаються до основи, яка збігається з формою чоловічого і 

жіночого роду в Nom. sing. 

Прикметники у найвищому ступені відміняються за 

зразком прикметників першої групи. 

Вищий ступінь прикметників на -er утворюється за 

загальним правилом. 

 

СУПЛЕТИВНІ СТУПЕНІ ПОРІВНЯННЯ 

ПРИКМЕТНИКІВ 

 

Gradus 

positivus 

Gradus 

comparativus 

Gradus superlativus 

bonus, a, um  

добрий, а, е 

melior, melius  

ліпший, кращий, а ,е 

optimus, a, um  

найліпший, найкращий, 

а, е 

malus, a, um  

поганий, а, е 

pejor, pejus  

гірший, а, е 

pessimus, a, um  

найгірший, а, е 
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magnus, a, um  

великий, а, е 

major, majus  

більший, а, е 

maximus, a, um  

найбільший, а, е 

parvus, a, um  

малий, а, е 

minor, minus  

менший, а, е 

minimus, a, um  

найменший, а ,е 

multus, a, um  

численний 

plures, plura  

більш численні 

plurimus, a, um 

найбільш численний, а, е 

 

УЗГОДЖЕННЯ ІМЕННИКІВ З ПРИКМЕТНИКАМИ 

Прикметники в латинській мові завжди ставляться після 

іменників і узгоджуються з ними у роді, числі та відмінку. 
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NUMERALIA - ЧИСЛІВНИКИ  

РОЗРЯДИ ЧИСЛІВНИКІВ 

 

 
 

Числівники першого десятка (від 1 до 10) 

Цифри Числівники 

а
р

а
б
сь

к
і 

р
и

м
сь

к
і 

Кількісні Порядкові Розділові 
Прислівнико

ві 

1 I unus, a, um primus, a, um singuli, ae, a semel 

  один, -а, -е перший, -а, -е по одному один раз 

2 II duo, duae, 

duo 
secundus, a, um bini, ae, a bis 

3 III tres, tria tertius, a, um terni, ae, a ter 

4 IV quattuor quartus, a, um quaterni, ae, a quater 

5 V quinque quintus, a, um quini, ae, a quinquies 

6 VI sex sextus, a, um seni, ae, a sexies 
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Числівники другого десятка, назви десятків та сотен 

Цифри   

арабські римські Кількісні Порядкові 

11 XI undecim undecimus, a, um 

12 XII duodecim duodecimus, a, um 

13 XIII tredecim tertius decimus 

14 XIV quattuordecim quartus decimus 

15 XV quindecim quintus decimus 

16 XVI sedecim sextus decimus 

17 XVII septendecim septimus decimus 

    

18 XVIII duodeviginti duodevicesimus, a, um 

19 XIX undeviginti undevicesimus, a, um 

20 XX viginti vicesimus, a, um 

30 XXX triginta tricesimus, a, um 

40 XL quadraginta quadragesimus, a, um 

50 L quinquaginta quinquagesimus, a, um 

60 LX sexaginta sexagesimus, a, um 

70 LXX septuaginta septuagesimus, a, um 

80 LXXX octoginta octogesimus, a, um 

90 XC nonaginta nonagesimus, a, um 

100 C centum centesimus, a, um 

200 CC ducenti ducentesimus, a, um 

300 CCC trecenti trecentesimus, a, um 

7 VII septem septimus, a, um septeni, ae, a septies 

8 VIII octo octavus, a, um octoni, ae, a octies 

9 IX novem nonus, a, um noveni, ae, a novies 

10 X decem decimus, a, um deni, ae, a decies 
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400 CCCC quadrigenti quadrigentesimus, a, um 

500 D quingenti quingentesimus, a, um 

600 DC sescenti sescentesimus, a, um 

700 DCC septingenti septigentesimus, a, um 

800 DCCC octingenti octingentesimus, a, um 

900 DCCCC nongenti nongentesimus, a, um 

1000 M mille millesimus, a, um 

PRAEPOSITIONES – ПРИЙМЕННИКИ 

 

 

 

 

SUM, FUI, - , ESSE – дієслово «БУТИ», «ІСНУВАТИ» 

(неправильний, суплетивний, атематичний, «допоміжний») 

основа інфекта  S- / ES- ─ суплетивізм основ 

Часи системи інфекта неправильного дієслова  

Ablativus + Accusativus + + Genetivus 

a (ab, abs) – від, з, із 

de – про, із  

e (ex) – з, від, із ,через, 

внаслідок 

cum – з, разом, спільно 

pro – відповідно, до, 

згідно, ради, для, за 

sine – без 

prae – попереду, 

перед; порівняно з 

Всі решта: 

ad – до, при, біля, на, для 

ante – перед, до 

apud – при, біля, коло, у 

circum – довкола, кругом 

contra – проти, навпаки; 

напроти, проти 

inter – між, всередині 

ob – перед, внаслідок, за 

post – після, за, пізніше 

propter – поблизу, поряд 

trans – через, за, з того боку 

etc. 

Постпозитив

ні: 

+ сausā – 

ради, для, 

через 

+ gratiā – 

заради, для 

 

 

 

де? – Abl.,  куди? – Acc.: 

in – в, до 

sub – під, внизу; під час 

super – нагору, над, поверх, зверху 
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SUM, FUI, - , ESSE бути, існувати 

 

Praesens indicativi Imperfectum 

indicativi 

Futurum I indicativi 

1. sum sumus 1. eram eramus 1. ero erimus 

2. es estis 2. eras eratis 2. eris eritis 

3. est sunt 3. erat erant 3. erit erunt 

 

SYNTAXIS – СИНТАКСИС 

 

Методика перекладу простого речення 

1. Знайти присудок і визначити його точну форму 

(присудок в латинському реченні найчастіше стоїть в кінці). 

2. Якщо підмет не включено в присудок (граматично) у 

вигляді вказівки на певну особу і число, треба відшукати 

слово/слова в Nom., яке/які узгоджує(ю)ться із присудком у 

числі. 

3. Ставлячи логічні запитання та визначаючи ті форми, що 

відповідають на ці запитання, слід перекласти інші слова 

речення. 

Nota bene! Oзначення в латинському реченні найчастіше 

слідує за означуваним словом! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛАТИНСЬКІ ПРЕФІКСИ 

 

У латинській мові в ролі префіксів вживаються 

прийменники і частки. При цьому кінцевий приголосний звук 
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прийменника чи частки, що виступають в ролі префікса, 

уподібнюється до початкового приголосного звука кореня слова. 

Таке явище називається асиміляцією. Наприклад, префікс in- 

перед b, m, p переходить в im-: imberbis - безбородий (від 

inbarba), immaturus - незрілий (від inmaturus), impar - нерівний 

(від inpar). 

Префікс in- перед l, r переходить в il-, ir-: illustro, are - 

висвітлювати (від inlustro, are). 

У префіксі dis- кінцевий приголосний звук s перед f 

переходить в f: 

difficilis - важкий (від disfacilis). 

Префікси вносять певні зміни в граматичне і лексичне 

значення слова-кореня. 

Латинські префікси в складних словах 

Латинський 

префікс Український 

відповідник 

Значення, 

якого 

префікс 

надає слову 

Приклади Переклад 

a-, ab- abs- 
від 

віддалення, 

відхилення 
abductio відведення 

ad- при, до наближення adductio приведення 

ante- 
перед 

наперед, 

попереду antebrachium передпліччя 

circum- коло навкруги circumflexus 
обгинаючий 

cum-, col- 

com-, cor- 

con-, co- 

з, разом сполучення colloquium розмова 

de- з, від 
рух зверху 

вних 
descendens низхідний 

dis- роз 
відокремлен

ня 
dissectio розріз 

e-, ex- із, з рух із extractum витяжка 
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extra- поза 

перебування 

поза чим-

небудь 

extraabdomin

alis 

утробний, 

позаутробни

й 

in- в, на 
рух до 

середини 
impressio вдавлення 

intra- 
під, 

нижче 

перебування 

під чим-

небудь 

infrasternalis підгрудний 

inter- між 

положення 

або рух під 

чим-небудь 

interosseus 
міжкісткови

й 

infra- всередині 

перебування в 

середині чого-

небудь 

intramusculari

s 
внутрішньо

м’язовий 

post- після, по 
пізніше, роз-

міщення після 

чого-небудь 

postfrontalis позалобний 

sub- під 

розміщення 

під чим 

небудь 

subfrigidus 
прохолодни

й 

trans- через 

переміщення в 

просторі, рух 

через 

traditor передавач 

 

 

 

 

 

 

 

НОМЕНКЛАТУРА 

 

Номенклатура – це сукупність прийнятих для наукового 

вжитку назв та термінів.  



 

38 

 

Для класифікації живих організмів використовується 

подвійна (бінарна) номенклатура, яку запровадив ще Карл 

Лінней.  

Карл Лінней (1707—1778) 

відомий, насамперед, завдяки своїй 

книзі Systema Naturae, яка лише за 

час його життя була перевидана аж 

12 разів. В цій праці Лінней 

розробив та обґрунтував загальні 

методи класифікації живих істот, 

що й досі використовуються в 

ботаніці та зоології.  
 

Відповідно до ліннеївської 

номенклатури, кожен вид живих 

істот має унікальне подвійне ім'я 

— перша частина відповідає роду, який об'єднує кілька 

споріднених видів, а друга — це специфічний епітет, який 

вказує на конкретний вид. 

 

Основні таксони та їх ієрархія: царство, тип (відділ), клас, 

ряд (порядок), родина, рід, вид. 

Розібратися в біорозмаїтті дозволяє наука систематика.  

Систематика виділяє групи — систематичні категорії, які 

об’єднуються за подібними ознаками. Біологічні категорії 

допускають не тільки подібність, але і спорідненість, тобто 

загальне походження. 

Відповідно до ліннеївської системи кожний таксон 

розміщується в ієрархічних групах, або рангах. Кожна група 

вищого рівня складається з 

декількох (інколи — з однієї) групи 

нижчого рівня. Біномінальне 

наукове ім'я, таким чином, дає 

можливість визначити всі ієрархічні 

групи, в які входить таксон. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%9B%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/1707
https://uk.wikipedia.org/wiki/1778
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BF%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82
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Для уникнення різночитань при перекладах вся 

біологічна номенклатура в обов'язковому порядку надається 

латиною. Таким чином, кожний описаний вид живих істот має 

біномінальну (таку, що складається з двох слів) латинську назву, 

а також може (але не завжди) мати і назви на інших мовах; при 

цьому в науковому обігу 

використовується латинська назва. 

Назва роду пишеться з великої літери, 

а видова назва з маленької, наприклад: 

Homo sapiens — людина розумна. 

Повне та повністю коректне наукове 

видове ім'я за сучасними правилами 

має також включати прізвище автора, 

що першим описав даний вид, та рік 

опису; але ці відомості в науковій 

літературі не завжди наводяться. 

[https://cutt.ly/lO4njfU] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОЛОВНІ ТАКСОНОМІЧНІ КАТЕГОРІЇ  

ТА ДІАГНОСТИЧНІ КІНЦІВКИ НАЗВ ТАКСОНІВ 

 

Regnum vegetabile Царство рослин 

 

 

Taxona Таксони 
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Divisio Відділ -phyta (рослини) 

-mycota (гриби) 

Subdivisio Підвідділ -phytina 

-mycotina 

Classis Клас  -phyceae  

(для водоростів) 

-mycetes  

(для грибів) 

-opsida (для 

листостеблових) 

-inae (on) -eae 

Subclassis Підклас  -idae, 

-phycidae (для 

листостеблових)  

-mycetidae (для 

грибів) 

Ordo порядок -ales (-flores) 

Subordo підпорядок -ineae 

Familia родина -aceae 

Subfamilia підродина -(o)ideae 

Tribus триба, коліно -eae 

Subtribus підколіно -inae 

Genus рід іменник або 

субстантивований 

прикметник в 

Nom.Sing. 

Subgenus підрід -oides, -opsis (грец.) -

astr-, -ell- (лат.) 

Sectio секція  

Subsectio підсекція  
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Series ряд  

Subseries підряд  

Species вид  

Subspecies підвид  

Varietas різновидність  

Subvarietas підрізновидність  

Forma форма  

Subforma підформа  

 

Regnum animale Царство тварин  

Taxona Таксони  

Phylum тип  

Subphylum підтип  

Classis клас  

Subclassis підклас  

Superordo надзагін  

Ordo загін 

-ida, -ina, -ptera, 

-formes 

Subordo підзагін -(o)ida 

Superfamilia надродина -(o)idae 

Familia родина -idae 

Subfamilia підродина -inae 

Tribus триба -ini 

Subtribus підтриба  

Genus рід  

Subgenus підрід  

Sectio секція  

Subsectio підсекція  

Species вид  

Subspecies підвид  
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Класифікація тварин Карла Лінея (1735) 

[https://thereaderwiki.com/en/Systema_naturae] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТАБЛИЦІ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ 

ВПРАВ ІЗ УТВОРЕННЯ ТА ПЕРЕКЛАДУ 

УНІНОМІНАЛЬНИХ БІОЛОГІЧНИХ ТЕРМІНІВ 
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(переклад та адаптація «Биологическая латынь…» 

укладачів  В. Стриго, Н. В. Протасевич) 

ТВАРИНИ 

Тварини  Спосіб творення 

термінів 

Приклади  

 

Родина (Familia) 

 

Основа назви роду+  

-īd- +ae 

Ciconia, ae f – лелека: 

Ciconi-īd-ae – лелекові 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ряд (Ordo) 

1. Субстантивація 

прикметника 

(прислівника) у формі 

Nom. pl. середнього 

роду (адже йдеться про 

animalia) 

anūr-us, a, um – 

безхвостий:  

Anūr-a (animalia) – 

безхвості 

2. Субстантивація 

прикметника 3 відміни 

із прикінцевим 

терміноелементом -

formis,e (-подібні) у 

Nom. pl. 

columbiformis, e – 

голубоподібний: 

Columbiform-es (aves) 

– голубоподібні 

3. NB: можуть бути 

іменниками у формі 

Nom. pl. 

NB: Araneus, i m – 

павук:  

Arane-i – павуки 

Клас (Classis) NB: можуть бути 

іменники у формі  Nom. 

pl. 

avis, is f – птах: 

 Av-es – птахи 

Тип (Phylum) Субстантивація 

прикметника у формі 

Nom. pl. середнього 

роду 

intervertebrātus, a, um – 

безхребетний: 

Intervertebrāt-a – 

безхребетні 

 NB: можуть бути 

іменники у формі Nom. 

arthropǒdus, a, um – 

членистоногі: 
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pl. Arthropǒd-a – 

членистоногі; 

Plathelminth-es – 

плоскі черви 

 

РОСЛИНИ 

Рослини Спосіб творення 

термінів 

Приклади  

Родина (Familia) Основа родової назви + 

- ace- + -ae 

Rosa, ae f – троянда 

Ros-ace-ae – трояндові 

Порядок (Ordo) Основа родової назви + 

- āl- + -es 

Cupressus, i f – 

кипарис:  

Cupress-āl-es – 

кипарисові 

Клас (Classis) Основа іменника + -ops- 

+ -ĭd- + -ae 

Pinus,i f – сосна:  

Pin-ops-ĭd-ae – хвойні 

Відділ (Sectio) Основа іменника + -

phyt- + -a 

Magnolio-phyta – 

квіткові рослини 

Підвідділ 

(Subsectio) 

Основа іменника + -

phyt- + -īn- + -a 

Angiospermato-phytīna 

– покритонасінні 

 

Regnum: Рослини (Plantae) 

Phylum: Судинні рослини (Tracheophyta) 

Subphylum: Покритонасінні (Angiosperms) 

Classis: Магноліїди (Magnoliides) 

Ordo: Магнолієцвіті (Magnoliales) 

Familia: Магнолієві (Magnoliaceae) 

Genus: Магнолія (Magnolia) 

L. 

 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/Plantae
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%96_%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%96_%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%97%D0%B4%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%97%D0%B4%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%94%D1%86%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/Magnoliales
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%94%D0%B2%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/Magnoliaceae
https://uk.wikipedia.org/wiki/L.
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ЛАТИНСЬКІ БІНОМІНАЛЬНІ НАЗВИ 

Основною таксономічною категорією біологічної 

систематики є вид. Вид поєднує популяції екземплярів, які 

характеризуються рядом спільних морфофізіологічних ознак і 

сукупно займають суцільний або частково розірваний ареал. 

NB! Латинські назви видів рослин і тварин є біномінальними 

(від лат. bi – дво-, nomen – ім’я), тобто вони складаються з двох 

слів: назви роду і видового епітета.  

 

 

Назва виду: назва роду + видовий епітет 

 

 

 

Назви родів рослин і тварин, як правило, є іменниками у 

називному відмінку однини: Perca – рід Окунь, Nymphaea – рід 

Латаття (назви таксонів пишуться з великої букви).  

У біологічній номенклатурі існує три основних способи 

вираження видових епітетів. Способи вираження видових 

епітетів  

 

Частина мови Вид синтаксичного 

зв’язку 

Приклади 

прикметник (nom. 

sing.) 

узгоджене означення Acipenser persicus – 

Осетер перський Barbus 

tauricus – Марена 

кримська Nymphaea alba 

– Латаття біле  

Lemna minor – Ряска 

мала 

іменник (gen. sing. / 

plur.) 

неузгоджене 

означення 

Stellaria nemorum – 

Зірочник гайовий (досл.: 

гаїв) Sclerotinia 

baccarum – Склеротінія 

ягідна (досл.: ягід)  

іменник (nom. sing.) прикладка Cottus gobio – Бабець 
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європейський (сottus – 

бабець + gobio – пічкур)  

Cyprinus carpio – Короп 

звичайний Neogobius 

ratan – Бичок ратан 

 

Найчастіше узгоджене означення зустрічається в 

ботанічних термінах, а неузгоджене – в термінах із фітопатології 

та ентомології. У назвах риб переважають такі видові епітети як 

прикладка та узгоджене означення. Окрему групу становлять 

видові епітети, утворені від власних назв – епоніми. Такі епітети 

можуть бути виражені як іменниками у формі родового 

відмінка, так і прикметниками, узгодженими з іменниками 

 

ІНФОРМАТИВНИЙ ЗМІСТ ЛАТИНСЬКИХ НАЗВ 

РОСЛИН І ТВАРИН 

Латинські ботанічні та зоологічні назви не тільки 

вказують на таксон, але й часто містять у собі певну інформацію 

про рослину або тварину. Такі найменування називаються 

інформативними. Інформативні назви рослин і тварин за 

характером ознак, які вони відображають, можна умовно 

поділити на ряд груп:  

1) назви, що вказують на морфологічні ознаки рослин і 

тварин:  

a) форму: Scophthalmus rhombus – Ромб гладенький 

Syngnathus acus – Морська голка звичайна  

Benthophilus stellatus – Бичок-пуголовок зірчастий  

Triticum sphaerococcum – Пшениця круглозернова  

Populus pyramidalis – Тополя пірамідальна;  

b) розмір рослини (тварини) або окремих її частин: 

Pseudorasbora parva – Чебачок амурський (досл. малий) 

 Agrostis gigantea – Мітлиця гігантська  

Dociostaurus brevicollis – Хрестовичка мала;  

c) колір: Carassius auratus auratus – Карась китайський, 

Золота рибка  

Salmo irideа – Форель райдужна  
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Cobitis melanoleuca – Щипавка сибірська (досл. чорно-

біла)  

Lupinus luteus – Люпин жовтий  

Polyphilla alba – Мармуровий хрущ білий;  

2) назви, що вказують на смак або запах рослини чи 

тварини: Rhodeus amarus – Гірчак європейський  

Rumex acetosa – Щавель кислий  

Anethum graveolens – Кріп пахучий;  

3) назви, що вказують на зовнішню схожість:  

Mesogobius batrachocephalus – Бичок-мезогобіус 

жабоголовий, Бичок-жаба  

Xiphias gladius – Риба-меч звичайна, Мечорил звичайний 

Euphorbia salicifolia – Молочай верболистий  

Vespertilio murinus – Кажан мишачий;  

4) назви, що вказують на екологічне середовище 

розповсюдження:  

Sander marinus – Судак морський  

Perca fluviatilis – Окунь звичайний (досл. річковий);  

Pisum arvense – Горох польовий  

Secale silvestre – Жито лісове;  

5) назви, що відображають географічне поширення або 

батьківщину рослини чи тварини:  

Barbus borysthenicus – Марена дніпровська  

Acipenser persicus – Осетер перський  

Triticum polonicum – Пшениця польська  

Lepus europaeus – Заєць європейський;  

6) назви, що вказують на час появи рослини або тварини: 

Primula veris – Первоцвіт весняний  

Triticum aestivum – Пшениця літня  

Trombicula autumnalis – Травокліщ осінній;  

7) назви, що відображають характер або поведінку тварин: 

Locusta migratoria – Сарана мандрівна 

 Naucrates ductor – Риба-лоцман звичайна  

Microtus socialis – Полівка гуртова  

Lacerta agilis – Ящірка прудка;  

8) назви, що вказують на практичне значення рослин або 

тварин:  
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Fagopyrum esculentum – Гречка їстівна  

Apis mellifera – Бджола медоносна. 
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GAUDEĀMUS (ВЕСЕЛІМОСЬ!) 

CARMEN SCHOLASTĭCUM 

Середньовічна студентська пісня, студентський гімн 

Gaudeāmus igĭtur,  
Iuvĕnes dum sumus! 
Post iucundam iuventūtem,  
Post molestam senectūtem,  
Nos habēbit humus. 

Ubi sunt, qui ante nos  
In mundo fuēre?  
Transeas ad supĕros,  
Transeas ad infĕros,  
Hoc si vis vidēre. 

Vita nostra brevis est,  
Brevi finiētur,  
Venit mors velocĭter,  
Rapit nos atrocĭter, 
Nemĭni parcētur. 

Vivat Academia, 
Vivant professōres!  
Vivat membrum quodlĭbet, 
Vivant membra quaelĭbet, 
Semper sint in flore! 

Vivant omnes virgĭnes,  
Gracĭles, formōsae!  
Vivant et muliĕres  
Tenĕrae, amabĭles,  
Bonae, laboriōsae! 

Vivat et Respublĭca  
Et qui illam regit!  
Vivat nostra civĭtas,  
Maecenātum carĭtas,  
Quae nos hic protĕgit! 

Pereat tristitia, 

Погуляймо, юнаки,  
Поки в нас є сила. 
Мине молодість щаслива, 
Мине старість докучлива,  
Вкриє нас могила. 
 
Ми недовго живемо,  
Швидко вік минає.  
Смерть, не гаючись, 
прилине,  
Без розбору всіх поглине – 
Смерть жалю не знає. 

Хай живуть нам вузи всі,  
Вся наша еліта: 
Професори і доценти,  
Аспіранти і студенти, –  
"Многая їм літа!" 

 

Хай дівчата всі живуть, 
Негорді, красиві,  
Хай живуть нам молодиці,  
Наші любі, ніжнолиці,  
Добрі, не ліниві! 

 

Хай живе республіка  
Й той, хто управляє; 
Хай живе наша спільнота  
Й благодійників щедрота,  
Що про всіх нас дбає. 

Всякий смуток геть від 
нас,  

Гей, повеселімося, 
Поки молодії! 
Мине молодість 
квітуча, 
Старість нас впов'є, 
мов туча, 
І земля покриє. 

Де ті, що жили 
колись  
На розлогім світі?  
Треба чи під 
землю йти,  
Чи на небо 
злинути,  
Щоби їх зустріти. 

 

Те життя – лиш 
мить одна,  
Вмить воно й 
пролине.  
Смерть кістлява – 
тут як тут,  
Чинить свій над 
нами суд: 
Всіх – до 
домовини. 

 

Хай живе науки 
храм,  
Хай живуть учені! 
Кожен з них нехай 
живе.  
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Pereant dolōres,  
Pereat diabŏlus,  
Quivis antiburschius  
Atque irrisōres! 

Песимізму досить; 
Всякий біс нехай сконає,  
Що студентам не сприяє  
На глум їх підносить. 

Переспів Михайла Білика 

Процвітає гроно 
все  
У добрі, 
натхненні! 

 

Хай живуть 
дівчата всі —  
Стрункі та ласкаві! 
Хай усі жінки 
живуть,  
Що любов, тепло 
несуть, 
Ніжні, в праці 
жваві! 

Хай живе наш 
край увесь  
І хто править 
краєм!  
Хай живуть мужі 
ясні,  
Що з їх ласки, 
приязні 
Знань тут 
набуваєм! 

 

Геть, журбо–
напаснице,  
Болісті, гризоти! 
Геть, лукавий 
зліснику! 
Геть, їдкий 
насмішнику, 
З нашої спільноти! 

Переклад Андрія 
Содомори 



 

51 

 

IN MEMORIAM:  Proverbia et Dictiones 

 

1. Alma mater Мати–годувальниця (шанобливо 

про навчальний заклад) 

2. Amicus Plato, sed magis 

amica veritas  

Мені дорогий Платон, але істина 

ще дорожча; правда понад усе 

(Аристотель) 

3. Ars longa, vita brevis est  Область науки безмежна, а життя 

коротке (Гіппократ) 

4. Arte et humanitate, labore 

et scientia  

Мистецтвом і людинолюбством, 

працею і знаннями 

5. Auscultāre disce  Вчися (уважно) слухати 

6. Carpe diem! Лови день. (Не відкладай на 

завтра те, що повинен зробити 

сьогодні) (Горацій) 

7. Citius, altius, fortius! Швидше, вище, сильніше! (гасло 

Олімпійських ігор) 

8. Clavus clavo pellitur Клин клином вибивається 

9. Cogĭto, ergo sum Я мислю, отже, я існую (Декарт) 

10. Cognosce te ipsum/ 

Gnosce te ipsum 

Пізнай самого себе! 

11. Confer! Дивися! Порівнюй! 

12. Consuetūdo est аltĕrа 

natūra 

Звичка – друга натура 

13. Consumor aliis 

inserviendo  

Служачи іншим – марную себе 

14. Cujusvis hominis est 

errare; nullius, nisi 

insipientis in errore 

perseverare  

Кожній людині властиво 

помилятися, але тільки дурневі 

властиво упиратися в помилці 

(Цицерон) 

15. De gustĭbus et colorĭbus 

(non) est disputāndum  

Про смаки і кольори не слід 

сперечатися 

16. Dictum – factum  Сказано – зроблено 

17. Difficile est proprie 

communia dicere  

Добре виразити загальновідомі 

істині важко (Горацій) 

18. Dimidium facti, qui Початок – половина справи 
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соeрit, habet  

19. Disce, sed а doctis, 

indoctos ipse doceto  

Вчися, але від учених, незнаючих 

сам вчи 

20. Docendo discimus  Навчаючи, вчимося 

21. Edimus, ut vivamus; nоn 

vivimus, ut edamus  

Ми їмо, щоб жити, а не живемо, 

щоб істи  

22. E fructu arbor cognoscĭtur По плоду пізнається дерево 

23. Epistula nоn erubescit  Папір не червоніє 

24. Errare humanum est   Людині властиво помилятися 

25. Est modus in rebus  Всьому є межа; все має свою міру 

26. Est rerum omnium 

magister usus  

Досвід всьому вчитель (Цезар) 

27. Ex adverso Доказ від протилежного 

28. Ex libris З книг 

29. Ex nihĭlo nihil fit З нічого ніщо 

30. Ex orĭbus parvulōrum Вустами немовлят 

31. Ех ungua leonem 

cognoscimus, ех auribus 

asinum 

Лева впізнаємо по кігтях, віслюка 

– по вухах 

32. Feci, quod potui, faciant 

meliora potentes  

Я зробив все, що міг (хай, хто 

може, зробіть краще) 

33. Felix, qui potuit rerum 

cognoscere causas  

Щасливий той, хто зміг пізнати 

істину речей (Вергілій) 

34. Festĭna lente! Поспішай поволі! 

35. Finis coronat opus  Кінець – ділу вінець! 

36. Gutta cavat lapidem  Крапля довбить камінь (не силою, 

а частим падінням) (Овідій) 

37.  Habent sua fata libelli  І книги мають свою долю 

38. Homo ornat locum, non 

locus hominem 

Людина красить місце, а не місце 

людину 

39. Homo sapiens  Людина розумна 

40. Homo sum et nihil 

humāni а me aliēnum 

puto  

Я людина і ніщо людське мені не 

чуже 

41. Ignorantia nоn est 

argumentum  

Незнання – не доказ 



 

53 

 

42. In medias res  В саму суть справи (Горацій) 

43. Manus manum lavat Рука руку миє 

44. Margaritas ante porcas  Бісер перед свинями (метати) 

45. Mendaci homini verum 

quidem dicenti credere 

nоn solemus  

Брехливій людині ми не віримо, 

навіть якщо вона говорить правду 

46. Nec sutor ultra crepidam  Не суди про те, чого не знаєш 

47. Nemo nascitur doctus  Ніхто не народжується вченим 

48. Non omnia passum omnes  Не кожен все може 

49. Non omnis error stultitia 

est  

Не всяка помилка дурість 

50. Non progredi est regredi  Не йти вперед, означає йти назад 

51. Non scholae, sed vitae 

discimus  

Не для школи, а для життя 

вчимося 

52. Nulla aetas ad discendum 

sera  

Вчитися ніколи не пізно 

53. Nulla regula sine 

exceptione  

Немає правил без винятків 

54. Nunquam petrorsum, 

semper ingrediendum  

Ні кроку назад, завжди вперед 

55. Per aspera ad astra  Через терни до зірок 

56. Plenus venter nоn studet 

libenter  

Повне черево до науки глухе 

57. Pulchre sedens melius 

agens  

Сім разів відміряй, один – відріж 

58. Qui scribit, bis legis  Хто пише, той двічі читає 

59. Quilibet fortunae suae 

faber  

Кожний сам коваль свого щастя 

60. Quot homines, tot 

sententiae  

Скільки голів, стільки думок 

61. Radices litterarum amarae 

sunt, fructus dulces  

Коріння наук гірке, плоди – 

солодки 

62. Repetitio est mater 

studiorum  

Повторення – мати навчання 

63. Sapienti sat  Розумному досить 

64. Scientia potentia est  Знання – сила 
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65. Ubi patria, ibi bene  Де батьківщина, там добре 

(Цицерон) 

66. Una hirundo non efficit 

ver 

Одна ластівка не робить весни 

67. Usus est optimus magister Досвід – найкращий вчитель 

68. Ut quisque est 

doctissimus, ita est 

modestissimus  

Хто розумніший, той складніший 

69. Veni, vidi, vici! Прийшов, побачив, переміг! 

(Цезар) 

70 Verba magistri  Слова вчителя 

71. Via scientiarum  Шлях до знань; дорога знань 

72. Vir magni ingenii  Людина великого розуму 

73. Vita sine litteris mors est  Життя без науки – смерть 

74. Vox audita latet, littera 

scripta manet  

Сказане слово зникає, написане 

літерами – залишається 

75. Vanitas vanitatum Суєта суєт (Вульгата) 
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