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П Е Р Е Д М О В А  
Методичні вказівки призначені для студентів заочної форми 

навчання напрямів підготовки 6.040106 «Екологія, охорона 
навколишнього середовища та збалансоване природокористування» 

та 6.090100 «Агрономія». 

Мета вказівок – допомогти студентам успішно освоїти курс 
професійно орієнтованої латині та виконати контрольну роботу. 

Вказівки містять методичні рекомендації щодо виконання 
контрольної роботи. Звернено, зокрема, увагу на основні аспекти, 

необхідні для формування фонетичних та граматичних 

компетенцій, перевірка яких передбачена контрольною роботою. 

Дається зразок структурного (граматичного) аналізу латиномовних 

термінів. 
У вказівках вміщено 5 варіантів контрольних завдань, вибір яких 

визначається за останньою цифрою номера залікової книжки 

студента (1 – №1, 2 – №2, …, 6 – №1, 7 – №2, …, 0 – №5). 

У додатках вміщений матеріал, рекомендований до вивчення 
напам’ять (латинський алфавіт, термінологічний словник-мінімум, 

крилаті латинські вирази, міжнародний студентський гімн 

«Gaudeamus»), а також зведена таблиця відмінкових закінчень 
іменників (для виконання граматичного аналізу термінів). 
Запропоновані зразки контрольної роботи з ключами до них. 

Вивчення дисципліни завершується заліком. Загальна оцінка 
студента складається із суми балів, отриманих за такими 

критеріями: 
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Методичні рекомендації 
Для успішного освоєння курсу латинської мови та виконання 

контрольної роботи необхідно опрацювати теоретичний матеріал, 

передбачений програмою та викладений у відповідній літературі 
(див. спиок рекомендованої літератури). При цьому слід звернути 

особливу увагу на такі аспекти:  
 

Ф о н е т и к а   
 

1. Обов’язково необхідно вивчити латинський алфавіт 

(друковане зображення, написання та назви букв і їх транскрипцію 

(див. додаток 1)). Особливу увагу слід звернути на назву букв (3 

стовпець), оскільки голосні та більшість приголосних у латинській 

мові вимовляються так, як і називаються. 
 

2. Голосна «у» читається як [і] та вживається у словах грецького 

походження. З метою уникнення помилок при написанні термінів 
слід запам’ятати грецькі терміноелементи, які пишуться з цією 

буквою: poly- (багато), hyper- (над), hypo- (під), hydr- (вода), hygr- 

(волога), oxy- (кислий), glyc- (солодкий), phyt- (рослина), phyll- 

(листок), myc- (гриб) та ін. 
 

3. У латинській мові є 4 дифтонги, тобто сполучення двох 

голосних, які читаються як один звук та утворюють один склад: ае 

[е], ое [е], аи [ав], еи [ев]. Наприклад: Paeonia [пеóніа], Amoeba 

[амéба], Aurum [áврум], Eucaliptus [евкалíптус]. Але аë та оë не 
утворюють дифтонгу та читаються як дві окремі голосні аë [ае], оë 

[ое]: aër [áер], Aloë [áльое]. 
 

4. Деякі латинські приголосні мають двояке читання: 
[ц] – перед е, і, у, ае, ое; 

c 
[к] – перед а, о, u, приголосною та в кінці слова. 

Наприклад: Cerǎsus [цéразус] – вишня, Cygnus [цíґнус] – лебідь, 
caeruleus [церýлєус] – синій, Campanŭla [кампáнуля] – дзвіночки, 

Crocus [крóкус] – шафран, lac [ляк] – молоко. 

 

[с] – у більшості випадків; 
s 

[з] – між двома голосними та між «m» чи «n» і голосною. 
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Наприклад: Salvia [сáльвіа] – шавлія, silvester [сільвéстер] – 

лісовий, Mimosa [мімóза] – мімоза, Onosma [онóзма] – громовик, 

arvensis [арвéнзіс] – луговий. 

 

[кс] – у більшості випадків; 
x 

[кз] – між двома голосними; 

Наприклад: Salix [сáлікс] – верба, toxĭcus [тóкзікус] – отруйний. 

 

[з] – у словах, запозичених із грецької мови; 

z 
[ц] –  у словах, запозичених із усіх інших мов. 

Наприклад: Protozoa [протозóа] – найпростіші, Zozimia [зозíміа] 
– зозімія, Zincum [цíнкум] – цинк, Zingeria [цінґéріа] – цінґерія. 

 

Слід звернути також увагу на те, що буква «g» вимовляєть як 

українське проривне [ґ] (Grus [ґрус] – журавель), а буква «h» – як 
українське гортанне [г] (herba [гéрба] – трава).  
Буква «l» [ль] читається м’ягко (Lavandŭla [лявáндуля] – 

лаванда).  
Буква «k» [к] у латинській мові вживається дуже рідко, 

наприклад: Kalendae [калєнде] – Калєнди, тобто Перший день 
місяця у римському календарі. Проте вона часто зустрічається у 
запозичених термінах: Kochia [кóхіа] – віниччя, Betŭla klokovii 

[бéтуля кльóковіі] – Береза Клокова,.  
Буква «q» вживається лише з наступною «u», утворюючи 

буквосполучення «qu» [кв], наприклад: Quercus [квéркус] – дуб. 

 

5. Буквосполучення читаються так: 

a) ch [х] (Chelidonium [хелідóніум] – чистотіл), ph [ф] 

(Phosphŏrus [фóсфорус] – фосфор), rh [р] (Rheum [рéум] – ревінь), 
th [т] (Thea [тéа] – чай). Ці буквосполучення запозичені з грецької 
мови; 

b) qu [кв] (Aquĭla [áквіля] – орел), ngu [нґв] – перед голосними 

(Sanguisorba [санґвісóрба] – родовик), su [св] – перед голосними, з 
якими утворює один склад (Sueda [свéда] – сведа); ti [ці] – перед 

голосними, в ненаголошеному складі, крім випадків: -sti-, -tti-, -xti- 

(Arctium [áркціум] – лопух, але: Neottia [неóттіа] – неоттія). 
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6. У латинських словах наголос ніколи не падає на останній 

склад. Отже у двоскладових словах наголошеним є другий склад з 
кінця (у латинській мові склади рахуються з кінця). 
У багатоскладових словах наголос падає на другий з кінця склад, 

якщо він довгий, або на третій склад з кінця, якщо другий короткий. 

Другий склад з кінця є довгим і, отже, наголошеним якщо: 

a) він містить дифтонг (Cra-tae-gus [кратéґус] – глід); 

b) після голосної другого з кінця складу йде підряд 2-3 

приголосні або букви «x» чи «z» (cam-pest-ris [кампéстріс] – 

польовий, A-do-xa [адóкза] – адокса, O-ry-za [орíза] – рис); 
c) на ньому у словнику стоїть знак довготи ( – ) (Plan-tā-go 

[плянтáґо] – подорожник). 
Другий склад з кінця є коротким і, отже, наголошеним є третій з 

кінця склад, якщо: 

a) після голосного другого з кінця складу йде ще один голосний 

або буква «h» (folium [фóліум] – листок, extraho [éкстраго] – 

добуваю); 

b) після голосного другого з кінця складу йде буквосполучення: 
ch, ph, rh, th або буквосполучення: b, p, d, t, c, g + l, r (Elephas 

[éлєфас] – слон, Ephedra [éфедра] – ефедра). 
 

Г р а м а т и к а  

1. Біномінальні (двокомпонентні) латинські назви видів фауни та 
флори представлені такими моделями:  

 
Структурний тип І 

а) 

іменник у наз.відм.одн. + прикметник у наз.відм.одн. 
 

Stipa ucrainica — Ковила українська 
Aquila rapax — Орел степовий 

Achillea glaberrima — Деревій голий (букв. найголіший) 
 

б) 

іменник у наз.відм.одн. + дієприкметник у наз.відм.одн. 
 

Salvinia natans — Сальвінія плаваюча 
Ranunculus repens — Жовтець повзучий 

Juncus conglomeratus — Ситник скупчений 
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Найменування першого типу називаються термінами з 

узгодженим означенням. 

 
Структурний тип ІІ 

а) 

іменник 1 у наз.відм.одн. + іменник 2 у род.відм.одн. 

 

Primula veris — Первоцвіт весняний (букв. весни) 

Amorpha tremulae — Бражник осиковий (букв. осики) 

Dianthus Fischeri — Гвоздика Фішера 
 

б) 

іменник 1 у наз.відм.одн. + іменник 2 у род.відм.мн. 

 

Bombus silvarum — Джміль лісовий (букв. лісів) 
Alissum desertorum — Бурачок пустельний (букв. пустель) 
Padus avium — Черемха звичайна (букв. пташок) 

 

Найменування другого типу називаються термінами з 

неузгодженим означенням. 

 
Структурний тип ІІІ 

а) 

іменник 1 у наз.відм.одн. + іменник 2 у наз.відм.одн. 
 

Salsola arbuscula — Курай деревовидний (букв. деревце) 
Matricaria chamomilla — Ромашка звичайна (букв. ромашка – 

латинською + ромашка – грецькою) 

Achillea millefolium — Деревій звичайний (букв. 
тисячолистник) 

 

Назви цієї групи називаються термінами з означенням-

прикладкою.  

До цього структурного типу відносяться також терміни, у яких 

видовий епітет виражений двома словами, одне з яких – це іменник 
у називному відмінку:  
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Neottia nidus-avis — Гніздівка звичайна (букв. Неоттіа-
гніздо пташки) 

Adiantus capillus-veneris — Адіант Венерин волос 
 

б) 

іменник 1 у наз.відм.одн. + іменник 1 у наз.відм.одн. 

 

Grus grus — Журавель сірий 

Milvus milvus  — Шуліка рудий  

Bubo bubo — Пугач європейський 

 

Такі назви, у яких обидва компоненти абсолютно однакові, 
досить поширені у зоології. Це терміни з означенням-

тавтонімом. Тавтологія як спосіб термінотворення вживається з 
метою підкреслення чистоти виду. 

Для визначеня структурного типу терміна слід встановити, з 
яких частин мови він складається, та які їх форми задіяні. 

2. Найчастотнішою частиною мови при утворенні латинських 

назв виступає іменник. У словнику іменник записується таким 

чином: lupus, i, m – вовк, Brassica, ae,  f  – капуста, Papaver, éris, n – 

мак , де перша форма – це називний відмінок однини, друга – це 
закінчення родового відмінка однини, третя позначка – рід (m – чол. 

р., f – жін. р., n – сер. р.).  

Усі іменники, залежно від типу відмінювання, діляться на 5 

відмін (див. додаток 2). 

Слід запам’ятати, в першу чергу, форми називного відмінка 
однини та множини (Nom. Sing. та Nom. Pl.) і родового відмінка 
однини та множини (Gen. Sing. та Gen. Pl.), які вживаються при 

утворенні термінів (в таблиці вони виділені жирним шрифтом). 

 

3. Прикметник, виступаючи компонентом терміна, 
узгоджується з іменником у роді та числі, а відмінюється за 
відповідною відміною. До першої групи відносяться прикметники із 
закінченнями -us (-er) (m), -a (f), -um (n). Наприклад: albus, alba, 

album – білий, біла, біле. Вони відмінюються як іменники І та ІІ 
відмін – відповідно. Прикметники другої групи діляться на три 

підгрупи: а) з трьома закінченнями на три роди: -er (m), -is (f), -e (n), 

(silvester, silvestris, silvestre – лісовий, лісова, лісове); б) із двома 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 9

закінченнями на три роди: -is (m, f), -e (n) (viridis, viridis, viride – 

зелений, зелена, зелене); в) із одним закінченням на три роди: -r (m, 

f, n), -s (m, f, n), -x (m, f, n) (simplex – простий, проста, просте). У 

словнику прикметники останньої підгрупи записуються, подібно до 

іменників, на дві форми, тобто в Nom. Sing. та Gen. Sing, але без 
позначки роду: simplex, ĭcis. Прикметники другої групи 

відмінюються за третьою відміною іменників. 
У функції епітета видового найменування прикметник може 

вживатись у звичайному, вищому та найвищому ступенях 

порівняння, наприклад: Coeloglossum viride – Язичок зелений, 

Astrantia major – Астранція велика (букв. більша), Gymnadenia 

odoratissĭma – Билинець найзапашніший. 

 

4. Числівник та дієслово вживаються при утворенні термінів не 
самостійно, а у складі складних слів. При цьому у функції 
терміноелементів використовуються основи як латинських так і 
грецьких слів. Наприклад: trifoliāta – трилиста, dioĭcus – дводомний, 

octopetǎlus – восьмипелюстковий, uniflōra – одноквіткова, 
antohphŏrus – квітконосний, lithophĭla – каменелюбна, bulbigěra – 

бульбоносна, insectivŏrus – комахоїдний. 

 

Зразки структурного аналізу термінів 

 
1. Coeloglossum viride – Язичок зелений (біномінальна назва виду). 

Родова назва: Coeloglossum (coeloglossum, i, n) – іменник 
середнього роду, ІІ відміна, називний відмінок однини. 

Видовий епітет: viride (viridis, e) – прикметник середнього роду, 

ІІІ відміна, називний відмінок однини. 

Структурний тип: Іа (термін з узгодженим означенням). 

 

2. Hylebia nemorum – Мокричник гайовий (біномінальна назва 
виду). 

Родова назва: Hylebia (hylebia, ae, f) – іменник жіночого роду,      

І відміна, називний відмінок однини. 

Видовий епітет: nemorum (nemus, ŏris, n) – іменник середнього 

роду, ІІІ відміна, родовий відмінок множини. 

Структурний тип: ІІб (термін з неузгодженим означенням). 
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Завдання для контрольної роботи  
Варіант – 1 

Завдання 1. Перепишіть і подайте транскрипцію даних слів. 

Поставте наголос: 
Hierochloё, excelsior, Emberiza, Schenoplectus, quadricornis, 

Euphorbia, schreibersi, Bison, pratensis, Xylaloё, cyanophyta, Koeleria, 

Crucifĕrae, satīvum, Kalanchoīdeae, sanguis, Schivereckia, Liquiritia, 

polyantha, fruticōsus, Traunsteinera. 
 

Завдання 2. Вкажіть способи передачі окремими буквами та 

буквосполученнями звуків [в], [ц]. Наведіть приклади. 
 

Завдання 3. Поділіть слова на склади, поставте наголос. Де 
потрібно, поставте знак довготи або короткості: 

Graniticola, Miriophyllum, acetosella, Filipendula, lutea, amylaceus, 

lupulus, complexus, Tormentilla, cavirostris, amplexicaule, platanoides, 

Corallorhiza, citrinus, caprea, Pneumoanthe. 
 

Завдання 4. Із поданих нижче слів випишіть спочатку слова, в 

яких другий з кінця склад є довгим, а потім – ті, в яких другий 

склад з кінця є коротким. Проставте наголос, запишіть слова в 

транскрипції: 
Aquilinum, chamaedrys, caerulea, Pimpinella, rotundifolia, Jurinea, 

perforatum, omskiana, Neottia, Dryopteris, Rhododendron, Eriophorum, 

Hypericaceae, inflexa, Calamogrostis.  
 

Завдання 5. Вкажіть, до якого структурного типу відносяться 

дані терміни: 

І. термін з узгодженим означенням; 

ІІ. термін з неузгодженим означенням; 

ІІІ. а ) термін з означенням-прикладкою; 

ІІІ. б) термін з означенням-тавтонімом; 

Назвіть українські еквіваленти цих термінів. 
Зразок: Erinaceus auritus (І) – їжак вухатий. 

Atropa belladonna, Monachus monachus, Aquilegia transsilvanica, 

Dactylorhiza fuchsii, Crataegus sanguinea. 
 

Завдання 6. Наведіть приклади термінів з іменниками І, ІІ, ІІІ, 
ІV, V відмін. Запишіть дані іменники у словниковій формі. 
Провідміняйте іменник V відміни. 
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Завдання 7. Знайдіть практичну основу таких іменників: 
Aloё, Cucucrbǐta, Perca, Crataegus, muscus, Orygǎnum, Hirundo, 

dies, Polўgala, genu, ager, Carex, homo, Hyperǐcum, Carlīna, Avena, 

Cucǔmis, Daucus, radix, Equus, Linum, Grus, silva, Elephas. 
 

Завдання 8. Наведіть приклади термінів: а) з означеннями-

прикметниками І, ІІ та ІІІ відмін; б) з означеннями-прикметниками 

у вищому та найвищому ступенях порівняння; в) з означеннями-

дієприкметникам. Випишіть прикметники та дієприкметники та 

подайте їх словниковий запис. 
 

Завдання 9. Доповніть відомі вам терміни-біномени 

пропущеними словами. Вкажіть українські еквіваленти даних 

термінологічних словосполучень:  

Erinaceus … … viride Circaetus … 

… centaurium Aquila … … kuznetzovii 

Malaxis … … quadrifolia Dactylorhiza … 

… brachyptera   
 

Завдання 10. Наведіть приклади термінів, компонентами яких є 
числівники.  

 

Завдання 11. Вкажіть українські еквіваленти термінів, що 

функціонують у фаховому тексті:  
Ботанічний заповідник Вишнева гора площею 97 га 

розташований за 8 км на північний захід від м. Рівне, на околиці с. 
Городок. Своєю назвою він завдячує численним заростям вишні 
степової Cerasus fruticosa Pall. 

Формація Ceraseta fruticosa Pall. займає верхні та середні частини 

південних схилів. У місцях, не зайнятих випасом, Cerasus fruticosa 

утворює густі зарості, в розрідженому травостої зустрічаються 
Pimpinella saxífraga, Peucedanum alsaticum L., Thalictrum minus L., 

Iris hungarica Waldst. et Kit., Centaurea rhenana Boreau i C. scabiosa, 

Galium verum L., Medicago falcata L., Salvia pratensis L. та ін. У 

розріджених та нижчих зарослях вишні збільшується покриття 
Galium verum, Medicago falcata, з’являються Stipa capillata L., Adonis 

vernalis L. 
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Завдання 12. Вкажіть латинські еквіваленти назв, занесених до 

“Червоної книги України”. Еквівалент, що відповідає 
підкресленому виразу, провідміняйте: 
Півонія кримська, парусник-поліксена, пальчатокорінник Фукса, 

цибуля ведмежа, підсніжник звичайний. 

 

Завдання 13. Наведіть приклад латинських афоризмів, що 

містять а) слово з буквосполученням -ph-, запишіть дане слово в 

транскрипції; б) іменник V відміни, подайте його словниковий 

запис. Вкажіть українські еквіваленти названих вами 

афоризмів. 
 

Варіант – 2 

Завдання 1. Перепишіть і подайте транскрипцію даних слів. 

Поставте наголос: 
Linaria, Cicadelliddae, Thymus, Humŭlus, Cichorium, Anīsum, 

Isoёtes, Galium, baccae, Fraxǐnus, mensālis, Phaseǒlus, Arаneus, 

Pinaceae, suavis, Eriophǒrum, squamōsus, Gossipium, Cicer, Spiraea, 

Buxaceae. 
 

Завдання 2. Вкажіть способи передачі окремими буквами та 

буквосполученнями звуків [к], [з]. Наведіть приклади. 
 

Завдання 3. Поділіть слова на склади, поставте наголос. Де 
потрібно, поставте знак довготи або короткості: 

Aegopodium, polystachyon, capillata, Papaveraceae, Benzoё, 
angustifolia, nemerosa, Galamogrostis, nobilis, Helictotrichon, australis, 

Coronaria, nucifera, acutiformis, Thelipteris. 
 

Завдання 4. Із поданих нижче слів випишіть спочатку слова, в 

яких другий з кінця склад є довгим, а потім – ті, в яких другий 

склад з кінця є коротким. Проставте наголос, запишіть слова в 

транскрипції: 
Polyrhiza, Sagittaria, melanocarpus, Betula, Gladiolus, Borysthenica, 

heleonastes, Vaccinium, Thalictrum, Nymphaea, fluviatilis, glutinosus, 

Deschampsia, Chamerion, myrtilloides. 
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Завдання 5. Вкажіть, до якого структурного типу відносяться 

дані терміни: 
І. термін з узгодженим означенням; 

ІІ. термін з неузгодженим означенням; 

ІІІ. а ) термін з означенням-прикладкою; 

ІІІ. б) термін з означенням-тавтонімом; 

Назвіть українські еквіваленти цих термінів. 
Зразок: Erinaceus auritus (І) – їжак вухатий. 

Chelidonium majus, Polygonum hydropiper, Cyclamen kuznetzovii, 

Ciconia ciconia, Chenopodium album. 

 

Завдання 6. Наведіть приклади термінів з іменниками І, ІІ, ІІІ, 
ІV, V відмін. Запишіть дані іменники у словниковій формі. 
Провідміняйте іменник ІІІ відміни. 

 

Завдання 7. Знайдіть практичну основу таких іменників: 
anǐmal, Natrix, Kalanchoё, cornu, radix, species, Pinus, Hirundo, 

Corўlus, Leo, Cannǎbis, gemma, Lamium, dens, Pyrus, Canis, Althaea, 

Vulpes, domus, Chelidonium, ala, mare, Abies, Orchys. 

 

Завдання 8. Наведіть приклади термінів: а) з означеннями-

прикметниками І, ІІ та ІІІ відмін; б) з означеннями-прикметниками 

у вищому та найвищому ступенях порівняння; в) з означеннями-

дієприкметникам. Випишіть прикметники та дієприкметники та 

подайте їх словниковий запис. 
 

Завдання 9. Доповніть відомі вам терміни-біномени 

пропущеними словами. Вкажіть українські еквіваленти даних 

термінологічних словосполучень:  
Spalax … … borealis Circaetus … 

… joannis Aquila … … ferrugineus 

Malaxis … … militaris Calendula … 

… hydropiper   

 

Завдання 10. Наведіть приклади термінів, компонентами яких є 
числівники.  
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Завдання 11. Вкажіть українські еквіваленти термінів, що 

функціонують у фаховому тексті:  
Будова та видовий склад синтаксона: Одноярусний чи 

двоярусний деревостій утворює Quercus robur з домішками від 20 до 

50 % у різних асоціаціях: у першому яpyci Fagus sylvatica i Fraxinus 

excelsior, а в другому яpyci, якщо він виражений, Carpinus betulus i 

Tilia cordata. В невеликій кiлькocтi зустрічаються також Acer 

platanoides, Cerasus avium, Ulmus glabra. Підлісок дуже рідкий i 

представлений окремими кущами звичайних неморальних видів 
(Corylus avellana, Swіda sanguinea, Euonymus europaea). У 

Холодноярському лici Кам’янського району Черкаської області 
зустрічається, крім того, ще дуже рідкісний вид Euonymus nаnа. 
Травостій густий iз Allium ursinum з незначною домішкою 

звичайних видів широколистяних лісів. 
 

Завдання 12. Вкажіть латинські еквіваленти назв, занесених до 

“Червоної книги України”. Еквівалент, що відповідає 
підкресленому виразу, провідміняйте. 
Бражник-джмелевидка, ковила каменелюбна, цибуля ведмежа, 

зозулинець шоломоносний, підсніжник звичайний. 

 

Завдання 13. Наведіть приклад латинських афоризмів, що 

містять а) слово з буквосполученням -th-, запишіть дане слово в 

транскрипції; б) іменник ІІ відміни, подайте його словниковий 

запис. Вкажіть українські еквіваленти названих вами 

афоризмів. 
 

Варіант – 3 

Завдання 1. Перепишіть і подайте транскрипцію даних слів. 

Поставте наголос: 
Chamomilla, Benzoё, Primulaceae, macrorhyncha, Cerasus, 

Helictotrichon, Oxycoccus, Chamaedaphne, caeruleus, Naumburgia, 

Lycopodium, arvensis, Dianthus, Sphagnum, perennis, polyfolia, 

Zozimia, Theucrium, Hippophaё, Valerianaceae. 

 

Завдання 2. Вкажіть способи передачі окремими буквами та 

буквосполученнями звуків [в], [з]. Наведіть приклади. 
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Завдання 3. Поділіть слова на склади, поставте наголос. Де 
потрібно, поставте знак довготи або короткості: 

Populifolius, Asteraceae, Marumba, squamosus, Coeloglossum, 

sibiricum, Papillo, Miniopterus, Syringa, Protozoa, natans, paluster, 

Pneumoanthe, Malvaceae, anserinus. 

 

Завдання 4. Із поданих нижче слів випишіть спочатку слова, в 

яких другий з кінця склад є довгим, а потім – ті, в яких другий 

склад з кінця є коротким. Проставте наголос, запишіть слова в 

транскрипції: 
Chenopodium, aёneus, Crataegus, Epipactis, nemerosa, Dactylorhiza, 

Nigritella, auritus, Violaceae, Lemonia, Erinaceus, caulis, arborescens, 

Barbastella, trachyphylla, deltoideus. 

 

Завдання 5. Вкажіть, до якого структурного типу відносяться 

дані терміни: 
І. термін з узгодженим означенням; 

ІІ. термін з неузгодженим означенням; 

ІІІ. а ) термін з означенням-прикладкою; 

ІІІ. б) термін з означенням-тавтонімом; 

Назвіть українські еквіваленти цих термінів. 
Зразок: Erinaceus auritus (І) – їжак вухатий. 

Ranunculus repens, Polygonum hydropiper, Dactylorhiza fuchsii, 

Milvus milvus, Chenopodium album. 
 

Завдання 6. Наведіть приклади термінів з іменниками І, ІІ, ІІІ, 
ІV, V відмін. Запишіть дані іменники у словниковій формі. 
Провідміняйте іменник ІІ відміни. 

 

Завдання 7. Знайдіть практичну основу таких іменників: 
Anser, gallīna, planities, Salix, Rattus, fructus, Pyrŏla, Cerǎsus, 

Plantāgo, lacus, Secāle, facies, Erūca, piscis, domus, Draco, series, 

Hippotigris, Ficus, Poa, Padus, Allium, Ovis, Erinaceus, Hippophaё. 
 

Завдання 8. Наведіть приклади термінів: а) з означеннями-

прикметниками І, ІІ та ІІІ відмін; б) з означеннями-прикметниками 

у вищому та найвищому ступенях порівняння; в) з означеннями-

дієприкметникам. Випишіть прикметники та дієприкметники та 

подайте їх словниковий запис. 
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Завдання 9. Доповніть відомі вам терміни-біномени 

пропущеними словами. Вкажіть українські еквіваленти даних 

термінологічних словосполучень:  

Ledum … Linnaea …  Circaetus … 

Stipa …  … chrysaёtos  … ferrugineus 

… monophyllos … militaris Dactylorhiza … 

… fruticosa   

 

Завдання 10. Наведіть приклади термінів, компонентами яких є 
числівники.  

 

Завдання 11. Вкажіть українські еквіваленти термінів, що 

функціонують у фаховому тексті:  
Винятково важливе значення для захисту організму людини від 

радіації мають Potentilla erecta (L.). Rausch, Agrimonia eupatoria L., 

Echinacea purpurea Moensch, Betonica officinalis L., Archangelica 

officinalis Hoffm. Саме ці види рослин містять речовини 

(флавоноїди, пектини, дубильнi речовини, ipiдоїди тощо), які 
спроможні захищати клітини opraнізмy від опромінення, а також 

«зв'язати» та вивести з організму нукліди. 

Особливо слід сказати про Potentilla alba L. Цінність Potentilla 

alba полягає в тому, що наявні в ній біологічно активні речовини 

нормалізують функцію дуже важливої залози ендокринної системи 

– щитовидної. 
 

Завдання 12. Вкажіть латинські еквіваленти назв, занесених до 

“Червоної книги України”. Еквівалент, що відповідає 
підкресленому виразу, провідміняйте. 
Богомол-боліварія, ковила Іоанна, цибуля ведмежа, язичок 

зелений, підсніжник звичайний. 

 

Завдання 13. Наведіть приклад латинських афоризмів, що 

містять а) слово з буквосполученням -ti-, запишіть дане слово в 

транскрипції; б) іменник І відміни, подайте його словниковий 

запис. Вкажіть українські еквіваленти названих вами 

афоризмів. 
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Варіант – 4 

Завдання 1. Перепишіть і подайте транскрипцію даних слів. 

Поставте наголос: 
Lupus, Cicer, oestrifěra, Myosōtis, Equisētum, Buxus, radix, 

Pulsatilla, Geranium, chrysaёtos, Secāle, Gramineae, Coeloglossum, 

Rhinolophus, Menyanthes, suavis, Gymnodactylus, minioptĕrus, 

Schenoplectus, polyrhiza, Querquedŭla, Chenopodium, anthophǒrus, 

spicāta, Neottia. 

 

Завдання 2. Вкажіть способи передачі окремими буквами та 

буквосполученнями звуків [ц], [з]. Наведіть приклади. 

 

Завдання 3. Поділіть слова на склади, поставте наголос. Де 
потрібно, поставте знак довготи або короткості: 

Asteraceae, tenuirostris, Oxycoccus, ursinus, quadrifolia, Sanicula, 

verrucosus, Molinia, chamaedrys, majalis, Polytrichum, apivorus, 

Aulacomnium, canadensis, Angelica, spicatus. 

 

Завдання 4. Із поданих нижче слів випишіть спочатку слова, в 

яких другий з кінця склад є довгим, а потім – ті, в яких другий 

склад з кінця є коротким. Проставте наголос, запишіть слова в 

транскрипції: 
Acacia, heterophylla, anhydrus, Coronilla, Aloё, microcarpa, 

Pinaceae, quadrifolia, Neottianthe, insectum, Phyteuma, Glyceria, 

monorchis, romana, Pirola, fruticosus, majalis. 

 

Завдання 5. Вкажіть, до якого структурного типу відносяться 

дані терміни: 
І. термін з узгодженим означенням; 

ІІ. термін з неузгодженим означенням; 

ІІІ. а ) термін з означенням-прикладкою; 

ІІІ. б) термін з означенням-тавтонімом; 

Назвіть українські еквіваленти цих термінів. 
Зразок: Erinaceus auritus (І) – їжак вухатий. 

Convallaria majalis, Cerasus avium, Matricaria chamomilla, Grus 

grus, Sanguisorba officinalis. 
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Завдання 6. Наведіть приклади термінів з іменниками І, ІІ, ІІІ, 
ІV, V відмін. Запишіть дані іменники у словниковій формі. 
Провідміняйте іменник І відміни. 

 

Завдання 7. Знайдіть практичну основу таких іменників: 

Hirundo, dies, Polўgala, genu, ager, Carex, homo, Hyperǐcum, 

Carlīna, Avena, Corўlus, Leo, Cannǎbis, gemma, Lamium, dens, Pyrus, 

Abies, Orchys, Vulpes, Chelidonium, ala, mare, Elephas. 

 

Завдання 8. Наведіть приклади термінів: а) з означеннями-

прикметниками І, ІІ та ІІІ відмін; б) з означеннями-прикметниками 

у вищому та найвищому ступенях порівняння; в) з означеннями-

дієприкметникам. Випишіть прикметники та дієприкметники та 

подайте їх словниковий запис. 
 

Завдання 9. Доповніть відомі вам терміни-біномени 

пропущеними словами. Вкажіть українські еквіваленти даних 

термінологічних словосполучень:  
Rubus... ... centaurium Aquilegia... 

... chinensis Circaetus... ... millefolium 

Aquila... ...brachyptera Chelidonium... 

... palustre   

 

Завдання 10. Наведіть приклади термінів, компонентами яких є 
числівники.  

 

Завдання 11. Вкажіть українські еквіваленти термінів, що 

функціонують у фаховому тексті:  
Водна рослинність відіграє важливу роль у природному 

зниженні концентрації забруднюючих речовин. 

Справжні водні рослини ростуть на дні водойм, живлячись, 
насамперед, елементами, що містяться в донних наносах. Це 
Nymphaea alba,  Nuphar luteum, Trapa natans, Nelumbo nucifera та iн. 

Плаваючі водні рослини живуть у неглибоких водоймах, не 
приприкріплюючись до дна. Їх корені беруть поживні речовини 

безпосередньо з води. Це Lemna trisulca, Lemna minor, Spirodela 

polyrrhiza, Stratiotes aloides, Hydrocharis morsus-ranae, Salvinia natans, 

Elodea canadensis. 
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Прибережні рослини живуть на берегах річок та ставків, 
збагачуючи киснем не тільки воду, а й прибережні грунти. Це 
Alisma plantago-aquatica, Menyanthes trifoliata, Schoenoplectus 

lacustris, Trollius europaeus, Phragmites australis, Carex та ін. 

 

Завдання 12. Вкажіть латинські еквіваленти назв, занесених до 

“Червоної книги України”. Еквівалент, що відповідає 
підкресленому виразу, провідміняйте. 
Сліпак буковинський, змієїд, пальчатокорінчик бузиновий, 

ковила каменелюбна, бруслина карликова. 
 

Завдання 13. Наведіть приклад латинських афоризмів, що 

містять а) слово з буквосполученням -qu-, запишіть дане слово в 

транскрипції; б) іменник ІV відміни, подайте його словниковий 

запис. Вкажіть українські еквіваленти названих вами 

афоризмів. 
 

Варіант – 5 

Завдання 1. Перепишіть і подайте транскрипцію даних слів. 

Поставте наголос: 
Hypogaea, sanguis, Anser, platyphyllum, Zea mays, Koeleria, 

lacteus, rogowiczii, cortex, aёnescens, Urticaceae, globicephăla, 

Tritǐcum, Schivereckia, Astrantia, waldsteinii, oxycedrus, 

Chamaedaphne calyculāta, Dianthus pseudosquarrōsus, Rubus saxatǐlis, 

Festūca giganthea, Hepatǐca nobĭlis, Coronaria flos-cucǔli. 
 

Завдання 2. Вкажіть способи передачі окремими буквами та 

буквосполученнями звуків [к], [в]. Наведіть приклади. 
 

Завдання 3. Поділіть слова на склади, поставте наголос. Де 
потрібно, поставте знак довготи або короткості: 

Monorchis, Matteuccia, romana, chloranthus, Gymnocarpium, 

pratensis, Melittis, Betula, polyrhiza, Linnaea, planifrons, Pirola, 

Malaxis, Elaphe, alpinastrum, Gentianaceae, tristachium, digitata. 

 

Завдання 4. Із поданих нижче слів випишіть спочатку слова, в 

яких другий з кінця склад є довгим, а потім – ті, в яких другий 

склад з кінця є коротким. Проставте наголос, запишіть слова в 

транскрипції: 
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Papaveraceae, canadensis, Nigritella, Vaccinium, polyrhiza, inflexa, 

Convolvulus, Eriophorum, Dianthus, Abies, Alissum, tauricus, 

myrtilloides, Phelodendron, Alismatidae, Salvinia, Oxycoccus. 

 

Завдання 5. Вкажіть, до якого структурного типу відносяться 

дані терміни: 
І. термін з узгодженим означенням; 

ІІ. термін з неузгодженим означенням; 

ІІІ. а ) термін з означенням-прикладкою; 

ІІІ. б) термін з означенням-тавтонімом; 

Назвіть українські еквіваленти цих термінів. 
Зразок: Erinaceus auritus (І) – їжак вухатий. 

Calendula officinalis, Stipa joannis, Bubo bubo, Achillea millefolium, 

Helianthus annus. 

 

Завдання 6. Наведіть приклади термінів з іменниками І, ІІ, ІІІ, 
ІV, V відмін. Запишіть дані іменники у словниковій формі. 
Провідміняйте іменник ІV відміни. 

 

Завдання 7. Знайдіть практичну основу таких іменників: 

Stipa, bacca, Mentha, Farfǎra, Primǔla, Centaurea, Potentilla, anǐmal, 

Natrix, Kalanchoё, cornu, radix, species, Pinus, Hirundo, Plantāgo, 

lacus, Secāle, facies, Erūca, piscis, domus, Draco, series. 

 
Завдання 8. Наведіть приклади термінів: а) з означеннями-

прикметниками І, ІІ та ІІІ відмін; б) з означеннями-прикметниками 

у вищому та найвищому ступенях порівняння; в) з означеннями-

дієприкметникам. Випишіть прикметники та дієприкметники та 

подайте їх словниковий запис. 
 

Завдання 9. Доповніть відомі вам терміни-біномени 

пропущеними словами. Вкажіть українські еквіваленти даних 

термінологічних словосполучень:.  
Achillea … … anomalus … centaurium 

… militaris Menyanthes … …myrtillus 

Rosalia … … joannis Bolivaria … 

… borealis   
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Завдання 10. Наведіть приклади термінів, компонентами яких є 
числівники.  

 

Завдання 11. Вкажіть українські еквіваленти термінів, що 

функціонують у фаховому тексті:  
Флора Надслучанської Швейцарії (Березнівський р-н, Рівненська 

обл.) порівняно багата i сформувалась iз різних флористичних 

центрів. У ній виявлено біля 300 видів, серед яких переважають 
неморальні і бореальні. Перші, поряд із повсюдно поширеними на 
Поліссі видами (Asarum europaeum, Asperula odorata, Mercurialis 

perennis, Lathyrus vernus, Carex pilosa, C. digitata та ін.), представлені 
також видами, порівняно рідкісними для Полісся (Hepatica nobilis, 

Lilium martagon, Melittis sarmatica, Actaea spicata, Adoxa 

moschatellina). Бореальні види також представлені як звичайними 

для Полісся видами (Antennaria dioica, Vaccinium myrtillus, Trientalis 

europaea, Oxalis acetosella, Luzula pilosa, Eriophorum polystachyonida 

та ін.), так i рідкісними, зокрема Gymnocarpium dryopteris, ареал 

якого займає північну частину Євразії. 
 

Завдання 12. Вкажіть латинські еквіваленти назв, занесених до 

“Червоної книги України”. Еквівалент, що відповідає 
підкресленому виразу, провідміняйте. 
Ліннея північна, білоцвіт літній, орлики транссільванські, ковила 

Іоанна, вусач альпійський. 

 

Завдання 13. Наведіть приклад латинських афоризмів, що 

містять а) слово з буквосполученням -ch-, запишіть дане слово в 

транскрипції; б) іменник ІІІ відміни, подайте його словниковий 

запис. Вкажіть українські еквіваленти названих вами 

афоризмів. 
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Д О Д А Т К И  

Додаток 1 

ЛАТИНСЬКИЙ АЛФАВІТ 

Друковані 
букви 

Писані 
букви 

Назва Вимова 

Аа Aa а [а] 
Вb Bb бу [б] 

Сс Сс це [ц], [к] 

Dd Dd де [д] 

Ее Ee е [е] 
Ff Ff еф [ф] 

Gg Gg ґе [ґ] 
Нh Hh га [г] 
Іі Ii і [i] 

Jj Jj йот [й] 

Кk Kk ка [к] 

Ll Ll ель [ль] 
Мm Mm ем [м] 

Nn Nn ен [н] 

Оо Оо о [о] 

Рp Рр пе [п] 

Qq Qq ку [к] 

Rr Rr ер [р] 

Ss Ss ес [с], [з] 
Тt Tt те [ат] 
Uu Uu У [у] 

Vv Vv ве [в] 
Хх Xx ікс [кс], [кз] 
Yy Yy іпсилон [і] 
Zz Zz зет [з], [ц] 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

Зведена таблиця відмінкових закінчень іменників усіх відмін 
 
Numĕrus Declionatio I II III IV V 

 

 f m n 
приголосна  

m, f, n 

голосна  
n, (f) 

мішана    
m, f, n 

m n f 

Nom. a us, er um 

різні 
закінчення 

(нерідноскладові 
з основою на 1 

приголосний) 

e, al, 

ar 
(is) 

es, is (рівно 

складові), 
(нерідноскладові 
з основою на 2 

приголосні) 

us u es 

S
IN

G
U

L
Ā

R
IS

 

Gen. ae i i is is is is is is us us ei 

Dat. ae o o i i i i i i 
ui 

(u) 

ui 

(u) 
ei 

Acc. am um um em =Nom. =Nom. im em =Nom. um u em 

Abl. a o o e e i i e e u u e 

Voc. a e, er um =Nom. =Nom. =Nom. is =Nom. =Nom. us u es 

P
L

U
R
Ā

L
IS

 Nom. ae i a es a ia es es a us ua es 

Gen. arum orum orum um um ium ium ium ium uum uum erum 

Dat. is is is ibus ibus ibus ibus ibus ibus ibus ibus ebus 

Acc. as os a es a ia es es a us ua es 

Abl. is is is ibus ibus ibus ibus ibus ibus ibus ibus ebus 

Voc. ae i a es a ia es es a us ua es 
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Додаток 3 

ЗРАЗКИ  
тестового контролю 

Варіант – 1 

1. Знайдіть слова, у яких пропущена буква "y": 
1. arvens...s;  2. Or...za;   3. brach…ptera; 

4. Gypsoph...la; 5. G...mnocarpium;  6. h...brida; 

7. taur...cus;  8. Pol...podium;  9. macrorh...zus. 

 

2. Вкажіть слова, в яких є дифтонги: 
1. aëreus;  2. australis;   3. Lamiidae; 

4. Acacia;  5. Euonymus;   6. Chrysaëtos; 

7. foetidissima; 8. Olea. 

 

3. Знайдіть слова, у яких буква «с» читається як [к]: 
1. Cucumis;  2. Circaea;  3. lacteus; 

4. Corylum;  5. Centaurea;  6. Coeloglossum; 

7. cyanus;  8. verrucosus;  9. microcarpus. 

 

4. Знайдіть слова, у яких буква «х» читається як [кз]: 
1. Salix;  2. Saxifraga;  3. Larix; 

4. xylosteum; 5. Adoxa;  6. excelsior; 

7. Oxycoccus; 8. Fraxinus;  9. reflexa. 

 

5. Знайдіть слова, що містять буквосполучення, які читаються 

інакше, ніж окремі букви: 

1. Dianthus;  2. Equus;  3. ungula; 

4. Hepatica;  5. glycyphyllus;  6. lingulata; 

7. suavis;  8. Stipa;  9. Arctium. 

 

6. Назвіть слова, у яких другий з кінця склад є довгим і, отже, 
наголошеним: 

1. Papaveraceae; 2. canadensis;  3. Nigritella; 

4. Vaccinium; 5. polyrhiza;  6. inflexa;  

7. Convolvulus; 8. Eriophorum;  9. Dianthus. 
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7. Знайдіть слова, де допущені помилки при позначенні довготи 

чи короткості складу: 
1. rupicŏla;  2. aqulǐnum;  3. sabulōsa;  

4. globulifēra; 5. hungarǐca;  6. davalliāna; 

7. Foenicūlum; 8. cordigĕra;  9. Datŭra. 

 

8. Доповніть латинські біноміальні назви поданими внизу 

словами  

a) Achillea ... (Деревій звичайний): 
1. alba;   2. millefolium;   

3. communis;  4. foetidus. 

b) Ledum ... (Багно звичайне): 
1. palustre;   2. vulgaris; 

3. luteum;   4. pratensis. 

c) ... fruticosa (Вишня степова): 

1. Urtica;   2. Picea;  

3. Cerasus;   4. Triticum. 

d) Thymallus ... (Харіус європейський): 
1. auritus;   2. mayor; 

3. thymallus;  4. graeca. 
 

9. Знайдіть український еквівалент, що відповідає латинській 

назві:  
a) Dentaria glandulosa: 

1. Борідник Прейса;  2. Одноквітка звичайна; 

3. Любка дволиста;  4. Зубниця залозиста. 

b) Chimaphila umbellata: 
1. Зимолюбка зонтична;  2. Відкасник осотовидний; 

3. Громовик багатолистий; 4. Осока затінкова. 

c) Orochlea disticha: 
1. Товстянка звичайна;  2. Горянка дворядна; 

3. Росичка круглолиста;  4. Сонцецвіт сивий. 
 

10. Визначте, які терміни належать до структурного типу І: 
1. Astragalus dasyanthus;  2. Thorea ramosissima; 

3. Monachus monachus;  4. Cephalaria litvinovii; 

5. Damasonium alisma;  6. Galeropsis desertorum; 

7. Gagea pineticola;   8. Stipa capillata; 

9. Coeloglossum viride. 
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11. Визначте, які терміни належать до структурного типу ІII: 
1. Matricaria chamomilla;  2. Hirudo medicionalis; 

3. Caphalantera rubra;  4. Neottia nidus-avis; 

5. Erythraea centaurium;  6. Marumba quercus; 

7. Cyclamen kuznetzovii;  8. Milvus milvus; 

9. Neomys anomalus. 

 

Варіант – 2 

1. Знайдіть слова, у яких пропущена буква "y": 
1. alp...nus;  2. Ph...llophora; 3. bor...sthenicum; 

4. Dact...lis;  5. H...drometra; 6. tr...chosantha; 

7. cirsio...des; 8. Cormoph...ta; 9. d…stichum. 
 

2. Вкажіть слова, в яких є дифтонги: 
1. Orchidaceae; 2. Centaurea;  3. poëtica; 

4. Elodea;  5. Linnaea;  6. Marsilea; 

7. Isoëtopsida; 8. Koeleria. 
 

3. Знайдіть слова, у яких буква «s» читається як [з]: 
1. Mimosa;  2. pubescens;  3. Salsola; 

4. insectum;  5. Narcissus;  6. chinensis; 

7. systema;  8. Alisma;  9. Drosera. 
 

4. Знайдіть слова, у яких буква «z» читається як [з]: 
1. Scheuchzeria; 2. Zygomycetes; 3. Oryza; 

4. Zincum;  5. zoologia;  6. donetzica; 

7. Azalea;  8. Puntazzo;  9. Luzula. 
 

5. Знайдіть слова, що містять буквосполучення, які читаються 

інакше, ніж окремі букви: 
1. Botrychium; 2. Rhamnus;  3. Cerastium; 

4. Dyctyota;  5. rhizoma;  6. quadrifolia; 

7. volhynicus; 8. Neottia;  9. Pinguicula. 

 

6. Назвіть слова, у яких другий з кінця склад є коротким і, отже, 
наголос падає на третій з кінця склад: 

1. Abies;  2. Alissum;  3. tauricus; 

4. myrtilloides; 5. Phelodendron; 6. Alismatidae; 

7. Salvinia;  8. Oxycoccus;  9. Centaurea. 
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7. Знайдіть слова, де допущені помилки при позначенні довготи 

чи короткості складу: 
1. sterīlis;  2. aestīvum;  3. sambucīnus; 

4. galactoīdeus; 5. littorālis;  6. albīdum; 

7. lingulāta;  8. saxatīlis;  9. Serratŭla. 
 

8. Доповніть латинські біноміальні назви поданими внизу 

словами  

a) ... viride (Язичок зелений): 
1. Orchis;   2. Lingula;   

3. Coeloglossum;  4. Salix. 

b) ... annuus (Соняшник однорічний): 
1. Arctium;   2. Dianthus; 

3. Helianthemum;  4. Helianthus. 

c) Aquila ... (Орел-карлик): 

1. chrysaëtos;  2. pennata; 

3. cana;   4. nanus. 

d) ... timidus (Заєць білий): 

1. Lupus;   2. Ciconia;   

3. Lepus;   4. Grus. 
 

9. Знайдіть український еквівалент, що відповідає латинській 

назві:  
a) Moneses uniflora: 

1. Одноквітка звичайна;  2. Росичка круглолиста; 

3. Сонцецвіт сивий;  4. Зимолюбка зонтична. 

b) Gymnocarpium dryopteris: 
1. В’язіль стрункий;  2. Любка дволиста; 

3. Зубниця залозиста;  4. Голокучник дубовий. 

c) Onosma polyphylla: 

1. Відкасник осотовидний;  2. Громовик багатолистий; 

3. Булатка червона;  4. Півники угорські. 
 

10. Визначте, які терміни належать до структурного типу ІII: 
1. Damasonium alisma;  2. Coelocaulon steppae; 

3. Silene viridiflora;   4. Coeloglossum viride; 

5. Marumba quercus;  6. Matricaria chamomilla; 

7. Achillea millefolium;  8. Padus avium; 

9. Erythraea centaurium. 
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11. Визначте, які терміни належать до структурного типу І: 
1. Betula humilis;   2. Stipa pennata; 

3. Botrychium lunaria;  4. Astrantia mayor; 

5. Daphne cneorum;   6. Neottia nidus-avis; 

7. Spalax graecus;   8. Grus grus; 

9. Pinguicula vulgaris. 

 

КЛЮЧІ  
до зразків тестового контролю 

Варіант – 1 

№ завдання Номери вірних відповідей 

1 2 3 5 6 8 

2 2 3 5 7  

3 1 3 4 8 9 

4 2 5 7 8 9 

5 1 2 5 7 9 

6 2 3 5 6 9 

7 2 4 7 9  

8 a) – 2 b) – 1 c) – 3 d) – 3  

9 a) – 4 b) – 1 c) – 2   

10 1 2 7 8 9 

11 1 4 5 6 8 

Варіант – 2 

№ завдання Номери вірних відповідей 

1 2 3 4 5 8 

2 1 2 5 8  

3 1 4 6 8 9 

4 2 3 5 7 9 

5 1 2 5 6 9 

6 1 3 6 7 9 

7 1 3 6 8  

8 a) – 3 b) – 4 c) – 2 d) – 3  

9 a) – 1 b) – 4 c) – 2   

10 1 5 6 7 9 

11 1 2 4 7 9 
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Додаток 4 

Список найменувань, вимова яких не відповідає  
правилам латинської мови 

aucheri [ошери] mugodzaricus [мугоджарікус] 
baschkiriensis [башкіріензіс] paczoskianum [пачоскіанум] 

biebersteiniana [біберштейніана] Ramischia [рамішіа] 
Bienertia [бінентіа] razoumovianum [разумовіанум] 

boehmeri [бьомері] reuteri [рейтері] 
borbasii [борбашіі] roylei [ройлеі] 
buekii [бюксі] ruyschianum [ройшіанум] 

Cousenia [кузеніа] salzmannii [зальцманніі] 
scerei [череі] saussurea [соссюреа] 
czernjaevii [черняевіі] Scheuchzeria [шейхцеріа] 
Deschampsia [дешампсіа] Schkuhriana  [шкуріана] 
delavigneu [делявінсьєі] schlechtendalii [шлєхтендаліі] 
Deyeuxia [дейєксіа] schleicheri [шлейхері] 
duvalii [дюваліі] schmalhausenii [шмальгаузеніі] 
ehrhartii [ергартіі] schoberi [шобері] 
Elscholtsia [ельсхольціа] schreberi [шредері] 
fischerianum [фішеріанум] schrenkii [шренкіі] 
friesiana [фрісіана] schultesii [шультесіі] 
Fuchsia [фуксіа] schvetzovii [швецовіі] 
Gagea [гейджеа] seguiriana [сегьєріна] 
gerardiana [жерардіана] Siegertiana [зігертіана] 
gilibertii [жілібертіі] Sieglingia [зіглінгіа] 
goodenowghii [гудінафіі] stechmaniana [штехманіа] 
Goodyera [гудаєра] sukaczevii [сукачевіі] 
issatschenkoi [ільясовоенсе] syreistschikovii [сирейщіковіі] 
kittaryanum [кііттарианум] tauschii [таушіі] 
Kotschina [кочіана] Tournefortia [турнефортіа] 
krylovianus [криловіанус] transchelii [траншеліі] 
ledebourii [лідебуріі] traunsteineri [траунштейнері] 
loeselii [льозеліі] tschernieviana [черніевіана] 
marschallii [маршаліі] turczaninovii [турчаніновіі] 
Matteuccia [маттеуччіа] vaillantianum [ваянтіанус] 
michaletii [мішалетті] wahlenbergii [валєнбергіі] 
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Додаток 5 

Термінологічний словник-мінімум  

для студентів-екологів (рідкісні рослини Рівненщини)  

* Astrantia major  Астранція велика 
 Achillea setacea Деревій щетинистий 

* Aldrovanda vesiculosa Альдрованда темна 
 Anemone sylvestris Анемона лісова 
 Asplenium ruta-muraria Аспленій муровий 

 Astragalus cicer Астрагал кутовий 

* Betula humilis  Береза низька 
* Betula obscura Береза темна  
* Camaedaphne calyculata Хамедафна чашечкова  
 Carduus nutans Будяк пониклий 

* Carex buxbaumii  Осока Буксбаума 
* Carex davalliana  Осока Девелла 
* Carex pauciflora Осока мало квіткова 
* Carex umbrosa  Осока затінкова 
* Carlina cirsioides Вікасник осотовидний 

* Carlina onopordifolia  Відкасник татарниколистий 

* Cephalanthera damasonium  Булатка великоквіткова 
* Cephalanthera longifolia Булатка довголиста 
* Cephalanthera rubra  Булатка червона 
 Cerasus fruticosa Вишня степова 
* Chamaedaphne paczoskii Зіновать Пачоського 

 Chimaphila umbellata Зимолюбка зонтична 
* Corallorhiza trifida  Коральковець тричінадрізаний 

* Cypripedium calceolus Зозулині черевички справжні 
* Dactylorhiza incarnata  Пальчатокорінник м'ясочервоний 

* Dactylorhiza majalis  Пальчатокорінник травневий 

* Dactylorhiza traunsteineri  Пальчатокорінник 
Траунштейнера 

* Daphne cneorum  Вовчі ягоди пахучі 
 Denfaria bulbifera Зубниця бульбиста 
 Dianthus fischeri Гвоздика Фішера 
* Dracocephalum ruyschiana Змієголовник Рюйша 
* Drosera anglica  Росичка англійська 
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* Drosera intermedia  Росичка проміжна 
* Epipactis atrorubens  Коручка темно-червона 
* Epipactis helleborine  Коручка морозниковидна 
* Epipactis palustris  Коручка болотна 
 Equisetum telmateia Хвощ великий 

* Euphorbia volhynica Молочай волинський 

 Fagus sylvatica Бук лісовий 

 Festuca polesica Костриця поліська 
 Genista germanica Дрік германський 

 Gentiana cruciata Тирлич хрещатий 

* Goodyera repens Гудайєра повзуча 
* Gymnadenia conopsea Билинець комарниковий 

* Gymnadenia odoratissima  Билинець найзапашніший 

 Gymnocarpium dryopteris Голокучник дубовий 

 Gypsophila paniculata Лещиця волотиста 
 Hammarbya paludosa Хамарбія болотна 
 Hedera helix Плющ звичайний 

 Hepatica nobilis Печіночниця звичайна 
 Herminium monorchis Бровник однобульбовий 

* Huperzia selago  Баранець звичайний 

 Hypericum hirsutum Звіробій шорсткий 

 Iris sibirica Півники сибірські 
 Jovibarba sobolifera Борідник паростковий 

* Jsoёtes lacustris Молодильник озерний 

 Juncus bulbosus  Ситник бульбистий 

 Laser trilobum Лазурник трилопатевий 

* Leucorchis albida  Левкорхіс білуватий 

 Ligularia bucovinensis  Язичник буковинський 

* Lilium martagon  Лілія лісова 
 Linum flavum Льон жовтий 

* Liparis loeselii Жировик Лезеля 
* Listera ovata  Зозулині сльози яйцевидні 
* Lunaria rediviva  Лунарія оживаюча 
* Lycopodiella inundata  Лікоподіелла заплавна 
* Lycopodium annotinum  Плаун річний 

 Melittis sarmatica Кадило сарматське 
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 Moneses uniflora Одноквітка звичайна 
* Neottia nidus-avis  Гніздівка звичайна 
* Neottianthe cucullata Неоттіанта каптурувата 
 Nymphaea candida Латаття сніжнобіле 
* Orchis morio  Зозулинець салеповий 

 Orthilia secunda Ортилія однобока 
 Pedicularis sceptrum-

carolinum  

Шолудивник королівський 

 Peucedanum cervaria Смовдь оленяча 
 Pinguicula vulgaris  Товстянка звичайна 
* Platanthera bifolia  Любка дволиста 
* Platanthera chlorantha  Любка зеленоквіткова 
 Polystichum braunii Багаторядник Брауна 
 Pulmonaria officinalis Медунка лікарська 
* Pulsatilla nigricans Сон чорніючий 

 Pyrola media Грушанка середня 
* Salix myrtilloides  Верба чорнична 
* Salix starkeana Верба Старне, або сива 
* Saxifraga hirculus  Ломикамінь болотний 

 Scapolia carniolica Скополія карніолійська 
 Scheuchzeria palustris  Шейхцерія болотна 
 Sempervivum ruthenicum Молодило руське 
* Senecio besseranus Живо зілля Бессера 
 Silene lithuanica Смілка литовська 
 Spiraea media Таволга середня 
* Staphylea pinnata Клоничка периста 
* Stipa capillata  Ковила волосиста 
* Stipa pennata  Ковила пірчаста 
* Swertia perennis Сверція багаторічна 
 Symphytum besseri Живокіст Бессера 
 Tofieldia calyculata  Тофільдія чашечкова 
* Trapa natans  Водяний горіх плаваючий 

 Trollius europaeus Купальниця Європейська 
 

* – позначені види, занесені до Червоної книги України 
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Додаток 6 

Термінологічний словник-мінімум  
для студентів-агрохіміків 

 Equisetum arvense L. Хвощ польовий 

 Picea abies (L.) Karst Ялина європейська 
 Pinus sylvestris L.  Сосна звичайна 
 Consolida regalis S.F. Gray Сокирки польові 
 Ranunculus repens L. Жовтець повзучий 

 Ranunculus acris L. Жовтець їдкий 

 Chelidonium majus L. Чистотіл великий 

 Papaver rhoeas L. Мак дикий 

 Papaver somniferum L. Мак снотворний 

 Fumaria officinalis L. Рутка лікарська 
 Alsine media L. Мокриця середня 
 Melandrium album (Mill.) Garcke Куколиця біла 
 Amaranthus retroflexus L. Щириця загнута 
 Beta vulgaris L. Буряк звичайний 

 Chenopodium album L. s.l. Лобода біла 
 Kochia scoparia (L.) Schrad Віниччя справжнє 
 Spinacia oleracea L. Шпинат городній 

 Rumex acetosa L. Щавель кислий 

 Rumex confertus Willd Щавель кінський 

 Fallopia convolvulus (L.) A. Loeve Витка гречка березкова 
 Polygonum aviculare L. Спориш звичайний 

 Fagopyrum esculentum Moench Гречка їстівна 
 Fagus sylvatica L. Бук лісовий 

 Quercus robur L. Дуб звичайний 

 Betula pendula Roth Береза повисла 
(бородавчаста) 

 Alnus glutinosa (L.) Gaertn Вільха клейка (чорна) 
 Corylus avellana L Ліщина звичайна 
 Carpinus betulus L. Граб звичайний 

 Juglans regia L. Горіх грецький 

 Hypericum perforatum L. Звіробій звичайний 

 Vaccinium myrtillus L. Чорниця 
 Grossularia reclinata (L.) Mill Аґрус відхилений 

 Pyrus communis L. Груша звичайна 
 Malus domestica Borkh Яблуня домашня 
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 Sorbus aucuparia L. Горобина звичайна 
 Rubus idaeus L. Ожина-малина 
 Rubus caesius L. Ожина сиза (звичайна) 
 Fragaria ananassa Duch Суниці садові 
 Potentilla anserina L. Перстач гусячий 

 Potentilla erecta (L.) Raeusch Перстач прямостоячий 

 Geum urbanum L. Гравілат міський 

 Rosa canina L. Шипшина собача 
 Armeniaca vulgaris Mill Абрикос звичайний 

 Prunus spinosa L. Слива колюча (терен) 

 Prunus domestica L. Слива домашня 
 Cerasus avium (L.) Moench Вишня-черешня 
 Cerasus vulgaris Mill Вишня звичайна 
 Padus avium Mill Черемха звичайна 
 Lupinus polyphyllus Lindl Люпин багатолистий 

 Medicago lupulina L. Люцерна хмелевидна 
 Medicago sativa L. Люцерна посівна   
 Trifolium repens L. Конюшина повзуча 
 Trifolium sativum (Schreb.)  

Crome 

Конюшина посівна 

 Trifolium pratense L. Конюшина лучна 
 Faba bona Medik Боби кінські 
 Lens culinaris Medik Сочевиця харчова 
 Lathyrus sativus L. Чина посівна 
 Pisum sativum L. Горох посівний 

 Glycine max (L.) Merr Соя культурна 
 Phaseolus vulgaris L. Квасоля звичайна 
 Cuscuta epithymum (L.) L. Повитиця чебрецева 
 Convolvulus arvensis L. Березка польова 
 Lycopersicon esculentum Mill Помідор їстівний 

 Capsicum annuum L. Стручковий перець 
однорічний 

 Solanum tuberosum L. Паслін бульбоносний 

(картопля) 
 Lamium album L. Глуха кропива біла 
 Prunella vulgaris L. Суховершки звичайні 
 Plantago lanceolata L. Подорожник 

ланцетолистий   
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 Plantago major L. Подорожник великий 

 Stachys palustris L. Чистець болотний 

 Origanum vulgare L. Материнка звичайна 
 Thymus serpyllum L. Чебрець повзучий 

 Conyza canadensis (L.) Cronq Злиночка канадська 
 Mentha arvensis L. М’ята польова 
 Bidens cernua L. Череда поникла 
 Ambrosia artemisiifolia L. Амброзія полинолиста 
 Helichrysum arenarium (L.)  

Moench 

Цмин пісковий 

 Helianthus annuus L. Соняшник однорічний 

 Achillea millefolium L. Деревій звичайний 

 Artemisia absinthium L. Полин гіркий   

 Cirsium arvense (L.) Scop Осот польовий 

 Centaurea cyanus L. Волошка синя 
 Cichorium intybus L. Цикорій дикий 

 Taraxacum officinale  Webb. ex 

Wigg 

Кульбаба лікарська 

 Sonchus arvensis L. Жовтий польовий 

 Elytrigia repens (L.) Nevski Пирій повзучий 

 Triticum durum Desf Пшениця тверда   
 Triticum aestivum L. Пшениця м’яка 
 Secale cereale L. Жито посівне 
 Hordeum distichon L. Ячмінь дворядний 

 Hordeum vulgare L. Ячмінь звичайний 

 Avena sativa L. Овес посівний 

 Agrostis tenuis Sibth Мітлиця тонка 
 Phleum pratense L. Тимофіївка лучна 
 Festuca pratensis Huds Костриця лучна 
 Lolium perenne L. Пажитниця багаторічна 
 Dactylis glomerata L. Грястиця збірна 
 Panicum miliaceum L. Просо посівне 
 Setaria glauca (L.) Beauv Мишій сизий 

 Zea mays L. Кукурудза звичайна 
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Додаток 7 

Латинські прислів’я, приказки, афоризми 

1. Ab Jove principium. Початок вiд Юпітера  
(починай з найважливішого). 

2. Ab ovo usque ad mala. Від яйця i аж до яблук  

(від початку до кінця). 
3. Ad Kalendas Graecas. До грецьких Калєнд  

(до невизначеного терміну). 

4. Alma mater. Матір-годувальниця  
(рідний навчальний заклад) 

5. Amicitia vіtam оrnat.   Дружба життя прикрашає. 

6. Amīcus Plato, sеd magis amīca 

verǐtas. 

Платон мiй друг, та істина 
дорожча. 

7. Aquǐla non captat muscas. Орел не ловить мух. 

8. Ars longa, vita brevis. Мистецтво довге, життя коротке. 

9. Aurea mediocrĭtas. Золота середина. 

10. Barba non facit philosǒphum. Борода не робить філософом. 

11. Circŭlus vitiōsus. Зачароване коло. 

12. Citius, altius, fortius! Швидше, вище, сильніше! 

13. Cogĭto, ergo sum. Думаю – значить існую. 

14. Consuetūdо est altĕra natūra. Звичка – друга натура. 

15. Contra spem spero Без надії сподіваюсь 

16. Curricŭlum vitae Автобіографія 

17. De gustǐbus et colorǐbus non 

disputandum est. 

Про смаки i кольори не 
сперечаються. 

18. Dictum – factum. Сказано – зроблено. 

19. Dum spiro, spero. Поки дихаю, надіюсь. 

20. Dura lex, sed lex Суворий закон, але це закон 

21. Equi donāti dentes non 

inspeciuntur. 

Дарованому коню в зуби не 
дивляться. 
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22. Errāre humānum est. Людині властиво помилятись. 

23. Festīna lente Спіши поволі 

24. Fide, sed cui, vide! Довіряй, але дивись кому! 

25. Finis corōnat opus. Кінець – ділу вінець. 

26. Historia est magsstra vitae. Історія – учителька життя. 

27. Homo homǐni amīcus est. Людина людині друг. 

28. Homo ornat locum, non locus 

homǐnem. 

Людина красить місце, а не місцe 

людину. 

29. In vino verǐtas, in aqua sanǐtas. У вині правда, у воді здоров'я. 

30. Lapsus linguae. Мовний ляп. 

31. Lupus in fabǔla. Про вовка промовка. 

32. Lupus non mordet lupum. Вовк вовка не кусає. 

33. Mala herba cito crescit. Погана трава швидко росте. 

34. Manus manum laval. Рука руку миє. 

35. Mens sana in corpǒre sano. У здоровому тiлi – здоровий дух. 

36. Non multa, sed multum. He багато (за кількістю), але 
багато (за значенням). 

37. Non progrědi est regrědi Не йти вперед, значить йти назад 

38. Non schólae sed vítae 

díscǐmus. 

Не для школи, а для життя 
вчимося. 

39. Nota bene Запам’ятай добре 

40. Nulla dies sine linea. Жодного дня без лiнiї (роботи). 

41. Nulla est doctrīna sine lingua 

Latīna 

Немає жодної науки без 
латинської мови 

42. Omne initium difficǐle est. Всякий початок важкий. 

43. Opus laudat artifǐcem. Діло хвалить майстра. 

44. Оtium post negotium. Дозвілля після діла. 

45. Per aspĕra ad astra. Через терни – до зірок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

38 

 

46. Persōna non grata Небажана особа 

47. Plenus venter non studet 

libenter. 

На повний живіт неохоче вчиться. 

48. Post factum Після зробленого 

49. Post scriptum Після написаного 

50. Qui querit, repěrit Хто шукає, той знаходить 

51. Qui scribit, bis legit. Хто пише, двічі вчиться. 

52. Quod liced Jovi, non licet 

bovi. 

Що личить Юпітеру, не личить 
бикові. 

53. Repetitio est mater studiōrum. Повторення – мати навчання. 

54. Sapienti sat. Розумному досить. 

55. Scientia potentia est. Знання – це сила. 

56. Status praescens. Теперішній стан. 

57. Status quo. Попередній стан. 

58. Tabǔla rasa. Чиста дошка (про чисту душу або 

про людину, яка нічого не знає). 
59. Terra incognĭta Невідома земля. 

60. Tertium non datur. Третього не дано. 

61. Ubi concordia, ibi victoria. Де згода, там перемога. 

62. Usus optǐmus magister est. Досвід – найкращий учитель. 

63. Veni, vidi, vici. Прийшов, побачив, переміг. 

64. Verba volant, scripta manent. Слова летять, написане 
залишається. 

65. Vivĕre est cogitāre. Жити – значить мислити. 

66. Vivĕre est militāre. Жити – значить боротись. 
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Додаток 8 

GAUDEĀMUS ВЕСЕЛІМОСЯ! 
Gaudeāmus igǐtur, 

Juvenes dum sumus!  

Post jucundam juventūtem,  

Post molestam senectūtem. 

Nos habēbit humus. 

 

Гей, повеселімося, 
Поки молодії! 
Мине молодість квітуча, 
Cтapicть нас впов’є, мов туча, 
I земля покриє. 

Vita nostra brevis est, 

Brevi finiētur.  

Venit mors velocǐter, 

Rapit nos atrocǐter. 

Nemǐni parcētur. 

 

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

Bcix – до домовини. 

 

Vivat Academia, 

Vivant professōres! 

Vivat membrum quodlǐbet, 

Vivant membra quaelǐbet, 

Semper sint in flore! 

 

Хай живе науки храм, 

Хай живуть учені!  
Кожен з них нехай живе,  
Процвітає гроно все,  
У добрі, натхненні! 
 

Vivant omnes virgǐnes, 

Gracĭles, formōsae! 

Vivant et muliěres. 

Tenĕrae, amabǐles, 

Bonae. laboriōsae! 

 

Хай живуть дівчата всі, 
Стрункi та ласкаві! 
Хай yci жінки живуть, 
Що любов, тепло несуть, 
Ніжні, в пpaцi жваві! 
 

Vivat et Respublǐca 

Et qui illam regit! 

Vivat nostra civǐtas, 

Maecenātum carǐtas. 

Quae nos hic protēgit! 

 

Хай живе наш край увесь 
І хто править краєм! 

Хай живуть мужі ясні, 
Що з їх ласки, приязні 
Знань тут набуваєм! 

 

Pereat tristitia, 

Pereant dolōres, 

Pereat diabŏlus,  

Quivis antiburschius 

Atque irrisōres! 

Геть, журбо-напаснице, 
Геть од нас, лукавий! 

Геть усяк, хто квапиться 
3 нас понасміхатися, 
Заздрий нашій славі! 

Переклад А.О. Содомори 
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