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ПЕРЕДМОВА 
 

Заропоноване видання спрямовано на підготовку студентів стома-

тологічного факультету для читання англійською мовою літератури зі 

спеціальності. Лексичний мінімум також розрахований на застосування як 

моделі, що є основою для вивчення всіх видів іншомовної мовленнєвої 

діяльності. 

Основна мета даного видання полягає у формуванні та поповненні 

запасу англійської спеціальної лексики у студентів, які навчаються в ме-

дичному університеті за спеціальністю 7.12010005 «Стоматологія» (дис-

ципліна «Іноземна мова за професійним спрямуванням»). Крім цього ці-

леспрямованого контингенту, дане видання можуть використовувати ас-

піранти, наукові співробітники, викладачі та усі, хто зацікавлені в читанні 

англійською мовою фахової літератури зі спеціальності «Стоматологія».  

Лексичний мінімум було дібрано з урахуванням специфіки вив-

чення навчальної дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування» 

студентами медичного університету стоматологічного факультету. Даний 

посібник може використовуватися студентами для самостійної роботи 

в аудиторії під керівництвом викладача, а також для самостійної позаау-

диторної роботи. 

До посібника включені слова і словосполучення, відібрані в резуль-

таті програмного опрацювання корпусу англійської лексики, сформова-

ного авторами за допомогою автентичних фахових англомовних джерел.  

При включенні до словника врахована частотність вживання слів 

у лексичному корпусі, дібраному зі спеціальних текстів профілю стомато-

логії. Важливим вважали вибір як окремих слів, так і стійких словосполу-

чень та деяких мовленнєвих кліше.  

Було дібрано понад 2 тис номінативних одиниць. До англійської 

назви надана транскрипція та наведено український відповідник. Багатоз-

начність слів була проаналізована та скорельована щодо субмови стома-

тології. 

Для створення оригінального корпусу лексичних одиниць для ана-

лізу та вибірки були застосовані тексти з автентичних джерел спеціальної 

англомовної літератури, статті, опубліковані в спеціальних журналах, 

матеріали, вміщені на англомовних веб-сайтах стоматологічних центрів та 

професійних фундацій. 

У процесі опрацювання лексики і власне формування матеріалу 

двомовного (англійсько-українського) лексичного мінімуму для студентів 

стоматологічного факультету застосовані широко відомі словники, зокрема 

енциклопедичні видання серії Merck Manuals: Professional Version, 

Consumer Version; Dorland’s Medical Dictionary for Health Consumers; 
Mosby's Dental Dictionary та ін., а також академічний Російсько-
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український словник наукової термінології: Біологія. Хімія. Медицина / 

НАН України; Комітет наукової термінології; Інститут мовознавства ім. 

О. О. Потебні // С. П. Вассер та ін.; електронний словник ABBYY Lingvo; 

он-лайн словники Cambridge, Merriam Webster та ін. 

Застосування даного лексичного мінімуму в процесі вивчення дис-

ципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» розвиває 

у студентів уміння застосовувати англійську мову як засіб професійного 

спілкування та міжкультурного обміну, а також дозволяє використовувати 

іноземну мову для самоосвіти в галузі майбутньої професії.  

Таким чином, запропоноване видання стане в нагоді у досягненні 

англомовної професійної лексичної компетентності студентів стоматоло-

гічного факультету. Також наведений матеріал допоможе в оволодінні на-

вичками опрацювання інформації з англомовних джерел, читання, перекладу, 

анотування та інших видів мовленнєвої діяльності.  
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Перелік джерел корпусу лексем 

 

1. Merck Manuals (Msd Manual) Consumer Version 

https://www.msdmanuals.com/comsumer 

2. Merck Manuals (Msd Manual) Professional Version 

https://www.msdmanuals.com/professional 

3. Dorland’s Medical Dictionary for Health Consumers 

https://www.dorlands.com/dorlands/ 

4. Mosby's Dental Dictionary, Third Edition 

http://www.mosbysdentaldictionary.com/ 

6. The Open Dentistry Journal  ISSN: 1874-2106 

https://www.benthamopen.com/TODENTJ/ 

7. The Dental Health Foundation website 

https://www.dentalhealth.ie/dentalhealth/teeth/ 

8. College of Dental Surgeons of British Columbia 

https://www.123dentist.com/about-us/what-is-the-123-community-dentist-network/ 

 

Перелік використаних довідкових видань  

 

1. ABBYY Lingvo x5 – електронний словник 

2. Cambridge Dictionary 

https://dictionary.cambridge.org  

3. Merriam Webster 

https://www.merriam-webster.com/dictionary 

4. Біологія. Хімія. Медицина. Російсько-український словник нау-

кової термінології. [Комітет наукової термінології; Інститут мовознавства 

ім. О. О. Потебні] / С. П. Вассер, І. О. Дудка, В. І. Єрмоленко та ін.; за ред. 

О. Д. Бельгард. – Київ : Наук. думка, 1996. – 660 с. – ISBN 966-00-0064-4 

 

https://www.123dentist.com/about-us/what-is-the-123-community-dentist-network/
https://dictionary.cambridge.org/
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Term Transcription Translation 

aberrant [æ'berənt,  əˈbɛr(ə)nt] аберантний, який відхиляється 
від нормального типу 

abnormal [æb'nɔ:m(ə)l] ненормальний, аномальний, 
який відхиляється від норми 

abnormality [æbnɔ:'mælɪtɪ] аномалія, патологія, ненормальність 

abrade [ə'breɪd] стирати, зношувати тертям; стиратися 

abrasion [ə'breɪʒ(ə)n] тертя, стирання 

abrasive [ə'breɪsɪv] абразив, абразивний або шліфувальний 
матеріал 

abrupt [əb'rʌpt] раптовий; несподіваний 

abscess ['æbses] абсцес, нарив, гнійник 

absence ['æbs(ə)ns] брак (будь-чого), відсутність; неуважність; 
короткочасна втрата свідомості  

absent ['æbs(ə)nt] відсутній 

absolute ['æbsəlu:t] абсолютний, повний, досконалий, безумовний 

abundant [ə'bʌndənt] рясний, багатий (на будь-що), поширений 

access ['ækses] доступ, підхід 

accompanied [ə'kʌmp(ə)nɪd] у супроводі 

accordance [ə'kɔ:d(ə)ns] злагода, гармонія; відповідність 

account [ə'kaunt] рахунок; причина, підстава 

accumulate [ə'kjumjuleɪt] накопичувати, акумулювати 

acid ['æsɪd] кислота 

acquired [ə'kwaiəd] набутий 

acromegaly [ækrə(u)'megəlɪ] акромегалія 

across [ə'krɔs] поперек, по той бік, навпроти 

acrylic [ə'krɪlɪk] акрилова смола; акрилове волокно 

act [ækt] справа; вчинок, акт, дія 

actinic [æk'tɪnɪk] актинічний; фотохімічний 

actinobacillus [ˌæktɪnəbəˈsiləs] актинобацила 

actinomycetous [ˌæktɪnəmai'sitəs] який належить до актиноміцет 

acute [ə'kju:t] гострий (про біль) 

acutely [ə'kju:tlɪ] гостро, різко 

adamantine [ædə'mæntaɪn] адамантовий, який має властивості алмазу; 
дуже твердий 

adapted [ə'dæptɪd] адаптований; перероблений; підігнаний 

add [æd] додавати, приєднувати, надавати 

addition [ə'dɪʃ(ə)n] додаток, доповнення, поповнення 

additional [ə'dɪʃ(ə)nəl] додатковий, допоміжний 

additionally [ə'dɪʃ(ə)nəlɪ] додатково; крім того 

adenopathy [ədə'nə(ʊ)paθi] аденопатія 

adequate ['ædɪkwɪt] достатній, який відповідає вимогам, 
адекватний 

adherent [əd'hɪ(ə)rənt] клейкий; липкий; щільно прилеглий 
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Term Transcription Translation 

adhesion [əd'hi:ʒ(ə)n] спайка, рубець; адгезія 

adjacent [ə'dʒeɪs(ə)nt] прилеглий, який примикає, суміжний, сусідній 

adjusted [ə'dʒʌstɪd] відрегульований, настроєний,  
пристосований; підігнаний 

administration [ədmɪnɪ'streɪʃ(ə)n] призначення або застосування ліків 

adolescent [ædə'les(ə)nt] підліток; юнак або дівчина 11–16 років 
(іноді 14–20) 

adrenergic [ˌadrɪˈnəːdʒɪk] адренергічний 

adrenocortical [ˌadrɪˈnə'kɔ:tik(ə)l] адренокортикальний 

adult ['ædʌlt,    ə'dʌlt] дорослий, повнолітній; зріла людина 

advanced [əd'vɑːnst] сучасний; досконалий 

advantage [əd'vɑ:ntɪdʒ] перевага 

adverse ['ædvə:s] 1) ворожий, антагоністичний; 
2) несприятливий, шкідливий;  
3) розташований навпроти, протилежний  

advice [əd'vaɪs] порада 

advisable [əd'vaɪzəb(ə)l] рекомендований, доцільний; бажаний 

advise [əd'vaɪz] радити, рекомендувати;  
радитися, обговорювати 

affect ['æfekt] впливати, шкодити, порушувати, вражати 

affected [ə'fektɪd] який страждає (на будь-що);  
уражений (хворобою) 

affecting [ə'fektɪŋ] зворушливий, хвилюючий; вражаючий 

against [ə'ge(ɪ)nst] проти, всупереч 

age [eɪdʒ] вік; тривалість 

aged ['eɪdʒ(ɪ)d] старий, старіючий; віком (років) 

agenesis [ə'dʒenəsɪs] агенез, уроджена відсутність або 
недорозвинення органу; безплідність 

agent ['eɪdʒ(ə)nt] агент; діюча сила; чинник, фактор; засіб; 
реагент 

aggregation [ægrɪ'geɪʃ(ə)n] агрегація 

aggressive [ə'gresɪv] корозійний, агресивний (про середовище) 

aging (ageing) ['eɪdʒɪŋ] старіння; дозрівання 

agranulocytosis [əˌgranjʊlə(ʊ)saɪˈtəʊsɪs] агранулоцитоз 

agree [ə'gri:] погоджуватися, давати згоду 

aid [eɪd] допомога, сприяння, підтримка 

air [eə] повітря; атмосфера 

airstream ['eəstri:m] повітряний потік 

airway ['eəweɪ] дихальні шляхи; 
трубка для інтубаційного наркозу  

alba ['ælbə] біла речовина головного мозку 

alcohol ['ælkəhɔl] спирт; етиловий спирт 

alcoholism ['ælkəhɔlɪz(ə)m] алкоголізм 
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Term Transcription Translation 

align ['əlaɪn] розташовувати по одній лінії 

alignment [ə'laɪnmənt] вирівнювання, розташування по одній лінії; 
пригінка, центрування 

allergic [ə'lɜ:dʒɪk] алергічний; 
який страждає на алергічне захворювання 

allied [ə'laɪd] асоційований; близький; схожий; споріднений 

allow [ə'lau] дозволяти 

alone [ə'ləʊn] один, самотній; єдиний; відмінний від інших 

alternative [ə:l'tɜ:nətɪv] альтернативний; другий (з двох можливих)  

alveolar ['ælvɪələ,  ælvɪ'əʊlə] альвеолярний, ніздрюватий, пористий 

alveole, alveolus ['ælvɪəʊl,    'ælvɪəʊləs] альвеола, комірка, каверна 

alveolitis [ˌalvɪə(ʊ)ˈlaɪtɪs] альвеоліт 

alveololabial [ˌalvɪə(ʊ)ləˈleɪbɪəl] альвеологубний 

alveolopalatal [ˌalvɪə(ʊ)lə'pælətl] альвеолопіднебінний 

amalgam [ə'mælgəm] амальгама, суміш, поєднання 

ameloblast [ˈəməloˌblast ] амелобласт 

ameloblastoma [ˌameləblaˈstomə] амелобластома 

amelogenesis [ˌamelə'dʒenisis] амелогенез 

amorphous [ə'mɔ:fəs] аморфний, безформний 

amount [ə'maunt] кількість; величина; ступінь 

amoxicillin [əˌmɒksɪˈsɪlɪn] амоксицилін 

anaerobic [ænə'rəubɪk] анаеробний 

anaesthesia 
(anesthesia) 

[ˌænəsˈθiːziə] знеболювання, анестезія 

analgesic [æn(ə)l'dʒɪ:zɪk] анальгетик, болезаспокійливий засіб 

analyze ['ænəlaɪz] аналізувати 

anatomical [ænə'tɔmɪk(ə)l] анатомічний, морфологічний, структурний 

anatomy [ə'nætəmɪ] анатомія 

anemia [ə'ni:mɪə] анемія, недокрів'я 

anesthetic [ˌænəsˈθetɪk] анестезуючий, знеболюючий засіб 

aneurysm [ˈænjərɪzəm] аневризма 

angina [æn'dʒaɪnə] ангіна 

angioedema [ˌandʒɪə,ɪˈde:mə] ангіоневротичний набряк 

angular ['ængjulə] кутовий, ангулярний, кутастий 

ankyloglossia [ˌaŋkələˈglosiə] анкілоглосія 

ankylosis [æŋkɪ'ləʊsɪs] анкілоз, нерухомість суглоба 

anomaly [ə'nɔməlɪ] аномалія, відхилення від норми; 
неправильність; ненормальність 

anterior [æn'tɪ(ə)rɪə] передній; попередній, який передує 

anteriorly [æn'tɪ(ə)rɪəlɪ] раніше; попереду 

antibacterial [æntɪbæk'tɪ(ə)rɪəl] антибактеріальний, антимікробний 

antibiotic [æntɪbaɪ'ɔtɪk] антибіотик 

antibody ['æntɪˌbɔdɪ] антитіло 
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Term Transcription Translation 

anticholinergic ['æntɪ'kəʊləˈnərdʒɪk] антихолінергічний 

anticoagulant ['æntɪkəʊ'ægjulənt] антикоагулянт 

antidepressant [æntɪdɪ'pres(ə)nt] антидепресант 

antihistamine [ˌænti'histəmɪn] антигістамінний препарат 

antihypertensive ['æntɪˌhaɪpə'tensɪv] протигіпертонічні ліки 

antineoplastic ['æntɪˌni(:)əʊ'plæstɪk] протипухлинний, протираковий 

antipsychotic [æntɪsaɪ'kɔtɪk] антипсихотичний 

antiresorptive [ˌantiˈreˈsorptiv] проти повторного поглинання 

antrum ['æntrəm] порожнина 

anxiety [æŋ'zaɪətɪ] тривога, занепокоєння, страх, неспокій 

anxiolytic [æŋˌzaɪə'lɪtɪk] транквілізатор, нейролептик, седативний 
препарат 

apex ['eɪpeks] верхівка; корінь (зуба) 

aphthous ['æfθəs] афтозний, уражений ящуром 

apical ['eɪpɪk(ə)l,  'æpɪk(ə)l] верхівковий, апікальний 

apnea ['æpnɪə] апное, зупинка дихання; 
задишка, утруднене дихання 

apparatus [æpə'reɪtəs] прилад, інструмент, апарат; система органів 

apparent [ə'pærənt] видимий, помітний, явний, очевидний 

appear [ə'pɪə] з'являтися 

appearance [ə'pɪ(ə)rəns] зовнішній вигляд, вид, зображення 

appendicitis [əˌpendɪ'saɪtɪs] апендицит 

appendix [ə'pendɪks] апендикс, придаток, відросток 

appliance [ə'plaɪəns] пристосування, електричний пристрій 

applicable [æ'plɪkəb(ə)l] застосовний, придатний, відповідний 

application [əplɪ'keɪʃ(ə)n] застосування, додаток, використання 

applied [ə'plaɪd] прикладний, практичний 

appointment [ə'pɔɪntmənt] призначення, посада, зустріч, прийом у лікаря 

apprehension [æprɪ'henʃ(ə)n] розуміння, концепція, уявлення 

apprenticeship [ə'prentɪsʃɪp] навчання, учнівство, період навчання 

approach [ə'prəʊʧ] наближення; прихід 

appropriate [ə'prəʊprɪɪt] відповідний, доречний 

approved [ə'pru:vd] схвалений; прийнятий; затверджений; 
санкціонований 

approximately [ə'prɔksɪmɪtlɪ] приблизно 

arch [ɑːtʃ] арка; склепіння, дуга 

arched [ɑːtʃt] арковий; дуговий; склепінчастий 

area ['e(ə)rɪə] площа, простір, ділянка, зона 

arise [ə'raɪz] виникати, з'являтися 

arousal [ə'rauz(ə)l] пробудження, збудження 

arranged [əre͟ɪnʤd] домовлений; призначений 

arrest [ə'rest] затримка, зупинка 

arrhythmia [ə'rɪθmɪə] аритмія 
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arrival [ə'raɪv(ə)l] приїзд; одержання 

arteritis [ˌɑ:tə'raɪtɪs] артеріїт, запалення артерій 

artery [ˈɑːtəri] артерія 

arthritis [ɑ:'θraɪtɪs] артрит, запалення суглоба 

articular [ɑ:'tɪkjulə] суглобовий 

artificial [ɑ:tɪ'fɪʃ(ə)l] штучний, не природний; який проводиться 
за допомогою штучних прийомів або техніки; 
синтетичний; фальшивий 

aspect ['æspekt] аспект, сторона; точка зору 

aspirate ['æspɪrɪt] відсмоктувати (рідину, гній) з порожнини 
за допомогою аспіратора 

aspiration [æspɪ'reɪʃ(ə)n] відсмоктування гною або рідини з порожнини 

aspirin ['æsprɪn] аспірин 

assess [ə'ses] оцінювати 

assistant [ə'sɪst(ə)nt] помічник; працівник; допоміжний засіб 

associated [ə'səuʃɪeɪtɪd, 
ə'səʊsɪeɪtɪd] 

об'єднаний, поєднаний; 
приєднаний, асоційований 

association [əsəʊsɪ'eɪʃ(ə)n,  
əsəuʊʃɪ'eɪʃ(ə)n] 

асоціація, зв'язок, близькість 

asymmetry [eɪ's:mɪtrɪ] асиметрія, асиметричність 

asymptomatic [esɪmptə'mætɪk] безсимптомний 

atrophic [ə'trɔfik] виснажений, атрофічний 

atrophy ['ætrəfɪ] атрофія органу; схуднення; 
припинення розвитку 

attached [ə'tæʧt] прикріплений, приєднаний; прикладений 

attachment [ə'tæʧmənt] прикріплення, приєднання 

attend [ə'tend] відвідувати, бути присутнім; 
піклуватися, наглядати, доглядати 

attention [ə'tenʃ(ə)n] увага, уважність, турбота, догляд 

attrition [ə'trɪʃ(ə)n] тертя, стирання, потертість; виснаження 

auditory ['ɔ:dɪt(ə)rɪ] слуховий  

auscultation [ɔ:sk(ə)l'teɪʃ(ə)n] вислуховування, аускультація 

auxiliary [ɔ:g'zɪljərɪ] 1) допоміжний, додатковий; 
2) обслуговуючий персонал, допоміжні 
пристрої; устаткування  

available [ə'veɪləb(ə)l] придатний, корисний, наявний, доступний 

avascular [əˈvaskjʊlə, eɪ-] безсудинний 

average ['æv(ə)rɪdʒ] середній, звичайний, нормальний 

avoid [ə'vɔɪd] уникати, ухилятися 

awake [ə'weɪk] який не спить, який прокинувся; 
який ясно усвідомлює, розуміє 

axis ['æksɪs] вісь; центральне питання, стрижень 

bachelor ['bæʧ(ə)lə] бакалавр; холостяк 
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bacillus [bə'sɪləs] бацила, паличка 

bacteremia [bæktə'ri:mɪə] присутність мікробів у крові; бактеріємія 

bacterial [bæk'tɪ(ə)rɪəl] бактеріальний 

bacterium [bæk'tɪ(ə)rɪəm] бактерія, мікроб 

bad [bæd] поганий  

bag [bæg] сумка, мішок; порожнина 

band [bænd] перев'язка; тяж; зв'язка; бандаж 

barrier ['bærɪə] бар'єр; огорожа 

base [beɪs] основа; базис; база; низ, дно; 
підніжжя, підстава 

based [beist] обґрунтований; заснований (на будь-чому) 

basis ['beɪsɪs] базис; основа; основний компонент 

bathe [beɪð] купати, мити, заливати, обливати 

become [bɪ'kʌm] ставати; перетворюватися 

bed [bed] ліжко 

bedtime ['bedtaɪm] час лягати спати 

begin [bɪ'gɪn] починати; приступати, започатковувати, 
починатися 

beginning [bɪ'gɪnɪŋ] початок, вихідна точка, джерело, походження; 
витоки 

belong [bɪ'lɔŋ] належати, бути власністю 

beneath [bɪˈniːθ] унизу; нижче; на нижньому боці 

beneficial [benɪ'fɪʃ(ə)l] благотворний, корисний; цілющий; вигідний 

benefit ['benɪfɪt] перевага; користь, благо; вигода 

benign [bɪ'naɪn] у легкій формі; безпечний; доброякісний 
(про пухлину) 

benzodiazepines [ˌbɛnzəʊdaɪˈeɪzɪpiːn,  
-ˈazəpiːn] 

бензодіазепіни  

bicuspid [baɪˈkʌspɪd] малий кутній зуб, премоляр 

bilateral [baɪ'læt(ə)rəl] двобічний; білатеральний 

bilevel [baɪ'lev(ə)l] дворівневий 

biocompatible [baɪəukəm'pætəb(ə)l] біологічно сумісний з живими тканинами 

biofilm [ˈbaiəˌfilm] біоплівка 

biological [baɪə'lɔdʒɪk(ə)l] біологічний 

biology [baɪ'ɔlədʒɪ] біологія 

biopsy ['baɪɔpsɪ] біопсія 

birth [bɜːθ] народження; зародження, початок, пологи 

bismuth [ˈbɪzməθ] вісмут 

bisphosphonate [ˌbisˈfosfəˌneit ] бісфосфонат 

bite [baɪt] прикус 

bitter ['bitə] гіркий; болісний 

blade [bleɪd] лезо, полотно, лопасть 

bleed [blɪ:d] кровоточити 
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bleeding ['bli:dɪŋ] кровотеча 

block [blɔk] блокада 

blocker ['blɔkə] блокатор 

blood [blʌd] кров 

board [bɔ:d] рада; дошка 

body ['bɔdɪ] тіло; плоть; тулуб 

bonding ['bɔndɪŋ] зв'язок, зв'язування 

bone [bəʊn] кістка 

bony ['bəʊnɪ] кістковий, кістяний 

border ['bɔ:də] межа 

bottle ['bɔtl] пляшка, флакон 

bout [baut] напад (хвороби, кашлю) 

braces ['breɪsiz] ортодонтичні скоби,  
пластинки (для виправлення зубів) 

brain [breɪn] головний мозок 

branch [bra:nʧ] розгалужуватися, розходитися 

break [breɪk] пролом, щілина, тріщина 

breakdown ['breɪkdaun] розвал, розпад 

breath [breθ] дихання 

bridge [brɪdʒ] міст (зубний протез) 

bridgework [ˈbrɪdʒˌwərk] міст (зубний протез) 

brush [brʌʃ] щітка 

bruxism [ˈbrʌksɪz(ə)m] бруксизм 

buccal [ˈbʌkəl] який стосується або відноситься до рота 
або щоки 

bud [bʌd] брунька, зачаток 

build [bɪld] будувати 

bulla ['bulə] пухирець, пухир 

bur [bɜ:] бор; свердло, що застосовується 
у зуболікарській справі 

burn [bɜ:n] опік; обпечене місце 

burning ['bɜ:nɪŋ] горіння, пекучий 

busy ['bɪzɪ] зайнятий 

cabinet ['kæb(i)nit] лабораторна шафа 

calcification [kælsifi'keiʃ(ə)n] затвердіння, скам'яніння; окостеніння, 
звапніння 

calcify ['kælsifai] тверднути, перетворюватися на вапно, 
кальцифікуватися 

calcium ['kælsiəm] кальцій 

calculus ['kælkjuləs] конкремент, камінь 

canal [kə'næl] канал 

cancer ['kænsə] рак 

cancerous ['kæns(ə)rəs] раковий; злоякісний 
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candidiasis [ˌkandɪˈdaɪəsɪs] кандидоз 

canine ['keinain,  'kænain] ікло 

canker ['kæŋkə] виразка; пліснявка; стоматит 

capillary [kə'piləri] капіляр 

carbamide ['ka:bəmaid] сечовина, карбамід 

carbonate ['ka:bən(e)it] вуглекисла сіль, сіль вугільної кислоти 

carcinoma [ka:si'nəʊmə] ракова пухлина, карцинома 

cardiac ['ka:diæk] серцевий, який стосується або відноситься 
до серця 

cardinal ['ka:d(ə)nəl] 1) основний, головний, кардинальний;  
2) яскраво-червоний 

cardiovascular [ka:diə(u)'væskjulə] серцево-судинний 

care [keə] турбота, спостереження (лікаря);  
обслуговування (хворого) 

careful ['keəf(ə)l] турботливий, дбайливий, уважний 

caries ['ke(ə)ri(ə)z] карієс 

cariogenic [ˌkɛːrɪə(ʊ)ˈdʒɛnɪk, ˌka-] карієсогенний 

carious ['ke(ə)riəs] гнилий, каріозний 

carotid [kə'rɔtid] сонна артерія; каротидний 

carry ['kæri] нести, носити; переносити 

cartilaginous [ka:ti'lædʒ(ə)nəs] хрящовий 

case [keis] захворювання, випадок 

catastrophic [kætə'strɔfik] катастрофічний 

catching ['kæʧiŋ] заразний (про хворобу); заразливий; 
причепливий 

categorize ['kætigəraiz] розподіляти по категоріях; класифікувати 

causative ['kɔ:zətiv] який є причиною (хвороби); 
який спричиняє (хворобу) 

cause [kɔz,   kəz] причина, підстава 

causing ['kɔ:ziŋ] який заподіює (завдає) (будь-що) 

cautery, cauteriza-
tion 

['kɔ:təri] 1) припікання, випікання;  
2) припікальний засіб, речовина 

caution ['kɔ:ʃ(ə)n] обережність, обачність 

cavernous ['kævənəs] печеристий; порожнинний, кавернозний 

cavity ['kæviti] порожнина, дупло (у зубі) 

cease [si:s] перерва, зупинка; припиняти 

cecum [se'kəm] сліпа кишка 

cell [sel] клітина, камера, секція 

cellulitis [selju'laitis] целюліт 

cement, cementum [si'ment,  si'mentəm] цементна речовина зубів, корінцева кора 

cementoblast [siˈmentəˌblast] цементобласт 

cementocyte [siˈmentəˌsait] цементоцит 

center ['sentə] центр; установа; концентрувати 
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central ['sentrəl] пов'язаний із центральною нервовою 
системою 

ceramic [si'ræmik] керамічний 

cervical ['sɜ:vik(ə)l] шийний; потиличний цервікальний, який 
належить до шийки матки 

cessation [se'seiʃ(ə)n] припинення; зупинка; перерва 

chair [ʧeə] стілець; крісло 

chalky ['ʧɔ:ki] 1) крейдовий, вапняний; 2) блідий, білий 
як крейда; 3) подагричний 

chamber ['ʧeimbə] палата; порожнина (серця) 

chancre ['ʃæŋkə] твердий шанкр 

change [ʧeindʒ] міняти, змінювати, переробляти 

channel ['ʧænl] канал 

chapter ['ʧæptə] розділ 

character ['kæriktə] літера, цифра, знак 

characteristic [kæriktə'ristik] характерна риса, особливість, властивість, 
ознака 

characterize ['kæriktə'raiz] характеризувати, вирізняти 

charge [ʧa:dʒ] ціна, плата (часто за послуги) 

chart [ʧa:t] діаграма, схема, таблиця, графік 

check [ʧek] перевіряти, контролювати 

checkup ['ʧekʌp] огляд (технічний, медичний); перевірка (стану) 

cheek [ʧɪ:k] щока 

cheilitis [ˌkaiəˈlaitəs] хейліт 

cheiloplasty [ˌkailəˈplasti] хейлопластика 

cheilorrhaphy [ˌkailəˈrəfi] зашивання губи 

cheilosis [ˌkaiˈlosəs] хейлоз 

chemical ['kemik(ə)l] хімічний реактив, хімічний продукт, хімікат; 
хімічний 

chemistry ['kemistri] хімія 

chemotherapy [ki:məʊ'θerəpi, keməʊ-] хіміотерапія 

chew [ʧu:] жувати, пережовувати; розжовувати 

chief [ʧɪ:f] головний; керівний; старший 

child [ʧaild] дитина 

childhood ['ʧaildhud] дитинство 

chin [ʧin] підборіддя 

chip [ʧip] тріска, скіпа; зняти покрив, злущити 

chisel [ʧiz(ə)l] різець, стамеска, долото, зубило  

choice [ʧɔis] вибір, відбір, асортимент 

chord [kə:d] зв'язка, хорда 

chronic ['krɔnik] хронічний; затяжний 

cicatricial [sikə'triʃ(ə)l] рубцевий 

circinate ['sɜ:sineit] згорнутий у кільце 
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circumvallate [sɜ:kəm'væleit] жолобоподібний сосочок 

classification [klæsifi'keiʃ(ə)n] класифікація; розподіл 

classified ['klæsifaid] класифікований, систематизований 

claudication [klɔ:di'keiʃ(ə)n] кульгавість 

clean [kli:n] чистий, асептичний; не заражений 

cleaning ['kli:niŋ] чищення, прибирання 

clear [kliə] ясний, світлий, прозорий, виразний, чіткий 

cleft [kleft] тріщина, щілина 

clench [klentʃ] стискування (зубів, щелепи) 

clinic ['klinik] клініка, лікарня, поліклініка 

clinical ['klinik(ə)l] клінічний 

clotting ['klɔtiŋ] згортання, згущення, зсідання 

clump [klamp] брила, грудка 

cluster ['klʌstə] група, скупчення (однорідних предметів) 

coagulation [kəʊægju'leiʃ(ə)n] коагуляція, згортання, зсідання 

coalesce [kəuə'les] з'єднуватися, зростатися (про зламану 
кістку), об'єднуватися (у групи) 

coating ['kəʊtiŋ] шар, покрив, покриття, обмазка 

cobblestone ['kɔbl(ə)lstəʊn] кругляк 

cocaine [kə(u)'kein] кокаїн 

cold [kəʊld] застуда; нежить; катар верхніх дихальних 
шляхів 

collection [kə'lekʃ(ə)n] зібрання; збирання 

colonization [kɔlənai'zeiʃ(ə)n] колонізація 

color ['kʌlə] колір, фарба, барвник, пігмент 

combined [kəm'baind] комбінований, зв'язаний, поєднаний 

comfort [ˈkʌmfət] влаштовувати зручно 

comfortable ['kʌmf(ə)təb(ə)l] зручний, комфортабельний 

common ['kɔmən] загальний; спільний 

community [kə'mju:niti] груповання, ценоз, фітоценоз, зооценоз; 
громада 

compare [kəm'peə] порівнювати, проводити паралель; звіряти 

complaint [kəm'pleint] скарга; хвороба, нездужання; біль 

complementary [kɔmpli'ment(ə)ri] комплементарні, взаємодоповнюючі 

complete [kəm'pli:t] закінчувати, завершувати 

completely [kəm'pli:tli] зовсім, повністю, цілком 

complex ['kɔmpleks] комплекс; сукупність 

complicated ['kɔmplikeitid] складний, важкий для розуміння; 
ускладнений (будь-чим) 

complication [kɔmpli'keiʃ(ə)n] ускладнення 

component [kəm'pəʊnənt] складовий компонент 

composite ['kɔmpəzit] композит, композиційний матеріал 

composition [kɔmpə'ziʃ(ə)n] складання, побудова; з'єднання 
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comprehensive [kɔmpri'hensiv] всеосяжний, вичерпний; повний; широкий; 
докладний 

compromise ['kɔmprəmaiz] компромісний, компрометуючий 

computer [kəm'pju:tə] комп'ютер, ЕОМ 

concentrated ['kɔns(ə)ntreitid] концентрований, зосереджений; посилений 

concern [kən'sɜ:n] турбувати, хвилювати, непокоїти, тривожити 

concise [kən'sais] короткий, стислий, скорочений 

concretion [kən'kri:ʃ(ə)n] конкремент, камінчик, камінь 

condition [kən'diʃ(ə)n] стан здоров'я; 

conduct [kən'dʌkt] вести, керувати; проводити 

conduit ['kʌndit,'kʌndjuit] трубопровід, ізоляційна труба; канал 

condylar ['kɔndilə] виростковий 

condyle ['kɔndil] виросток 

condyloma [kɔndi'ləʊmə] кондилома 

confirm [kən'fɜ:m] підтверджувати 

confused [kən'fju:zd] сплутаний, плутаний; 

congenital [kən'dʒenitl] вроджений, природжений 

conical ['kɔnik(ə)l] конічний, конусний, конусоподібний 

connective [kə'nektiv] сполучна тканина 

consciously ['kɔnʃəsli] свідомо, усвідомлено; навмисно 

consequently ['kɔnsikwəntli] отже, в результаті 

conservation [kɔnsə'veiʃ(ə)n] збереження 

conservative [kənˈsərvətiv] консервант 

consider [kən'sidə] брати до уваги, враховувати 

considerably [kən'sid(ə)rəbli] значно, багато 

considered [kən'sidəd] обдуманий, продуманий; зважений 

consist ['kɔnsist] складатися 

constant ['kɔnstənt] постійна (величина), константа 

construct ['kɔnstrʌkt] будувати, споруджувати, конструювати 

construction [kən'strʌkʃ(ə)n] будівництво, спорудження, побудова; 
конструювання 

consult [kən'sʌlt] консультувати; радитися 

consultant [kən'sʌlt(ə)nt] лікар-консультант 

consultation [kɔns(ʌ)l'teiʃ(ə')n] консультація; нарада; консультація лікаря; 
консиліум лікарів 

consumer [kən'sju:mə] споживач; консумент 

contact ['kɔntækt] контакт, відносини; каталізатор 

contain [kən'tein] містити 

contamination [kəntæmi'neiʃ(ə)n] забруднення, зараження 

continuous [kən'tinjʊəs] який не переривається, не припиняється, 
тривалий 

contour ['kɔntʊə] контур, обрис 

contour ['kɔntʊə] наносити контур; викреслювати в горизонталях 
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contouring ['kɔntu(ə)riŋ] побудова, проведення, 
викреслювання контуру 

contraceptive [ˌkɔntrə'septiv] протизаплідний, контрацептивний 

contraindication [ˌkɔntrəindi'keiʃ(ə)n] протипоказання 

contribute [kən'tribju:t] робити внесок (у науку); сприяти 

control [kən'trəʊl] управління, керівництво; контроль 

controlled [kən'trəʊld] керований, регульований 

conventional [kən'venʃ(ə)nəl] загальноприйнятий; 
звичайний, звичний, традиційний 

convex [kən'veks,   kɔn-] опуклий 

coordination [kəʊɔ:di'neiʃ(ə)n] координування, координація, узгодження 

copolymer [kəʊ'pɔlimə] сополімер 

copyright ['kɔpirait] авторське право 

corner ['kɔ:nə] кут, куточок 

coronary ['kɔrən(ə)ri] вінцевий, коронарний 

coronoid ['kɔrənɔid] короноїдальний 

correct [kə'rekt] правильний, точний; коректний 

correction [kə'rekʃ(ə)n] виправлення; корекція; правка 

correlation [kɔri'leiʃ(ə)n] співвідношення, взаємозв'язок, кореляція 

corresponding [kɔri'spɔndiŋ] відповідний, подібний, аналогічний 

corrodent [kə'rəʊd(ə)nt] корозійне середовище;  
речовина, що викликає корозію 

corrugated ['kɔrəgeitid] зморщений, гофрований, рифлений; 
хвилястий 

corticosteroid [kɔ:tikəʊ'sti(ə)rɔid] кортикостероїд 

cost [kɔst] ціна; вартість 

cough [kɔf] кашель; покахикування 

council [kauns(ə)l] рада 

course [kɔ:s] курс, напрямок 

cover ['kavə] покривати, закривати 

covering ['kav(ə)riŋ] покришка; чохол; оболонка 

Coxsackievirus [kɒkˈsakiˈvairəs] вірус Коксакі 

cracked [krækt] тріснутий 

cranial ['kreiniəl] черепний, краніальний 

cream [kri:m] (медичний) крем, мазь 

creation [kri'eiʃ(ə)n] творчість; створення 

crepitus ['krepitəs] крепітація 

crest [krest] максимальне значення; пік (навантаження); 
вершина хвилі або імпульсу 

crevice ['krevis] тріщина, ущелина, щілина 

cross [krɔs] гібридизація, схрещування (порід); крос, гібрид 

crown [kraun] коронка (зуба); коронка (на зуб) 

crush [kreʃ] давити, дробити 
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crust [krest] струп, кірка 

cuboid ['kju:bɔid] кубоподібна кістка (плесна ноги) 

culture ['kelʧɔ] культура бактерій 

cupboard ['kepbəd] шафа 

cure [kjʊə] ліки, засіб; лікування; курс лікування 

curriculum [kə'rikjuləm] курс навчання; навчальний план; 
розклад (лекцій, уроків) 

cushion ['kʊʃ(ə)n] подушка, пружна основа; амортизатор 

cusp [kʌsp] гострий виступ, кінчик (зуба) 

cuspid ['kʌspid] ікло 

custom ['kʌstəm] виготовлений, зроблений на замовлення 

cut [kʌt] поріз, розріз; різана рана, різання 

cutting ['kʌtiŋ] надріз, розріз; різання, гранування 

cyanotic [saiə'nɔtik] синюшний, ціанотичний 

cycle ['saik(ə)l] цикл, повне коло; період 

cyclic ['s(a)iklik] циклічний 

cyclosporin [ˌsaɪklə(ʊ)ˈspɔːrɪn] циклоспорин 

cyst [sist] 1) кіста; 2) міхур 

cytosine ['saitəsi:n] цитозин (нуклеотид) 

daily [deili] щоденний 

dam [dæm] перепиняти, затримувати, стримувати 

damage ['dæmɪdʒ] шкода, ушкодження 

dark [da:k] темний; чорний; похмурий; темний (про колір) 

darken ['da:k(ə)n] робити темним, затемнювати 

darkening ['da:k(ə)nɪŋ] почорніння 

darkly ['da:klɪ] з темним відтінком; неясно, смутно 

data ['deɪtə,    'da:tə] (вихідні) дані, факти; інформація 

date [deɪt] дата, число, день; час, місце 

dead [ded] мертвий; померлий; пов'язаний зі смертю 

deal [di:l] мати справу (з будь-чим) 

debilitate [dɪ'bɪlɪteɪt] ослабляти, розслаблювати; 
виснажувати; розладнати (здоров'я) 

debridement [dɪˈbriːdm(ə)nt] очищення рани, видалення залишків 

debris ['debri:,    'deɪbri:] осколки; уламки  

decalcification ['di:,kælsɪfɪ'keɪʃ(ə)n] декальцинація 

decalcify [di:'kælsɪfaɪ] декальцинувати 

decay [dɪ'keɪ] гниття, розкладання; в'янення; псування; 
руйнування 

deciduous [dɪ'sɪdjʊəs] молочний (про зуби) 

decrease ['di:kri:s] зменшувати; знижувати 

dedicated ['dedɪkeɪtɪd] спеціалізований, предметно орієнтований, 
присвячений 

deep [di:p] глибокий 
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deepen ['di:p(ə)n] поглиблювати;  
заглиблюватися, ставати глибшим 

defect [dɪ'fekt,   'di:fekt] дефект, недолік, брак, нестача 

defective [dɪ'fektɪv] неповний, недостатній; недосконалий 

defense [dɪ'fens] захист; оборона; виправдання 

deficiency [dɪ'fɪʃ(ə)nsɪ] недостатність (серцева, ниркова);  
відсутність (будь-чого); нестача, дефіцит, брак 

deficient [dɪ'fɪʃ(ə)nt] відсутній; якого бракує 

define [dɪ'faɪn] характеризувати; визначати, встановлювати; 
формулювати 

definition [defɪ'nɪʃ(ə)n] визначення, дефініція 

deformed [dɪ'fɔ:md] деформований, скалічений; спотворений; 
зіпсований, викривлений 

deformity [dɪ'fɔ:mɪtɪ] каліцтво; потворність 

deglutition [di:glu:'tɪʃ(ə)n] ковтання, заковтування 

degree [dɪ'gri:] рівень, ступінь 

dehydration [di:haɪ'dreɪʃ(ə)n] зневоднювання, дегідратація 

delayed [dɪ'leɪd] відстрочений; затриманий; уповільнений 

delegate ['delɪgɪt] делегувати, посилати 

delivery [dɪ'lɪv(ə)rɪ] пологи 

demand [dɪ'ma:nd] вимога; запит, потреба; попит 

demarcate ['di:ma:keɪt] проводити демаркаційну лінію; 
розмежовувати, розділяти 

demographic [di:mə'græfɪk, 
demə'græfɪk] 

демографічний 

denote [dɪ'nəʊt] вказувати, відмічати, означати 

dense [dens] густий; щільний, компактний 

dental ['dentl] зубний; зуболікарський; стоматологічний 

dentalgia [den'təldʒiə] денталгія, зубний біль 

dentin [ˈdentn, -tin] дентин 

dentinogenesis [ˈden,ti:nə'dʒenisis] дентиногенез 

dentinoid [ˈden,ti:ˈnoid] дентиноподібний 

dentist ['dentist] зубний лікар 

dentistry ['dentɪstrɪ] стоматологія; лікування зубів;  
професія зубного лікаря 

dentition [den'tɪʃ(ə)n] 1) прорізування або ріст зубів; 
2) розташування зубів 

denture ['den(t)ʃə] ряд (особливо штучних) зубів; зубний протез 

depend [dɪ'pend] залежати, обумовлювати, покладатися 

deposit [dɪ'pɔzɪt] відкладення, відстій, осад; наліт; нагар; накип 

depressed [dɪ'prest] 1) пригнічений, засмучений; 
2) ослаблений, зменшений 

depressor [dɪ'presə] депресор; нерв, що знижує кров'яний тиск 
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deprivation [deprɪ'veɪʃ(ə)n] позбавлення; відібрання; втрата 

depth [depθ] глибина; інтенсивність, сила; повнота 

derangement [dɪ'reɪndʒmənt] розлад, сплутаність 

dermal ['dɜ:məl] шкірний 

dermoid [ˈdəːmɔɪd] дермоїд 

describe [dɪs'kraɪb] описувати, зображувати; характеризувати 

description [dɪs'krɪpʃ(ə)n] 1) описання, зображення; 2) вид, рід 

desensitize [di:'sensɪtaɪz] десенсибілізувати 

designate ['dezɪgnɪt] визначати, встановлювати; вказувати 

designation [dezɪg'neɪʃ(ə)n] позначення, називання, визначення 

desire [d'ɪzaiə(r)] бажання, жадання, прохання 

desquamate ['deskwəmeɪt] лупитися, злущуватися 

desquamation [deskwə'meɪʃ(ə)n] лущення, десквамація, злущування 

desquamative [des'kwæmətɪv] який спричиняє лущення; який лущиться 

destruction [dɪs'trʌkʃ(ə)n] зруйнування, знищення; умертвіння 

destructive [dɪs'trʌktɪv] руйнівний; деструктивний; шкідливий, згубний 

detect [dɪ'tekt] помічати, виявляти 

detection [dɪ'tekʃ(ə)n] реєстрація; виявлення; викриття, розкриття; 
розслідування 

determine [dɪ'tɜ:mɪn] визначати, встановлювати; вимірювати, 
обчислювати 

develop [dɪ'veləp] розвивати(ся), рости 

development [dɪ'veləpmənt] розвиток, ріст, зростання; удосконалення 

developmental [dɪveləp'mentl] пов'язаний з розвитком; еволюційний; 
експериментальний 

deviate ['di:vɪeɪt] відхилятися 

deviation [di:vɪ'eɪʃ(ə)n] відхилення, відступ; девіація 

device [dɪ'vaɪs] пристрій, механізм, апарат, схема 

devoted [dɪ'vəʊtɪd] присвячений 

dexterity [deks'terɪtɪ] моторність, спритність, уміння; вправність рук 

diabetes mellitus [daɪə'bɪ:ti:z 'melɪtəs]  цукровий діабет 

diabetic [daɪə'betɪk] діабетик, діабетичний 

diagnose ['daɪəgnəʊz] ставити діагноз, діагностувати 

diagnosis [daɪəg'nəusɪs] діагноз 

diagnostic [daɪəg'nɔstɪk] діагностичний 

dialysis [daɪ'ælɪsɪs] діаліз 

diameter [daɪ'æmɪtə] діаметр 

diastole [daɪ'æstəl] діастола 

diathesis [daɪ'æθɪsɪs] діатез 

difference ['dɪf(ə)rəns] різниця; розходження, несхожість, відмінність; 
розбіжність 

different ['dɪf(ə)rənt] інший; особливий; різний, різноманітний 

differentiated [dɪfə'renʃɪeɪtɪd] диференційований 
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diffuse [dɪ'fju:s] поширювати 

digestive [d(a)ɪ'dʒestɪv] 1) травний; 2) який сприяє травленню 

dilated [daɪ'leɪtɪd] розширений 

diligent ['dɪlɪdʒ(ə)nt] уважний, турботливий 

diminish [dɪ'mɪnɪʃ] зменшувати, скорочувати; послабляти; 
зменшуватися 

diminished [dɪ'mɪnɪʃt] зменшений 

dioxide [daɪ'ɔks(a)ɪd] двоокис 

diphtheria [dɪf'θɪ(ə)rɪə] дифтерія 

diploma [dɪ'pləʊmə] диплом 

direct [d(a)ɪ'rekt] спрямовувати, керувати 

directed [d(a)ɪ'rektɪd] контрольований 

directly [d(a)ɪ'rektlɪ] прямо, безпосередньо 

disadvantage [dɪsəd'va:ntɪdʒ] невигідне, несприятливе становище; 
недолік, вада 

disappear [disə'pɪə] зникати, ховатися 

discoloration [dɪs,kelə'reɪʃ(ə)n] зміна кольору, знебарвлення, вицвітання 

discomfort [dɪs'kɔmfət] нездужання 

discuss [dɪskʌ̱s] дискутувати, обговорювати 

discussion [dɪs'kʌ̱ʃ(ə)n] обговорення, дискусія; дебати 

disease [dɪ'zi:z] хвороба 

diseased [dɪ'zi:zd] хворий; захворілий 

disk [dɪsk] диск 

dislocation [dɪslə'keɪʃ(ə)n] вивих; зміщення (уламків кістки) 

disorder [dɪs'ɔ:də] розлад, хвороба 

disproportionate [dɪsprə'pɔ:ʃ(ə)nɪt] нерозмірний (з будь-чим); непропорційний 

dissociate [dɪ'səʊʃɪeɪt] дисоціювати, розмежовувати 

distinctive [dɪs'tɪŋ(k)tɪv] характерний, особливий, відмітний 

distinguished [dɪs'tɪŋgwɪʃt] відомий, видатний; 

distinguishing [dɪs'tɪŋgwɪʃɪŋ] відмітний; характерний 

distributed [dɪs'trɪbju(:)tɪd] розподілений 

distribution [dɪstrɪ'bju:ʃ(ə)n] розподіл, роздача 

disturbed [dɪs'tɜ:bd] дефективний 

diuretic [ˌdaɪjəˈretɪk] сечогінний засіб 

divide [dɪ'vaɪd] ділити, розділяти 

division [dɪ'vɪʒ(ə)n] розподіл, поділ; відділ 

doctor ['dɔktə] доктор, лікар 

dome [dəʊm] купол, баня, склепіння; що-небудь куполо-
подібне або дугоподібне 

domed [dəʊmd] куполоподібний; опуклий, бочкоподібний 

domiciliary [dɔmɪ'sɪljərɪ] за місцем проживання 

dominant ['dɔmɪnant] домінантний, домінуючий, основний 

dorsal ['dɔ:s(ə)l] спинний, дорсальний; верхній 
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dorsum ['dɔ:səm] спина; тильна частина 

dose [dəʊs] доза, частка, порція 

drain [dreɪn] дренажна трубка; дренувати 

drainage ['dreɪnɪdʒ] дренування 

drop [drɔp] краплі 

drug [drʌ̱g] ліки, засіб; медикамент 

drum [drʌ̱m] барабанна перетинка; барабанна порожнина 

dry [draɪ] сухий, без виділень, без слизу 

dryness ['draɪnɪs] сухість 

duct [dʌ̱kt] трубочка, капіляр; протока (залози); канал 

dull [dʌ̱l] тупий, слабкий, поганий, неясний 

duration [dju(ə)'reɪʃ(ə)n] тривалість; відрізок часу, строк; час 

dwarfism ['dwɔ:fɪz(ə)m] нанізм, карликовість 

dyscrasia [dɪs'kreɪzjə] дискразія 

dysfunction [dɪs'fʌ̱nkʃ(ə)n] дисфункція 

dyskeratosis [disˌkerəˈtosəs]  дискератоз 

dysplasia [dɪs'pleɪzɪə] дисплазія; порушення, розлад росту 

dysplastic [disˈplastik] диспластичний 

dystrophy ['dɪstrəfɪ] дистрофія 

earache ['iəreik] біль у вусі, оталгія 

early ['ɜ:li] 1) ранній; 2) завчасний, своєчасний 

easily ['i:zili] легко, вільно 

eat [i:t] їсти, поїдати; харчуватися 

ecchymosis [ˌɛkɪˈməʊsɪs] синець, екхімоз 

ectodermal [ˈektə'dɜ:məl] ектодермальний 

edema [i'di:mə] набряк; водянка 

edentulous [i'dentjuləs] беззубий 

edge [edʒ] вістря, лезо; ріжуча крайка 

education [edju'keiʃ(ə)n] освіта; освіченість, культура 

effect [i'fekt] дія, вплив 

effective [i'fektiv] дійсний; діючий; ефективний 

effort ['efət] зусилля, напруження 

elbow ['elbəʊ] лікоть 

elderly ['eldəli] літній, похилого віку 

electrical [i'lektrik(ə)l] який стосується або відноситься до електрики, 
електричний 

element ['elimənt] елемент, складова частина 

elevated ['eliveitid] високий, піднесений, піднятий 

elevation [eli'veiʃ(ə)n] підняття, підвищення 

eliminate [i'limineit] знищувати, ліквідувати 

elimination [i,limi'neiʃ(ə)n] очищення;  
виділення; екскреція, видалення з організму 

elongate ['i:lɔŋgeit,  'elɔŋgit] розтягувати; подовжувати 
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elongation [i:lɔŋ'geiʃ(ə)n, 
elɔŋ'geiʃ(ə)n] 

витягнення; розтягнення (зв'язки) 

embedded [im'bedid] замазаний, залитий (про препарат) 

embrace [im'breis] включати; містити; охоплювати 

embryology [embri'ɔlədʒi] ембріологія 

emergency [i'mɜ:dʒ(ə)nsi] невідкладна допомога; тяжкий стан (хворого) 

emotional [i'məʊʃ(ə)nəl] пов'язаний з емоціями, емоційний 

emphasize [emfəsaiz] підкреслювати;  
надавати особливого значення, виділяти 

employed [im'plɔid] який має роботу 

enable [i'neib(ə)l] уможливлювати;  
створювати можливість, полегшувати 

enamel [i'næm(ə)l] емаль (на зубах) 

enamelogenesis [i'næm(ə)ləʊˈdʒenəsɪs] утворення (зубної) емалі 

encourage [in'kʌ̱ridʒ] заохочувати, підтримувати 

ending ['endiŋ] обрив (нитки, ланцюга) 

endocarditis [ˌendəʊkɑːdˈaɪtɪs] ендокардит 

endocrine ['еndəkraɪn] ендокринний 

endodontics ['endɔ'dontiks] ендодонтія 

endogenous [en'dɔdʒinəs] ендогенний 

engineer [endʒi'niə] створювати, споруджувати; проектувати; 

enlarge [in'la:dʒ] збільшувати, розширювати; збільшуватися,  
розширюватися; розростатися 

enlarged [in'la:dʒd] збільшений, розширений 

enlargement [in'la:dʒmənt] розширення, збільшення 

enough [i'nʌf] досить; достатня кількість 

ENT (ear, nose, throat)  ['i'en'ti] ['iə, 'nəʊz, 'θrəʊt] вухо, горло, ніс 

enter ['entə] вписувати, вносити, включати, заносити 

entire [in'taiə] повний, цілий, весь 

entitled [in'taitəld] названий; який має право 

entity ['entiti] суб'єкт, особа; організм 

environmental [in,vai(ə)rən'mentl] який стосується або відноситься 
до навколишнього оточення, середовища 

enzyme ['enzaim] ензим, фермент 

eosinophilic [ˌiəˌsinəˈfilik] еозинофільний 

epinephrine [ˌepiˈnefrin] адреналін 

episode ['episəʊd] епізод, випадок; подія 

epithelial [epi'θi:liəl] епітеліальний 

epithelium [epi'θi:liəm] епітелій 

equipment [i'kwipmənt] обладнання; оснащення; спорядження 

erode [i'rəʊd] роз'їдати, руйнувати (поступово) 

eroded [i'rəʊdid] розмитий; вивітрений; еродований 

erosion [i'rəʊʒ(ə)n] ерозія, роз'їдання; руйнування 
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erosive [i'rəʊsiv] ерозійний; який спричиняє ерозію 

erupt [i'rʌpt] прорізуватися (про зуби) 

eruption [i'rʌpʃ(ə)n] висип, висипка; висипання 

erythema [eri'θi:mə] почервоніння шкіри, еритема 

erythematous [ˌerɪˈθeːmətəs] еритематозний 

erythromycin [ɪˌrɪθrə(ʊ)ˈmaɪsɪn] еритроміцин 

erythroplasia [ɪˌrɪθrəˈpleiʒiə] еритроплазія 

erythropoiesis [ɪˌrɪθrə(ʊ)pɔɪˈiːsɪs] еритропоез 

esophageal [i,sɔfə'dʒi:əl] який відноситься до стравоходу 

esophagus [i'sɔfəgəs] стравохід 

essential [i'senʃ(ə)l] ідіопатичний, первинний (про захворювання) 

establish [i'stæbliʃ] встановлювати, з'ясовувати, визначати 

established [i'stæbliʃt] встановлений, доведений (факт) 

esthetic [iːsθe̱tɪk] естетичний 

estimated ['estimeitid] запланований, плановий; 
кошторисний; передбачуваний 

estrogen ['estrədʒən] естроген  

ethics ['eθiks] моральність, етика, етичність 

etiology [eti'ɔlədʒi] етіологія, причина хвороби 

Eustachian tube [ju:'steiʃ(ə)n 'tjub] євстахієва труба 

evacuation [i,vækju'eiʃ(ə)n] спорожнювання, видалення; евакуація; 
випорожнення 

evaluate [i'væljʊeit] оцінювати, давати оцінку 

evaluation [i,vælju'eiʃ(ə)n] обчислення 

eventually [i'venʧʊ(ə)li] у кінцевому підсумку, врешті-решт 

evert [i'vɜ:t] вивертати (навиворіт) 

evolve [i'vɔlv] розвиватися, еволюціонувати 

exacerbate [ig'zæsəbeit] загострювати (хворобу) 

exacerbation [ig,zæsə'beiʃ(ə)n] пароксизм, загострення (хвороби) 

exaggerate [ig'zædʒəreit] перебільшувати 

examination [igzæmi'neiʃ(ə)n] огляд; обстеження 

examine [ig'zæmin] оглядати; вислуховувати; обстежувати 

example [ig'za:mp(ə)l] зразок, взірець; екземпляр 

excavator ['ekskəveitə] екскаватор (зуболікарський) 

excess [ik'ses,   'ekses] перевищення 

excessive [ik'sesiv] надмірний; зайвий; надлишковий 

excise ['eksaiz] висікати, видаляти оперативно 

exert [ig'zɜ:t] напружувати (сили); додавати (зусилля) 

exfoliate [eks'fəʊlieit] облуплюватися, сходити шарами, лупитися 

exhibit [ig'zibit] давати, вводити, застосовувати  

existing [ɪgzɪ̱stɪŋ] чинний, існуючий 

exophytic [eksoˈfitik] екзофітний 

expand [ik'spænd] розширюватися, перетворюватися, переходити 
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expect [ik'spekt] припускати 

expectant [ik'spekt(ə)nt] вичікувальний 

expense [ik'spens] витрата 

experience [ik'spi(ə)riəns] досвідченість; досвід роботи; стаж 

expose [ik'spəʊz] виставляти, піддавати дії 

exposed [ik'spəʊzd] оголений, відкритий; незахищений 

exposure [ik'spəʊʒə] піддавання зовнішньому впливу; виставляння 

express [ik'spres] терміновий, спішний; екстрений 

extend [ik'stend] розширювати; поширюватися 

extended [ik'stendid] розширений; широкий; розширювальний 

extension [ik'stenʃ(ə)n] випрямлення; витягнення 

extensive [ik'stensiv] екстенсивний 

extent [ik'stent] протяжність, довжина; обсяг, межі 

external [ik'stɜ:n(ə)l] поверховий, зовнішній, показний 

extract ['ekstrækt] видаляти, витягати; вилучати 

extracted [ik'stræktid] видалений, добутий, витягнутий 

extraction [ik'strækʃ(ə)n] видалення, екстракція 

extreme [ik'stri:m] крайній, граничний; найдальший 

exudate ['eksjudeit] випіт, ексудат 

face [feis] поверхня; зовнішня сторона 

facial ['feiʃ(ə)l] лицьовий;  
який стосується або відноситься до обличчя 

facies ['feiʃii:z] зовнішній вигляд, загальний вигляд 

facilitate [fə'siliteit] полегшувати, допомагати, сприяти 

factor ['fæktə] чинник, фактор, рушійна сила 

fall [fɔ:l] падати 

fall out [fɔ:l'aut] випадати 

familial [fə'miliəl] сімейний 

family ['fæm(ə)li] родина, сімейство; родина, рід 

fascia ['feiʃə,'fæʃiə] фасція 

fatal ['feitl] фатальний, неминучий 

fatigue [fə'ti:g] стомлення, втома 

fauces ['fɔ:si:z] зів, глотка 

faulty ['fɔ:lti] який має недоліки, дефекти; недосконалий; 
неправильний 

febrile ['fi:brail] пропасний, гарячковий 

fee [fi:] гонорар; винагорода; плата  

feel [fi:l] почувати, відчувати;  
торкати, переживати, зазнавати 

fellowship ['feləʊʃip] стипендія 

fetor ['fi:tə,-tə:] сморід 

fever ['fi:və] жар, гарячка 

feverish ['fi:v(ə)riʃ] гарячковий 
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few [fju:] декілька, небагато, мало 

fiber ['faibə] нитка, волокно 

fibroma [fai'brəʊmə] фіброма 

fibromatosis [faiˌbroməˈtosəs] фіброматоз 

fibromyalgia [ˌfaiˌbroˌmaiˈeldʒjiə]  фіброміалгія 

fibrosis [fai'brəʊsis] фіброз, утворення волокнистої тканини 

fibrous ['faibrəs] волокнистий, фіброзний 

field [fi:ld] поле, галузь 

figure ['figə] цифра, кількісна інформація 

filiform ['filifɔ:m] ниткоподібний; капілярний, волосний 

fill [fil] заповнення; заповнювати 

filling ['filiŋ] пломба, заповнення, прокладка 

film [film] плівка; тонкий шар 

final ['fain(ə)l] останній, заключний 

finding ['faindiŋ] отримані дані 

finger ['fiŋgə] палець, штифт 

fingertip ['fiŋgə,tip] кінчик пальця 

firm [fɜ:m] твердий, міцний, стійкий 

first [fɜ:st] перший 

fissured ['fiʃəd] розколотий, з тріщинами 

fissuring ['fiʃəriŋ] який розколюється 

fit [fit] 1) припасування, пригонка; 2) придатний; 
3) напад, приступ (кашлю, болю); пароксизм 

fitted ['fitid] пристосований; споряджений 

fitting ['fitiŋ] примірка, підгонка, монтаж 

five [faiv] п'ять 

fix [fiks] закріплювати 

flap [flæp] шматок шкіри; клапан 

flare [fleə] спалах 

flat ['flæt] плоский, рівний, гладкий 

flattened ['flætnd]  вирівнювати, розгладжувати 

flavoring ['fleivəriŋ] смаковий відтінок 

fleshy ['fleʃi] м’ясистий, товстий, соковитий 

floor [flɔ:] підлога, дно, поверх 

floss [flɔs] нитка для чищення зубів 

flossing [flɔsіŋ] чищення ниткою міжзубних проміжків 

flow [fləʊ] струмінь, циркуляція 

fluid ['flu:id] рідина; текучий 

fluoresce [flu(ə)'res] флюоресціювати 

fluoride ['flu(ə)raid] фториста сполука, фторид 

fluorosis [flʊəˈrəʊsɪs, flɔː-] флюороз 

fluorouracil [flu'orə'jurəsil] фторурацил 

flushing ['flʌʃiŋ] промивання труб; раптовий приплив, 
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почервоніння 

focus ['fəʊkəs] фокус, осередок 

fold [fəʊld] складка 

foliate ['fəʊliit] листоподібний; наводити ртутну амальгаму 

follicle ['fɔlik(ə)l] фолікул, пухирець 

follow ['fɔləʊ] супроводжувати 

following ['fɔləʊiŋ] слідування, наступний 

food [fu:d] їжа 

foot [fut] нога; основа 

foramen [fɔ'reimin] діра, отвір 

force [fɔ:s] сила, зусилля, напружувати 

forceps ['fɔ:seps,  -sips] хірургічні щипці, пінцет, кліщі 

forcing ['fɔ:siŋ] примус, форсування 

Fordyce disease [fərdais dizi:z] хвороба Фордайса 

foreign ['fɔrin] іноземний, чужорідний, привнесений 

forensic [fə'rensik,  -zik] судовий 

forestall [fɔ:'stɔ:l] передбачати 

form [fɔ:m] форма; зовнішній вигляд; обрис, контур 

formation [fɔ:'meiʃ(ə)n] утворення, структура 

formed [fɔ:md] сформований, зрілий 

formerly ['fɔ:məli] колись, раніше 

forming ['fɔ:miŋ] утворюючий, формуючий 

fortifying ['fɔ:tifaiŋ] зміцнюючий, укріплюючий 

forward ['fɔ:wəd] передній, передовий 

fossa ['fɔsə] ямка, западина 

foul [faul] погане, брудне, помилка 

found [faund] засновувати; виплавляти 

four [fɔ:] чотири 

fracture ['frækʧə] перелом; розрив; тріщина 

fragility [frə'dʒiliti] ламкість, недовговічність 

free [fri:] вільний, неприкріплений 

frenulum [ˈfriːnjʊləm] вуздечка 

frequency ['fri ͟ːkwənsi] частотність, повторюваність 

frequent ['fri:kwənt] частий, звичайний, розповсюджений 

frequently [ˈfrikwəntli] часто 

friable ['fraiəb(ə)l] ламкий, крихкий; розсипчастий 

front [frʌnt] перед; передня сторона; передній план 

full [ful] повний 

function [fʌ̱ŋkʃ(ə)n] функція, діяльність; відправлення (організму) 

functional [fʌ̱ŋkʃən(ə)l] функціональний 

fungal [ˈfʌŋg(ə)l] грибний; грибковий 

fungi [fʌ̱ŋgiː, fʌ̱nʤaɪ] гриби 

fungiform ['fʌndʒifɔ:m] який має форму гриба 
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furrow ['ferəʊ] борозна, жолоб, канавка 

further [fɜ͟ː(r)ðə(r)] подальший, додатковий 

fusospirochetosis ['fjuzo,spairəˌketˈosəs] фузоспірохетоз 

gallbladder [ˈgolˌblædər] жовчний міхур 

gap [gæp] інтервал, прогалина, зазор 

gastric ['gæstrik] шлунковий 

gastroenterologist [gæstrəʊin'terə'lədʒɪst] гастроентеролог 

gastroesophageal [gæstrəʊi,sɔfə'dʒi:əl] шлунково-стравохідний 

gastrointestinal [gæstrəʊin'testinl] шлунково-кишковий 

gastroscope [ˈgastrəˌskəʊp] гастроскоп 

gauze [gɔ:z] марля 

gel [dʒel] гель 

general ['dʒen(ə)rəl] загальний 

generalized ['dʒen(ə)rə'laizd] узагальнений 

generally [dʒen(ə)rəli] звичайно, як правило 

generation [dʒenə'reiʃ(ə)n] покоління, утворення 

genetic [dʒi'netik] генетичний 

gentle ['dʒentl] м'який, слабкий 

gently ['dʒentli] легко, обережно 

geographic [dʒiə'græfik] географічний 

geriatric [dʒeri'ætrik] геріатричний, старечий 

get [get] одержувати; заразити 

giant ['dʒaiənt] велетень, велетенський 

gigantism [dʒai'gæntiz(ə)m] гігантизм 

gingiva [dʒin'dʒaivə] ясна 

gingival [dʒin'dʒaiv(ə)l] який стосується або відноситься до ясен 

gingivitis [dʒindʒi'vaitis] запалення ясен 

gingivoplasty [dʒin'dʒaivə,plæsti] гінгівопластика 

gingivostomatitis [dʒin'dʒaivə stəʊmə'taitis] гінгівостоматит 

give [giv] 1) давати; 2) еластичність; зазор 

given ['giv(ə)n] щось дане, вихідне, факт 

gland [glænd] залоза 

glandular ['glændjulə] залозистий 

glenoid [gli:'noid] гленоїдний 

glossectomy [glɔs'ektəmi] глосектомія 

glossitis [glɔ'saitis] глосит, запалення язика 

glossodynia [,glɔsəˌdi,niə] глосодинія, глосалгія 

glossology [glɔ'səˌlədʒi] глосологія 

glossopharyngeal [glɔsəˌfærin'dʒɪ:əl] язико-глотковий 

glossopyrosis [glɔsəˌpaiˈrōsi̇s] глосопіроз, пекуче відчуття в язику 

gloved [glʌvd] в рукавичках 

gloves [glʌvz] рукавички 

glucose ['glu:kəʊs] глюкоза 
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glutamate ['glu:təmeit] глутамат  

glutamic [glu:'tæmik] глутамінова амінокислота 

glycogen ['glaikəʊdʒen] глікоген 

gnathalgia [ˈna'θəl,dʒiə] гнаталгія, біль у щелепі 

gnathology [ˈna'θələ,dʒi] гнатологія 

gnathopalatoschisi
s 

[ˈna'θə ˌpalə'taskəsəs ] вроджена розщілина верхньої щелепи та 
твердого піднебіння 

gnawing ['nɔ:iŋ] постійний ниючий біль 

gold [gəʊld] золото 

good [gʊd] хороший, достатній 

grace [greis] витонченість 

grade [greid] ступінь, ґатунок, градус 

graduation [grædʒʊ'eiʃ(ə)n] згущення, випарювання, градуювання; 
закінчення навчального закладу 

graft [grɑ͟ːft, græ ̱ft] трансплантат 

grafting [grɑ͟ːftiŋ] операція пересадження тканини 

gram [græm] грам 

granules ['grænju:l] зернятко, гранула  

granuloma [grænju'ləʊmə] гранульома 

granulomatosis [grænju'ləʊmətousəs] гранулематоз 

granulomatous [grænju'ləʊmətəs] гранулематозний 

grasp [grɑːsp] стискання, рукоятка  

gray [gre ͟ɪ] сірий колір 

grayish [gre ͟ɪʃ] сіруватий 

great [greit] великий; величезний 

green [gri:n] зелений колір 

grind [graind] розмелювання 

grinding ['graindiŋ] подрібнювання, шліфування 

grossly ['grəʊsli] грубо 

ground [graund] земля; фон; ґрунт, ґрунтовка 

group [gru:p] група, клас, серія 

grow [grəʊ] рости, збільшуватися; підсилюватися 

growing ['grəʊiŋ] ріст, вирощування 

growth [ˈgroʊθ] ріст, розвиток, пухлина, новоутвір 

guarantee [gærən'ti:] гарантія 

guaranteed [gærən'ti:d] гарантований 

guard [ˈgɑː(r)d] запобіжний пристрій, охорона 

guilty [gilti] винний, винуватий 

gum [gʌ̱m] ясна 

gumma [ˈgəmə] гума 

half [haf] половина 

halitosis [hæli'təʊsis] поганий запах з рота 

hallmark ['hɔ:lˌma:rk] пробірне клеймо, проба, ознака, критерій 
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hallmark stamp ['hɔ:lˌma:rk 'stæmp] проба 

hand [hænd] рука, кисть руки; стрілка 

handicapped ['hændikæpt] який має фізичні або розумові вади 

handle ['hændl] ручка, рукоятка 

hanging ['hæŋiŋ] вішання, підвішування 

harbor [ˈhä:bər] гавань, порт, лоток 

hard [härd] твердий, жорсткий 

harmful [hɑː(r)mfʊl] шкідливий, згубний; небезпечний 

head [hed] 1) голова, голівка, насадка; 
2) головний, передній 

headache ['hedeik] головний біль 

healing ['hi:liŋ] вилікування; загоєння 

health [helθ] здоров'я 

healthy ['helθi] здоровий, корисний, безпечний 

hearing ['hɪərɪŋ] слух 

heart ['hɑː(r)t] серце 

heat [hi:t] жар, підвищена температура; тепло 

heavily ['hevili] важко; громіздко, незграбно 

heavy ['hevi] важкий, масивний 

height [hait] висота 

help [help] допомога 

hemangioma [hiˌmandʒiˈəumə] гемангіома 

hematologic [ˌhiməˌtəˈlodʒik] гематологічний 

hematologist [ˌhiməˌtəlˈədʒist] гематолог 

hemochromatosis [ˌhiməˌkrəuməˈtəusis] гемохроматоз 

hemodialysis [hi:mə(u)dai'ælisis] гемодіаліз 

hemophilia [hi:mə'filiə] гемофілія 

hemorrhage ['hem(ə)ridʒ] кровотеча 

hemorrhagic [himə'rædʒik] який стосується або відноситься до кровотечі; 
геморагічний 

hemosiderin [himə'sidirin] гемосидерин 

hemostasis [ˌhiməˈsteisəs, heme-] гемостаз 

heparinization [ˈhepərənīzeiʃ(ə)n] гепаринізація 

herbal ['hɜ:b(ə)l] трав'яний 

hereditary [hi'redit(ə)ri] спадковий 

heritage ['heritidʒ] спадок 

herpangina [hɜ:pæn'dʒainə] герпангіна 

herpes ['hɜ:pi:z] герпес, лишай 

herpetic [hɜ:'petik] герпетичний 

high [hai] високий 

higher ['haiə] вищий 

highly ['haili] дуже, надзвичайно, сильно, високо 

hill [hil] пагорб, висота, купа 
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hip [hip] стегно, бік, гребінь 

histiocytosis [hi'stiəsai'təʊses] гістіоцитоз 

histology [hi'stɔlədʒi] гістологія 

histopathological [hi'stɔpəθəˈlodʒikəˈl] гістопатологічний 

histopathology [histəʊpə'θələdʒi] гістопатологія 

history ['hist(ə)ri] історія, минуле 

hit [hit] удар, поштовх, влучення 

HIV ['eitʃ aɪ'viː] ВІЛ (вірус імунодефіциту людини) 

hold [həʊld] утримання, захоплення 

hole [həʊl] діра; отвір; проріз 

holistic [həʊˈlistik] холістичний, цілісний, глобальний 

home [həʊm] дім 

homeopathy [hɔmi'ɔpəθai] гомеопатія 

hormonal [hɔ:'məʊn(ə)l] гормональний 

hormone ['hɔ:məʊn] гормон 

hospital ['hɔspitl] лікарня 

hospitalized ['hɔspit(ə)laizd] госпіталізований 

host [həʊst] хазяїн 

hot [hɔt] гарячий, жаркий, пекучий 

hour [aʊə] година, заняття 

hourly ['aʊəli] щогодинний, погодинний 

house [haus] дім 

housebound ['haus,baund] який не може вийти з дому,  
прикутий до дому (через хворобу) 

human ['hju:mən] людина; властивий людині 

hurt [hɜ:t] заподіювати біль; боліти, ушкодити; 
порізати; ударити 

hydrochloric acid [,haidrəˈklorik'æsid] соляна кислота 

hydroflow [ˈhaidrə,flou] потік води 

hydrogen ['haidrədʒ(ə)n] водень 

hygiene ['haidʒi:n] гігієна 

hygienist ['haidʒi:nist] гігієніст 

hyperbaric [haipə'bærik] гіпербаричний 

hyperbilirubinemia [ˌhaipəˌbiliˌrubin'i:miə] гіпербілірубінемія 

hyperglycemia [ˌhaipəglai'ki:miə] гіперглікемія 

hyperkeratosis [ˌhaipəkerə'təusis] гіперкератоз 

hyperparathyroidism [̩ haɪpəˌparəˈθaɪrɔɪdɪz(ə)m] гіперпаратиреоз 

hyperplasia [ˌhaipə'pleiziə] гіперплазія 

hyperplastic [ˌhaipə'plæstik] гіперпластичний 

hypertension [ˌhaipə'tenʃ(ə)n] гіпертонія 

hyperthyroidism [ˌhaɪpəˈθaɪrɔɪdɪz(ə)m] гіпертироїдизм 

hypertrophic [ˌhaipə'trɔfik] гіпертрофічний 

hypertrophy [haɪˈpəːtrəfi] гіпертрофія 
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Hypogammaglobu-
linemia 

[̩ haipəˌɡæməɡlɒbjəlɪ̍ niː miə] агаммаглобулінемія, гіпогаммаглобулінемія 

hypoglossal [ˌhaipə'glɔs(ə)l] під'язичний 

hypoparathyroidism [̩ haɪpəˌparəˈθaɪrɔɪdɪz(ə)m] гіпопаратироїдизм 

hypophosphatasia [ˌhaipə'fosfeteiziə] гіпофосфатазія 

hypopituitarism [ˌhaipəpi'tju:it(ə)riz(ə)m] гіпопітуїтаризм 

hypoplasia [ˌhaipə'pleiziə] гіпоплазія 

hypoplastic [haipə'plæstik] гіпопластичний 

hyposalivation [ˌhaipəsæli'veiʃ(ə)n] гіпосалівація 

hypothyroidism [ˌhaipəʊ'aairɔidiz(ə)m] гіпотиреоз 

ice [ais] лід, заморожувати 

identify [ai'dentifai] ототожнювати, встановлювати, виявляти, 
визначати, ідентифікувати, упізнавати 

idiopathic [ˌɪdɪə(ʊ)ˈpəθɪk] ідіопатичний, безпричинний,  
невідомого походження; первинний 

ill [il] хворий, нездоровий, негативні явища 

illness ['ilnis] хвороба, захворювання 

illumination [iˌl(j)u:mi'neiʃ(ə)n] освітлення, опромінення, ілюмінація, 
роз'яснення 

image [imidʒ] зображення, образ, зображення, імідж 

immature [imə'ʧuə] незрілий, юний (про цикл ерозії);  
молодий (про форму), недорозвинений 

immediate [i'mi:diət] невідкладний, терміновий; прямий;  
безпосередній; найближчий; одноразовий 

immediately [i'mi:diətli] негайно, безпосередньо 

immunity [i'mju:niti] імунітет, несприйнятливість 

immunodeficiency [imjunəʊdi'fiʃ(ə)nsi] імунна недостатність; іммунодефіцит 

immunoglobulin [ˌɪmjʊnəʊˈglɒbjʊlɪn] імуноглобулін 

immunosuppressant [imjunəʊsə'pres(ə)nt] імунодепресант 

immunosuppression [imjunəʊsə'preʃ(ə)n] імунодепресія 

immunosuppressive [imjunəʊsə'presiv] імунодепресивний 

impact ['impækt] 1) удар, поштовх, імпульс; 2) колізія, зіткнення; 
3) вплив, наслідки 

impacted [im'pæktid] щільно стиснутй; ущільнений;  
міцно закріплений, загнаний;  
ретинований (про зуб) 

impaction [im'pækʃ(ə)n] закріпленість; затиснутість;  
перевантаження; защемлення;  
закупорка; ретенція (зубів) 

impair [im'peə] послабляти, зменшувати;  
погіршувати, псувати 

impaired [imˈpe(ə)rd] порушений; потерпілий 

impairing [im'peəriŋ] який зменшує, погіршує, псує 
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imperfecta [imper'fektə] недосконалий 

implanted [imˈplanted]  вкорінений, імплантований 

implicate ['implikit] втягувати, втручати, означати,  
бути органічно пов'язаним 

imply [im'plai] означати; опосередковано виражати; 
натякати, припускати 

important [im'pɔ:t(ə)nt] важливий, значний, істотний 

impression [im'preʃ(ə)n] 1) враження, уявлення, поняття, відчуття, 
сприйняття, вплив;  
2) відбиток, слід, вдавлення 

imprint ['imprint] відбиток, слід 

improper [im'prɔpə] невідповідний, непридатний, неправильний; 
неточний 

improve [im'pru:v] поліпшувати, удосконалювати  

improved [im'pru:vd] удосконалений, поліпшений 

improvement [im'pru:vmənt] поліпшення; удосконалення 

improving [im'pru:viŋ] який поліпшує 

inability [inə'biliti] нездатність, невміння; неспроможність 

incandescent [inkæn'des(ə)nt] яскравий; сліпучий; 
блискучий, полум'яний, гарячий 

incisal [inˈsaizəl] ріжучий 

incision [in'siʒ(ə)n] 1) розрізання, надрізання;  
2) розріз, надріз, насічка; 3) гострота 

incisor [in'saizə] різець, передній зуб 

include [in'klu:d] містити, охоплювати, мати у своєму 
складі, включати до складу; враховувати 

including [in'klu:diŋ] включаючи, у тому числі, разом з; включно 

incomplete [inkəm'pli:t] неповний, недосконалий, дефектний, 
незавершений 

incorporated [in'kɔ:pəreitid] вбудований, інкорпорований 

increase [in'kri:s] збільшення, зростання, ріст, множення; 
розширення, приріст 

increased [in'kri:zd] збільшений, посилений 

increasingly [in'kri:sinli] усе більше, усе більшою мірою 

indent ['indent] виїмка, виріз; зубець 

index ['indeks] індекс, показник, коефіцієнт, алфавітний 
покажчик; каталог; список; стрілка (ваг, 
приладів); вказівний палець 

indicate ['indikeit] указувати, показувати; позначати, свідчити 

indicated ['indikeitid] індикаторний 

indicative [in'dikətiv] який вказує, показує, свідчить 

indicator ['indikeitə] показник, ознака; індикатор; лічильник 

individual [indi'vidʒuəl] 1) особа, людина, індивідуум;  
2) особистий, індивідуальний 
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induced [in'dju:st] вимушений; спричинений, індукований, 
наведений  

industrial [ɪndʌ̱striəl] промисловий, виробничий 

infant ['infənt] немовля, дитина (до семи років); 
неповнолітній 

infantile ['infəntail] дитячий, інфантильний;  
на ранній стадії розвитку 

infecting [in'fektiŋ] заражати, інфікувати 

infection [in'fekʃ(ə)n] інфекція; забруднення, зараження; 
інфекційність 

infectious [in'fekʃəs] інфекційний, спричинений інфекцією, 
заразний, контагіозний 

inferior [in'fi(ə)riə] який знаходиться нижче 

infiltrate ['infiltreit] 1) інфільтрат;  
2) фільтрувати 

infiltration [infil'treiʃ(ə)n] фільтрація, інфільтрація 

infiltrative ['infiltreitiv] інфільтративний 

inflamed [ɪnfle͟ɪmd] запальний 

inflammation [inflə'meiʃ(ə)n] запалення 

inflammatory [in'flæmət(ə)ri] запальний; запалений 

influenza [influ'enzə] грип 

information [infə'meiʃ(ə)n] інформація, відомості, дані 

ingested [in'dʒestid] який проковтнули, поглинутий 

ingredient [in'gri:diənt] складова частина, компонент, елемент, 
інгредієнт 

inhalation [inhə'leiʃ(ə)n] вдихання, інгаляція; засіб для інгаляції 

inhibitor [in'hibitə] сповільнювач (реакції); інгібітор 

initial [i'niʃ(ə)l] початковий, первісний; вихідний 

initially [i'niʃ(ə)li] з самого початку, на ранній стадії 

initiating [i'niʃi'eitiŋ] започаткований; який почався 

injectable [ɪnˈdʒektəbəl] речовина, що застосовується ін'єкційним 
способом 

injection [in'dʒekʃ(ə)n] введення, привнесення, впорскування; 
ін'єкція; вливання; ліки для ін'єкції 

injury ['indʒəri] тілесне ушкодження, забите місце, рана, 
травма, каліцтво 

inlay ['ɪnleɪ] пломба 

inner ['ɪnə] внутрішня частина 

innervate ['ɪnəveɪt] іннервувати; збуджувати,  
надавати нервової енергії 

innervation [inə'veiʃ(ə)n] іннервація, збудження 

innocuous [ɪ'nɔkjuəs] нешкідливий 

inside [ˌɪn'saɪd] внутрішня частина 
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inspection [ɪn'spekʃ(ə)n] огляд 

instructor [in'strʌktə] інструктор; довідник 

instrument ['ɪn(t)strəmənt] інструмент; прилад; апарат 

insufficiency [ˌɪnsə'fɪʃ(ə)n(t)sɪ] недостатність 

insulin ['ɪnsjəlɪn] інсулін 

intake ['ɪnteɪk] споживання, втягування, всмоктування 

integrity [ɪn'tegrətɪ] цілісність 

intense [ɪn'ten(t)s] напружений, інтенсивний 

intensity [ɪn'ten(t)sətɪ] інтенсивність, сила; глибина; напруженість 

interdental [ˌɪntə'dent(ə)l] міжзубний, інтердентальний 

interfere [ˌɪntə'fɪə] перешкоджати, заважати 

intermandibular [ˌɪntəmæn'dibjulə] міжщелепний 

intermit [ˌɪntə'mɪt] переривати; припиняти 

internal [ɪn'tɜːn(ə)l] внутрішній 

interspersed ['ɪ̱ntə(r)sp'ɜ͟ː(r)st] змішаний 

interval ['ɪntəv(ə)l] проміжок, відстань між (будь-чим); інтервал 

intestinal [ɪn'testɪn(ə)l] кишковий 

intracranial [intrə'kreiniəl] внутрішньочерепний 

intraoral [intrə'ɔːr(ə)l] ротовий; оральний; оральний,  
для внутрішнього вживання 

introduction [ˌɪntrə'dʌkʃ(ə)n] введення, внесення 

invariably [ɪn'veərɪəblɪ] незмінно, постійно 

invasion [ɪn'veɪʒ(ə)n] інвазія, проникнення паразита; початок 
захворювання 

invert [ɪn'vɜːt] перевертати; перекидати 

involve [ɪn'vɔlv] залучати до участі 

involvement [ɪn'vɔlvmənt] ураження 

iodine ['aɪədiːn] йод 

ipsilateral [ˌɪpsɪˈlat(ə)r(ə)l] який відноситься до тієї самої сторони тіла 

iron ['aɪən] залізо 

irradiate [ɪ'reɪdɪeɪt] застосовувати опромінення з лікувальною 
метою 

irregular [ɪ'regjələ] неправильний; який не відповідає правилам 

irregularity [ɪˌregjə'lærətɪ] неправильність 

irrigation [ˌɪrɪ'geɪʃ(ə)n] промивання, спринцювання, зрошування 

irritant ['ɪrɪt(ə)nt] який викликає подразнення 

irritation [ˌɪrɪ'teɪʃ(ə)n] подразнення, збудження 

ischemia [ɪ'skiːmɪə] ішемія 

isolated ['aɪsəleɪtɪd] ізольований, відділений 

issue ['ɪʃuː, 'ɪsjuː] проблема; випуск; виділення 

item ['aɪtəm] одиниця; предмет, річ 

iv (intravenous) [ai'vi:] [intrə'vi:nəs] внутрішньовенний 

jaw [ʤɔː] щелепа 
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jawbone ['ʤɔːbəun] щелепна кістка 

joint [ʤɔɪnt] суглоб, зчленування 

junction ['ʤʌŋkʃ(ə)n] з'єднання, об'єднання 

juvenile ['ʤuːv(ə)naɪl, 
'ʤuːvɪnaɪl] 

юнак; підліток; 
юнацький 

keep [kiːp] тримати, мати, зберігати 

keratinize [ˈkɛrətɪnʌɪz, kəˈrat-] кератинувати 

keratoacanthoma [ˌkerətəʊˌakˌanˈθɔ:mə] кератоакантома 

keratosis [ˌkɛrəˈtəʊsɪs] кератоз, зроговіння 

kingdom ['kɪŋdəm] царство, світ 

knee [niː] коліно 

know [nəu] знати 

labial ['leɪbɪəl] губний 

labile ['leibil] нестійкий, лабільний; хиткий 

labioglossolaryngeal [leibiəˌɡlɒsəʊləˈrɪndʒiəl] губно-язиково-гортанний 

labioglossopharyngeal [leibiəˌɡlɒsəʊfəˈrɪndʒiəl] губно-язиково-глотковий 

laboratory [lə'bɔrət(ə)rɪ] лабораторія 

lacerated ['læs(ə)reɪtɪd] рваний, зазубрений 

lacy ['leɪsɪ] схожий на мереживо 

lamp [læmp] лампа; ліхтар 

lane [leɪn] доріжка, стежка 

large [lɑːʤ] великий 

 ['leɪzə] лазер 

last [lɑːst] продовжуватися, тривати 

late [leɪt] недавній, останній 

lateral ['læt(ə)r(ə)l] бічний; поперечний 

layer ['leɪə] шар; пласт 

lead [liːd] вести 

leading ['liːdɪŋ] провідний; керівний 

leg [leg] нога 

legally ['liːg(ə)lɪ] на підставі закону 

length [leŋ(k)θ] відстань; довжина 

lesion ['liːʒ(ə)n] ураження, ушкодження 

lethal ['liːθ(ə)l] смертельний, летальний 

leukemia [ljuː'kiːmɪə] лейкемія, лейкоз; білокрів'я 

leukocyte ['ljuːkəusaɪt] лейкоцит 

leukopenia ['ljuːkəu'piniə] лейкоцитопенія 

leukoplakia ['ljuːkəu'pleikiə] лейкоплакія 

level ['lev(ə)l] рівень 

licence ['laɪs(ə)n(t)s] ліцензія; посвідчення 

licensure ['laisənsjʊə] видача дозволів, патентів 

lichen planus ['laɪkən  ˈpleinəs ] плоский лишай 

lichenoid ['laɪkə'nʊəid] ліхеноїдний 
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lie [laɪ] лежати 

lifelong [ˌlaɪf'lɔŋ] довічний; який триває все життя 

ligament ['lɪgəmənt] зв'язка 

light [laɪt] світло; освітленість 

limit ['lɪmɪt] границя, межа; рубіж 

limitation [ˌlɪmɪ'teɪʃ(ə)n] обмеження 

line [laɪn] межа, границя 

linear ['lɪnɪə] лінійний 

lingual ['lɪŋgwəl] який стосується або відноситься до язика, 
язичний 

lining ['laɪnɪŋ] підкладка 

link [lɪŋk] зв'язок 

lip [lɪp] губа 

list [lɪst] список, перелік, реєстр 

liver ['lɪvə] печінка 

living ['lɪvɪŋ] живий, існуючий 

load [ləud] навантаження 

local ['ləuk(ə)l] частковий; локальний; локалізований 

localization [ˌləuk(ə)laɪ'zeɪʃ(ə)n] локалізація, обмеження поширення 

locally ['ləuk(ə)lɪ] локально; у місцевому масштабі 

location [ləu'keɪʃ(ə)n] визначення місцезнаходження; локація 

loose [luːs] 1) вільний; 
2) звільняти, випускати 

loosen ['luːs(ə)n] викликати дію кишечника, послабляти 

loosening ['luːs(ə)nɪŋ] послаблення (кишечника) 

lose [luːz] втрачати 

loss [lɔs] втрата, позбавлення 

lost [lɔst] загублений, втрачений, зниклий 

low [ləu] низький, невисокий 

lower ['ləuə] нижній, нижчий 

lymph [lɪmf] лімфа 

lymphadenopathy [ˌlɪmfadɪˈnɒpəθi] лімфаденопатія 

lymphangioma [lɪmˈfændʒiˈəʊmə] лімфангіома 

lymphatic [lɪm'fætɪk] лімфатичний 

lymphoma [lɪmˈfəʊmə] лімфома 

maceration [ˌmæs(ə)'reɪʃ(ə)n] вимочування; розмочування; мацерація 

macrocheilia [ˌmækrəʊ,kəilɪə] макрохейлія 

macroglossia [ˌmækrəʊˈɡlɒsiə] макроглосія 

macrophage [ˈmakrə(ʊ)feɪdʒ] макрофаг 

macule [ˈmakjuːl] пляма 

magenta [mə'dʒentə] фуксин 

maintain [meɪn'teɪn] підтримувати, зберігати 

maintenance ['meɪnt(ə)nən(t)s] підтримка, збереження; продовження 
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major ['meɪʤə] головний; великий 

majority [mə'ʤɔrətɪ] більшість 

malaise [mə'leɪz] нездужання, нездоров'я 

malaria [mə'leərɪə] малярія 

malformation [ˌmælfɔː'meɪʃ(ə)n] неправильне утворення, вада розвитку; 
каліцтво 

malignant [mə'lɪgnənt] злоякісний 

malnutrition [ˌmælnjuː'trɪʃ(ə)n] недостатнє харчування, недоїдання 

malocclusion [ˌmæləˈkluːʒən] аномалія прикуса, аномалія зубної оклюзії 

management ['mænɪʤmənt] керування, управління 

mandible ['mændɪbl] (нижня) щелепа 

mandibular [mæn'dibjulə] щелепний, мандибулярний 

manifest ['mænɪfest] демонструвати 

manifestation [ˌmænɪfes'teɪʃ(ə)n] маніфестація 

manual ['mænjuəl] довідник, ручний 

margin ['mɑːʤɪn] край, грань 

marginal ['mɑːʤɪn(ə)l] маргінальний, крайовий 

marital ['mærɪt(ə)l] подружній, шлюбний 

marked [mɑːkt] позначений 

mask [mɑːsk] маска (напр., наркозна) 

mass [mæs] маса; купа 

masseter [mæ'si:tə] жувальний мускул 

masticate ['mæstikeit] жувати 

mastication [mæsti'keiʃ(ə)n] жування 

masticatory ['mæstikət(ə)ri] жувальний 

match [mæʧ] відповідати; гармоніювати; підбирати 

material [mə'tɪərɪəl] матеріал, речовина 

mature [mə'ʧuə] зрілий; спілий 

maxilla [mæk'silə] (верхня) щелепа 

maxillary [mæk'siləri] верхньощелепний 

maxillofacial [mæk,silə'feiʃ(ə)l] щелепно-лицьовий 

meal [mi:l] приймання їжі; їжа 

mealtime ['mi:ltaim] час прийому їжі 

meaning ['mi:niŋ] значення, зміст 

means [mi:nz] засіб, спосіб 

measles ['mi:z(ə)lz] кір 

measure ['meʒə] вимірювати 

measured ['meʒəd] виміряний 

measurement ['meʒəmənt] вимірювання, вимір  

meatus [mɪˈeɪtəs] хід, отвір, канал  

mechanical [mi'kænik(ə)l] механічний 

mechanism ['mekəniz(ə)m] механізм 

media ['mediə] середня оболонка стінки кровоносної судини 
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medial ['mi:diəl] серединний, медіальний 

median ['mi:diən] медіана, середній 

mediator ['mi:dieitə] медіатор 

medical ['medik(ə)l] медичний, терапевтичний, лікувальний 

medicine [meds(ə)n] медицина, терапія, ліки 

megaloblast [,mɛgələ(ʊ)blast] мегалобласт 

megalodontia [,mɛgələ(ʊ)'dɔntiə] мегалодонтія 

megaloglossia [,mɛgələ(ʊ)'glɔsiə] мегалоглосія 

melanin [ˈmelənin] меланін 

melanoma [ˌmɛləˈnəʊmə] меланома 

melanosis [melə'nəʊsis] надлишок меланіну в тканинах, меланоз 

membrane ['membreɪn] діафрагма, мембрана 

menopause ['menəpɔːz] менопауза, клімактеричний період 

menstrual ['men(t)struəl] менструальний 

mental ['ment(ə)l] розумовий, психічний 

mercurialism [mɜːˈkjʊəriəlizm] меркуріалізм, гідраргіризм, гідраргіроз  

mercury [ˈmɜːkjəri] ртуть 

metal ['met(ə)l] метал 

metastasis [məˈtastəsəs] метастаз 

metastatic [ˌmeta'stætik] метастатичний 

methamphetamine [ˌmɛθamˈfɛtəmiːn] метамфетамін 

method ['me̱θəd] метод 

methotrexate [ˌmɛθəˈtrɛkseɪt] метотрексат 

metronidazole [ˌmɛtrəˈnaɪdəzəʊl] метронідазол 

microglossia [ˈmaɪkrəʊˌglosiə] мікроглосія  

microsphere [ˈmaɪkrəʊˌsfɪər] мікросфера, мікрокулька 

middle [mɪ̱d(ə)l] середина 

midline [ˈmɪdlaɪn] серединна лінія 

migraine ['miːgreɪn,  ˈmaɪ,ɡreɪn] мігрень 

migration [maɪ'greɪʃ(ə)n] міграція; переселення 

migratory ['maɪgrət(ə)rɪ] мігруючий, який мігрує 

mild [maɪld] м'який, лагідний 

mimic ['mɪmɪk] наслідувальний 

mind [maɪnd] розум; розумові здібності; глузд; інтелект 

mineralize ['mɪn(ə)rəlaɪz] насичувати мінеральними солями 

minimize ['mɪnɪmaɪz] доводити до мінімуму 

minor ['maɪnə] незначний, другорядний 

mirror ['mɪrə] дзеркало 

missing ['misiŋ] відсутній, зниклий 

mistake [mɪ'steɪk] помилка, непорозуміння 

mistaken [mɪ'steɪk(ə)n] помилковий 

mixed [mɪkst] перемішаний, змішаний 

mobile ['məubaɪl] рухомий, мобільний 
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mobility [mə(u)'bɪlətɪ] рухомість, мобільність; маневреність 

moderately ['mɔd(ə)rətlɪ] помірно; помірковано 

modern ['mɔd(ə)n] сучасний; новий; новітній, передовий 

modifiable ['mɔdɪfaɪəbl] який може бути зміненим, який піддається 
зміні, який модифікується 

moist ['mɔɪst] сирий, вологий 

molar ['məulə] моляр, кутній зуб 

monocyte [ˈmɒnə(ʊ)saɪt] моноцит 

mononucleosis [ˌmɔnəuˌnjuːklɪ'əusɪs] мононуклеоз 

morphology [mɔː'fɔləʤɪ] морфологія 

mortality [mɔː'tælətɪ] смертельність, летальність 

motion ['məuʃ(ə)n] рух 

mottled ['mɔtld] краплистий, поцяткований 

mounted ['mauntɪd] встановлений; змонтований 

mouth [mauθ] рот 

movable ['muːvəbl] рухомий, переносний 

move [muːv] рухати, пересувати 

movement ['muːvmənt] рух; переміщення, пересування; акт дефекації 

mucocele [ˌmjuːkəʊˌsiːl] мукоцеле 

mucocutaneous [ˌmjuːkəʊkju:'teniəs] який стосується або відноситься 
до слизових оболонок та шкіри 

mucopolysaccharide [ˌmjuːkəʊpɒlɪˈsakəraɪd] мукополісахарид 

mucosa [mjuːˈkəʊsə] слизова оболонка 

mucosal ['mju:kəs(ə)l] слизовий 

mucous ['mju:kəs] слизовий, слизистий 

mucus ['mju:kəs] слиз 

mulberry [mʌlbəri] шовковиця; багряний, темно-червоний колір 

multifactorial ['mʌltifakˈtoriəl] багатофакторний 

multiform ['mʌltifɔ:m] різноманітний 

multiple [mʌltɪp(ə)l] багаторазовий; численний, кратний, складовий 

muscle [mʌs(ə)l] м'яз, мускул 

muscular [mʌskjʊlə(r)] м'язовий, мускульний 

mutation [mju:'teiʃ(ə)n] мутація 

myasthenia [maiəs'i:niə] міастенія 

myocardial [maiə(u)'ka:diəl] міокардіальний 

myocardium [maiə(u)'ka:diəm] міокард 

myofascial [maiə(u)'fæʃiəl] міофасціальний 

name [neim] ім'я, назва, термін 

narrow ['nærəʊ] вузький 

nasopharynx [neizə(u)'færiŋks] носоглотка 

national ['næʃ(ə)nəl] національний, народний 

nationality [næʃə'næliti] національність, громадянство 

natural ['næʧ(ə)rəl] природний 
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nature ['neiʧə] рід, вид 

necessary ['nesis(ə)ri] необхідний, потрібний 

necessitate [ni'sesiteit] робити необхідним, вимагати 

neck [nek] шия, шийка 

necrosis [ni'krəʊsis] омертвіння, некроз 

necrotic [ni'krɔtik] який стосується або відноситься 
до омертвіння, некротичний 

need [ni:d] потреба 

needed ['ni:did] потрібний, необхідний 

needless ['ni:dlis] непотрібний, зайвий, марний 

negative ['negətiv] негативний 

negligible ['neglidʒəb(ə)l] незначний, який не береться до уваги; 
дрібний, незначний 

neoplasia [ni:əʊ'pleiziə] неоплазія 

neoplastic [ni:ə(u)'plæstik] який стосується або відноситься 
до новоутворення 

nerve [nɜ:v] нерв 

nervous ['nɜ:vəs] нервовий, який стосується або відноситься 
до нервів 

neuralgia [nju'rældʒə] невралгія 

neurilemoma [ˌnjʊərə,lə'məʊmə] неврилемома 

neurological [nju(ə)rə'lɔdʒik(ə)l] неврологічний 

neurologist [nju'rɔlədʒist] невропатолог, невролог 

neuroma [nju'rəʊmə] неврома 

neuromuscular [nju(ə)rə(u)'mʌskjulə] нервово-м'язовий 

neutropenia [ˌnjuːtrə(ʊ)ˈpiːniə] нейтропенія 

neutrophil ['nju:trəfil] нейтрофіл, нейтрофільний лейкоцит 

nevus ['ni:vəs] невус, родима пляма 

niacin ['naiəsin] нікотинова кислота 

nicotine ['nikəti:n] нікотин 

nifedipine [naɪˈfɛdɪpiːn] ніфедипін 

node [nəʊd] наріст, стовщення, опуклість 

nodular ['nɔdjulə] вузловий; вузлуватий 

nodule ['nɔdju:l] вузлик, вузликове стовщення 

noma ['nəʊmə] нома, водяний рак 

normal ['nɔ:m(ə)l] нормальний, звичайний 

nose [nəʊz] ніс 

notch [nɔtʃ] мітка, виїмка; западина  

notched [nɔʧt] зубчастий, зазубрений; з надрізом 

notice ['nəʊtis] зауважувати, звертати увагу 

number ['nʌmbə] число, кількість 

numbering ['nʌmbəriŋ] нумерація; нумерування 

numbness ['nʌmnis] заціпеніння, нечутливість 
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numerous ['nju:m(ə)rəs] численний 

nursing ['nɜ:siŋ] догляд (за хворим) 

nutrition [nju:'triʃ(ə)n] харчування 

nutritional [nju:'triʃ(ə)nəl] харчовий; живильний; поживний,  
дієтологічний; дієтний 

obesity [əʊ'bi:siti] огрядність, ожиріння; надмірна повнота 

object ['əbdʒekt] предмет; річ 

oblivious [ə'bliviəs] який забуває, який не пам'ятає 

observed [əb'zɜ:vd] отриманий шляхом спостереження, 
дослідження 

obstruction [əb'strʌkʃ(ə)n] перешкода, завада 

obstructive [əb'strʌktiv] обструкційний 

obtain [əb'tein] одержувати, отримувати 

occasionally [ə'keiʒ(ə)nəli] зрідка, часом; час від часу, іноді 

occipital [ɔk'sipitl] потилична кістка 

occlude [ə'klu:d] прикушувати, стуляти зуби;  
стулятися (про зуби) 

occlusal [əˈklu:səl] оклюзійний 

occlusion [ə'klu:ʒ(ə)n] прикус зубів 

occult ['ɔkʌlt,    ə'kʌlt] незрозумілий; загадковий 

occupation [ɔkju'peiʃ(ə)n] заняття; рід або вид діяльності, занять; 
професія 

occur [ə'kɜ:] траплятися, відбуватися 

ocular ['ɔkjulə] очний, окулярний 

odontalgia [ɔdɔn 'tældʒiə] зубний біль 

odontoatrophy [ɔdɔntəˈætrəfi] одонтотрофія 

odontodysplasia [ɔdɔntəˈdis'pleidʒiə] одонтодисплазія 

odontogenesis [ɔdɔntəˈdʒenəsɪs] одонтогенез 

odontogenic [ɔdɔntəˈdʒenik] одонтогенний 

odontology [əʊdɔn'tɔlədʒi] одонтологія 

odontoma [ɔdɔn'təʊmə] одонтома 

odontopathy [ɔdɔn'tə'pəθi] одонтопатія 

odontorrhagia [ɔdɔntə'reidʒiə] одонторагія 

odor ['əʊdə] запах (неприємний) 

offence [ə'fens] порушення 

offending [ə'fendiŋ] який заподіює (фізичний) біль; неприємний 

offered ['ɔfəd] запропонований; наведений 

ominous ['ɔminəs] лиховісний, загрозливий 

onlay ['ɔnlei] накладка, обробка 

onset ['ɔnset] початок; натиск, атака, напад 

opalescent [əʊp(ə)l'es(ə)nt] опаловий, який має молочний відтінок; 
переливчастий (про колір) 

opaque [əʊ'peik] непрозорість; світлонепроникність 
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opening ['əʊp(ə)niŋ] відкриття; розкриття; початок;  
вступ, вступна частина  

operating ['ɔpəreitiŋ] операційний 

operation [ɔpə'reiʃ(ə)n] хірургічна операція 

operative ['ɔp(ə)rətiv] оперативний; операційний 

operculum [ɔ'pɜ:kiuləm] оболонка, покришка 

opioid ['əʊpiɔid] опіоїд 

opportunistic [ɔpətju:'nistik] опортуністичний 

opposed [ə'pəʊzd] ворожий; налаштований один проти 
одного; який зустрічає опір 

opposing [ə'pəʊziŋ] який чинить опір, конфронтуючий,  
протилежний 

opposite ['ɔpəzit] протилежний, зворотний 

oral ['ɔ:rəl] усний, ротовий, оральний 

orally ['ɔ:rəli] за допомогою рота; ротом 

order ['ɔ:də] порядок, послідовність, розташування; 
наказ 

organ ['ɔ:gən] орган 

organised [ɔ͟ː(r)gənaɪzd] організований 

organism ['ɔ:gəniz(ə)m] організм; жива істота; мікроорганізм 

organization [ɔ:gənai'zeiʃ(ə)n] організація 

orifice ['ɔrifis] отвір 

origin ['ɔridʒin] джерело; початок; вихідна точка; походження 

originate [ə'ridʒineit] давати початок, породжувати, створювати; 
походити, виникати 

orofacial [ˌɔːrəˈfeiʃəl] орофаціальний 

oropharynx [ˌɔːrəˈfarɪŋks] орофаринкс 

orthodontic [ˌɔːθəˈdɒntɪk] ортодонтичний 

orthodontics [ˌɔːθəˈdɒntɪks] ортодонтія 

ossification [ɔsifi'keiʃ(ə)n] окостеніння, утворення кісткової речовини; 
кістка 

osteitis [ɔsti'aitis] остит 

osteoma [ɔsti'əʊmə] остеома 

osteonecrosis [ˌɒstɪəʊnɛˈkrəʊsɪs] остеонекроз 

osteoporosis [ɔstiəʊpə'rəʊsis] остеопороз 

otitis [əʊ'taitis] отит 

outcome ['aʊtkam] наслідок, результат 

outer ['aʊtə] зовнішній 

outpatient ['aʊt,peiʃ(ə)nt] амбулаторний 

outside ['aʊtsaid] зовнішній, поза межами, сторонній 

overall ['əʊvərɔ:l] робочий халат; повний, загальний 

overchlorinated ['əʊvə'klɔ:rineitid] надлишково хлорований 

overgrowth [əʊvəgrəʊθ] надмірно швидкий ріст, розростання, 
гіпертрофія 
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overlying [əʊvə'laiŋ] який лежить над будь-чим 

overwhelmingly [əʊvə'welminli] надзвичайно 

pacemaker ['peis,meikə] електрокардіостимулятор; електронний 
стимулятор серця; синусовий вузол серця 

pack [pæk] тампон 

pad [pæd] подушка, подушечка 

pain [pein] біль 

painful ['peinf(ə)l] який завдає болю, який спричиняє біль 

painless ['peinlis] безболісний; який не спричиняє, не завдає 
болю 

paint [peint] 1) фарба; зовнішні ліки, що їх наносять 
пензликом або лопаткою; 
2) фарбувати, наносити пензликом 

pair [peə] пара, парні предмети 

paired [peəd] спарений, парний 

palate ['pælit] піднебіння 

palatitis ['pæli'taitis] палатит, запалення піднебіння 

palatoplasty ['pælətə'plæsti] палатопластика 

palatorrhaphy ['pælə'tə'reifi] палаторафія 

palatoschisis ['pælə'ta:'skəsəs] палатошиз, щілина піднебіння 

pale [peil] блідий 

palliative ['pæliətiv] 1) паліатив; 2) болезаспокійливий 
або заспокійливий засіб 

palpate ['pælpeit] пальпувати 

palpation [pæl'peiʃ(ə)n] пальпація 

palsy ['pɔ:lzi] параліч; паралічне тремтіння 

panoramic [pænə'ræmik] панорамний 

pap [pæp] 1) сосок; 2) прищ; нарив 

papilla [pəˈpɪlə] сосочок 

papillary [pə'piləri] папілярний, сосочковий, соскоподібний, 
сосочкоподібний 

papule ['pæpju:l] вузлик, папула 

paracetamol [ˌparəˈsiːtəmɒl, -ˈsɛt-] парацетамол 

parallel ['pærəlel] відповідність, аналогія, паралель 

parenteral [pæ'rent(ə)rəl] парентеральний 

paresthesia [pærəsˈθiːziə,   -ˈθiːʒə] парестезія 

parotid [pə'rɔtid] привушна залоза (parotid gland) 

partial ['pa:ʃ(ə)l] частковий, неповний 

particle ['pa:tik(ə)l] частинка 

particular [pə'tikjulə] особливий; специфічний 

particularly [pə'tikjuləli] дуже, надзвичайно; особливо 

partly ['pa:tli] частково 

partner ['pa:tnə] компаньйон, партнер 
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pass [pa:s] 1) прохід; шлях;  
2) проходити повз; передавати (щось) 

passing ['pa:siŋ] який проходить повз 

past [pa:st] минулий, колишній 

paste [peist] склад, маса 

patch [pætʃ] пляма, бляшка 

pathognomonic [pəˌθɔgnə'mɔnik] патогномонічний, характерний для певної 
хвороби 

pathology [pə'θɔlədʒi] патологія 

pathophysiology [pə'θəˌfɪziˈɒlədʒi] патофізіологія 

pathos ['peiθɔs] страждання 

patient ['peiʃ(ə)nt] хворий, пацієнт 

pattern ['pætn] зразок, приклад, шаблон, схема 

pearl [pɜ:l] перламутровий 

pebbly ['pebli] покритий галькою 

pediatric [pi:di'ætrik] педіатричний 

pedodontics [pi:də'dɔntiks] дитяча стоматологія 

pedunculated [pi'deckjuleitid] який має ніжку 

pegged [pegd] прибитий, прикріплений 

pellagra [pi'lægrə] пелагра 

pellicle ['pelik(ə)l] плівка 

pemphigoid [ˈpɛmfɪgɔɪd] пемфігоїд 

pemphigus ['pemfigəs,  pem'faigəs] пухирчатка, пемфігус 

penetrating ['penitreitiŋ] проникливий, гострий 

per [pɜ:,    pə] 1) в, на, з, за (вказує на кількість, 
яка припадає на певну одиницю); 
2) по, через (вказує на спосіб пересилання 
або передачі) 

percentage [pə'sentidʒ] процентний вміст; відсоток 

percussion [pə'kʌʃ(ə)n] вистукування, перкусія 

perforation [pɜ:fə'reiʃ(ə)n] прорив, перфорація 

perform [pə'fɔ:m] виконувати, здійснювати; робити 

periapical [ˈpɪəri 'eɪpɪk(ə)l] періапікальний 

pericoronitis [ˌperɪkərəˈnaɪtɪs] перикороніт 

period ['pi(ə)riəd] період часу 

 [pe ̱rioʊdɒ̱nt(ə)l] періодонтальний 

periodontics [ˌpɛrɪəˈdɒntɪks] пародонтологія 

periodontist [ˌpɛrɪəˈdɒntɪst] пародонтолог 

periodontitis [ˌpɛrɪədɒnˈtaɪtɪs] періодонтит 

periodontology [ˌpɛrɪədɒnˈtɒlədʒi] пародонтологія 

periodontosis [ˌpɛrɪədɒnˈtɒses] юнацький пародонтоз 

periods ['pi(ə)riədz] місячні, менструація 

peritonsillar [ˌperəˈtɒnsələr] перитонзилярний 
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periоdontium [ˌperiəʊˈdɒntəum] пародонт 

permanent ['pɜ:mənənt] постійний; необоротний 

permanently ['pɜ:mənəntli] постійно, безупинно, перманентно 

permitted [pə'mitid] дозволений 

pernicious [pə'niʃəs] пагубний, шкідливий 

peroral [pərˈȯ:rəl] пероральний 

peroxide [pə'rɔksaid] перекис, пероксид; перекис водню 

persist [pə'sist] наполягати, упиратися 

persistent [pə'sistant] стійкий, сталий 

person ['pɜ:s(ə)n] особа; суб'єкт 

pertain [pə'tein] відноситися, належати 

petechia [pəˈtikiə ] петехія 

pharyngeal [færin'dʒɪ:əl] глотковий 

pharynx [ˈfarɪŋks] зів, глотка 

phase [feiz] фаза, стадія, період 

phenytoin [fɛˈnɪtəʊɪn] фенітоїн 

pheochromocytoma [fiəʊˌkrōməsaiˈtəʊmə] феохромоцитома 

phosphate ['fɔsfeit] фосфат 

phosphopeptide [ˌfosfəʊ ˈpepˌtaid ] фосфопептид 

physical  
examination 

['fizik(ə)l igzæmi'neiʃ(ə)n]] медичний огляд 

physician [fi'ziʃ(ə)n] лікар 

physics ['fiziks] фізика 

physiology [fizi'ɔlədʒi] фізіологія 

physiotherapy [fiziəʊ'θerəpi] фізіотерапія 

pickle ['pik(ə)l] протравлення, протрава 

picture ['pikʧə] малюнок, зображення 

piece [pi:s] шматок, частина 

pigment ['pigmənt] пігмент, барвник 

pigmentation [pigmən'teiʃ(ə)n,  -men-] пігментація 

pigmented [pig'mentid] пігментований, забарвлений пігментом 

pillar [pilə] колона; опора 

pink [pick] рожевий  

pipe [paip] труба 

pitted ['pitid] поритий, у ямах;  
покритий маленькими западинками 

pitting ['pitiŋ] утворення віспин; віспини 

pituitary [pi'tju:it(ə)ri] гіпофіз 

place [pleis] місце 

placing ['pleisiŋ] поміщення, розміщення, установка; укладання 

plain [plein] ясний; виразний, чистий, незмішаний, 
без добавок 

plane [plein] площина 
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planning ['plæniŋ] планування 

plaque [plæk,    pla:k] 1) пляма висипки, бляшка; 2) тромбоцит 

plastic ['plæstik] пластик; пластмаса 

plunge [plʌndʒ] пірнати 

pneumonia [nju:'məʊniə] пневмонія 

pocket ['pɔkit] зубоясенний карман 

point ['pɔint] місце, пункт, точка 

poisoning ['pɔiz(ə)niŋ] отруєння; стан отруєння, інтоксикація 

polishing ['pɔliʃiŋ] полірування; шліфування 

polyangiitis [pɔliˌandʒi'aītəs] ангіїт, васкуліт 

polyclinic [pɔli'klinik] клініка; лікарня загального типу 

polyether [pɔli'i:θə] поліефір 

polymerize ['pɔliməraiz] полімеризувати; полімеризуватися 

polymyalgia [mai'ældʒiə] поліміалгія, мускульний біль 

polyposis [pɔli'pəʊsis] поліпоз 

polyuria [pɔli'ju(ə)riə] поліурія 

pool [pu:l] наявність, запас будь-чого в організмі; 
запас (плазми, крові для переливання) 

poor [pʊə] бідний; поганий, низької якості, слабкий 

poorly ['pʊəli] слабко; не здорово 

population [pɔpju'leiʃ(ə)n] популяція 

porcelain ['pɔ:slin] порцеляна 

porous ['pɔ:rəs] пористий; ніздрюватий 

porphyria ['pɔ:fi(ə)riə] порфірія 

portion ['pɔ:ʃ(ə)n] частина, частка 

position [pə'ziʃ(ə)n] положення, місцезнаходження 

positive ['pozitiv] позитивний 

possible ['pɔsəb(ə)l] можливий, імовірний 

posterior [pɔ'sti(ə)riə] задній 

posteriorly [pɒ'stɪ(ə)rɪəlɪ] ззаду, позаду 

posterolateral [,pɒstərəˈlætərəl] задньолатеральний 

practice ['prəktis] практика; застосування 

practitioner [præk'tiʃ(ə)nə] практикуючий лікар 

precancerous [pri:'kæns(ə)rəs] передраковий, преканцерозний 

precede [pri'si:d] передувати 

precipitate [pri'sipitit] прискорювати; квапити 

precisely [pri'saisli] точно; чітко 

precursor [pri'kɜ:sə] попередник, предтеча 

predispose [pri:di'spəʊz] привертати, схиляти 

predominant [pri'dɔminənt] переважний, переважаючий 

prefer [pri'fɜ:] надавати перевагу 

pregnancy ['pregnənsi] вагітність 

pregnant ['pregnənt] вагітна 
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preliminary [pri'limin(ə)ri] попередній 

premise ['premis] приміщення, будівля 

premolar [pri:'məʊlə] премоляр, малий кутній зуб 

prepare [pri'peə] підготовляти 

prepubertal [pri:'pju:bətl] препубертатний, який передує періоду 
статевої зрілості 

prescribe [pri'skraib] прописувати, рекомендувати (ліки) 

presence ['prez(ə)ns] присутність; наявність 

present ['prez(ə)nt] присутній, наявний 

presentation [prez(ə)n'teiʃ(ə)n] презентація, представлення 

preservation [prezə'veiʃ(ə)n] збереження 

pressure ['preʃə] тиск 

prevalence ['prevələns] перевага, панування 

prevent [pri'vent] запобігати, попереджати 

preventative [pri'ventətiv] профілактичний засіб 

prevention [pri'venʃ(ə)n] запобігання, попередження 

preventive [pri'ventiv] профілактичний засіб 

previous ['pri:viəs] попередній 

previously ['pri:viəsli] попередньо, заздалегідь 

primarily ['praim(ə)rəli] спочатку, спершу 

primary ['praim(ə)ri] первісний; найбільш ранній; перший 

prior ['praiə] колишній; попередній 

probe [prəʊb] зонд 

probing ['prəʊbiŋ] зондування 

problem ['prɔbləm] задача; проблема 

procedure [pre'si:dʒə] процедура 

process ['prəʊsəs] процес; перебіг розвитку 

produce ['prɔdju:s] виробляти, випускати; виготовляти 

product ['prɔdʌkt] продукт, результат, продукт реакції 

production [prə'dʌkʃ(ə)n] виробництво, виготовлення 

profession [prə'feʃ(ə)n] професія, спеціальність 

professional [prə'feʃ(ə)nəl] професійний, спеціаліст 

progestin [prəʊ'dʒestin] прогестин 

program ['prəʊgræm] програма, план роботи 

progress ['prəʊgres] прогрес, розвиток 

progression progression прогресування, прогрес, розвиток, 
послідовність 

progressive [prə'gresiv] прогресивний, який розвивається 

progressively [pre'gresivli] поступово 

project ['prɔdʒəkt] проект, план 

proliferative [prəˈlifəˌreitiv,  
prəˈlif(ə)rətiv]  

проліферативний 

prolonged [prə'lɔŋd] тривалий, продовжений 
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prominence ['prɔminəns] виступ; опуклість, нерівність; підвищення; 
рельєфність, видатне, видне положення 

promote [prə'məʊt] сприяти, провокувати; активізувати; 
стимулювати; прискорювати 

prone [prəʊn] який має нахил, розпростертий 

proper ['prɔpə] правильний, належний 

prophylactic [prɔfi'læktik] профілактичний засіб 

prophylaxis [prɔfi'læksis] профілактика 

prospective [prə'spektiv] майбутній, очікуваний 

prosperous ['prɔsp(ə)rəs] процвітаючий 

prostaglandin [prɔstə'glændin] простагландин 

prosthetic [prɔs'θetik] протезний 

prosthodontic [prɔsθə'dɔntik] який стосується або відноситься 
до зубного протезування 

prosthodontics [prɔsθə'dɔntiks] зубне протезування 

prosthodontist [prɔsθə'dɔntist] зубний протезист 

protect [prə'tekt] захищати 

protected [prə'tektid] захищений, забезпечений 

protrude [prə'tru:d] висувати; висуватися 

protuberance [prə'tju:b(ə)rəns] опуклість; випинання; виступаюча частина 

provide [prə'vaid] забезпечувати 

pseudomembrane [,sjuːdəʊˈmemˌbrein] псевдомембрана 

psychic ['saikik] психічний, душевний 

psychosomatic [saikəʊsə'mætik] психосоматичний 

pterygoid ['terigɔid] крилоподібна кістка 

puberty ['pju:bəti] пубертат, статева зрілість, змужнілість 

public ['pʌblik] суспільний, громадський 

pulling [pʊliŋ] вищипування, витягування, проривання 

pulmonary ['pʌlmən(ə)ri] пульмональний, легеневий 

pulp [pʌlp] пульпа 

pulpal [pʌlp(ə)l] пульпарний 

pulpalgia [pʌl'pæl,dʒɪə] пульпалгія 

pulpotomy [pʌlpə'təʊmi] пульпотомія 

punch [pʌnʧ] перфорувати 

punctate ['pʌnkteit] крапчастий, плямистий 

puncture ['pʌnkʧə] укол, прокол; пункція 

purple ['pɜ:p(ə)l] фіолетовий, ліловий колір 

purpose ['pɜ:pəs] мета, намір 

purulent ['pju(ə)rələnt] гнійний 

pus [pʌs] гній 

pushing ['pʊʃiŋ] штовхання; штовхальний 

pyogenic [paiə'dʒenik] гноєтворний 

pyorrhea [paiə'riə] піорея 
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qualification [kwɔlifi'keiʃ(ə)n] кваліфікація 

qualifying ['kwɔlifaiiŋ] кваліфікаційний, відбірковий 

quality ['kwɔliti] ознака; характерна риса; якість 

racial ['reiʃ(ə)l] расовий 

radiate ['reidiit] поширювати 

radiating ['reidieitiŋ] випромінюючий, променистий, радіальний 

radiation [reidi'eiʃ(ə)n] випромінювання, радіація; опромінення; 
радіальне розташування 

radiectomy [reidi'ektəmi] радіектомія 

radiologist [reidi'ɔlədʒist] радіолог; рентгенолог 

radiology [reidi'ɔlədʒi] рентгенологія, радіологія 

raised [reizd] підвищений, рельєфний, опуклий 

range [reindʒ] ряд, лінія, межа, шкала, ступінь 

ranula ['rænjʊlə] ранула 

rapid ['ræpid] швидкий, високочутливий 

rapidly ['ræpidli] швидко 

rare [reə] рідкісний, розріджений; негустий, нещільний; 
недосмажений 

rarely ['reəli] 1) рідко, нечасто, зрідка; 
2) винятково, надзвичайно; чудово 

rate [reit] норма; розмір; швидкість, темп; відсоток, 
частка; коефіцієнт; пропорція; ступінь 

ratio ['reiʃiəʊ] пропорція; співвідношення 

ray [rei] промінь; випромінювання 

reaction [ri'ækʃ(ə)n] реакція, реагування; відгук; думка 

read [ri:d] 1) читати; 2) зчитування (даних) 

reading ['ri:diŋ] показники, дані (з таблиці); тлумачення; 
інтерпретація 

realign [ri:ə'lain] перебудовувати, перегруповувати 

recalcitrant [ri'kælsitrənt] непокірливий, неслухняний;  
непіддатливий, який не піддається (впливу) 

recede [ri'si:d] падати, знижуватися 

receipt [ri'si:t] рецепт; отримання 

receive [ri'si:v] отримувати 

received [ri'si:vd] отриманий, прийнятий 

receiving [ri'si:viŋ] приймаючий; приймальний 

recent ['ri:s(ə)nt] недавній, останній 

receptor [ri'septə] рецептор; закінчення чутливого нерва 

recession [ri'seʃ(ə)n] віддалення, відхід; відмова 

recipient [ri'sipiənt] реципієнт, одержувач (при переливанні крові) 

recognize ['rekəgnaiz] узнавати, упізнавати 

recommend [rekə'mend] рекомендувати, радити 

recommendation [rekəmen'deiʃ(ə)n] рекомендація, порада 
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recur [ri'kɜ:] рецидивувати 

recurrence [ri'kerəns] повернення, рецидив; повторюваність 

recurrent [ri'kerənt] рецидивний 

redden ['redn] червоніти 

reddish ['rediʃ] червонуватий; рудуватий 

redness ['rednis] червоність 

reduce [ri'dju:s] знижувати; зменшувати; скорочувати 

reduced [ri'dju:st] зменшений; знижений 

reduction [ri'dekʃ(ə)n] зниження; зменшення, скорочення 

refer [rɪ'fɜː] направляти 

reflect [rɪ'flekt] відбивати; давати відображення, 
міркувати, розмірковувати 

reflex ['riːfleks] рефлекс 

reflux ['riːflʌks] рефлюкс 

reform [rɪ'fɔːm] поліпшувати(ся); реформувати; перетворювати 

regenerative [rɪ'ʤen(ə)rətɪv] регенеративний, що відроджує (відновлює) 

regimen ['reʤɪmen] режим; дієта 

region ['riːʤ(ə)n] регіон, порожнина; частина тіла 

regional ['riːʤ(ə)nəl] регіональний, який стосується 
або відноситься до регіону 

register ['reʤɪstə] реєструвати(ся); записувати(ся) 

regress ['riːgres] повернення; зворотний рух 

regular ['regjʊlə] правильний; регулярний 

rehabilitation [ˌriː(h)əbɪlɪ'teɪʃ(ə)n] реабілітація 

relapse [rɪ'læps] рецидив; повторення 

related [rɪ'leɪtɪd] пов'язаний 

relationship [rɪ'leɪʃ(ə)nʃɪp] спорідненість, відносини, зв'язок 

relatively ['relətɪvlɪ] відносно, порівняно 

relax [rɪ'læks] ослабляти(ся), розслаблювати(ся); 
зменшувати напруження 

release [rɪ'liːs] полегшення (болю, страждань) 

relief [rɪ'liːf] полегшення, заспокоєння (болю) 

relieve [rɪ'liːv] полегшувати; зменшувати (тиск);  
послаблювати (напруження) 

remain [rɪ'meɪn] залишатися 

remission [rɪ'mɪʃ(ə)n] зменшення; послаблення (болю) 

removal [rɪ'muːv(ə)l] усунення, ліквідація 

remove [ri'mu:v] видаляти (пухлину), переміщати 

removed [ri'mu:vd] відсунутий, віддалений 

repair [ri'peə] 1) ремонтувати, відновлювати; 
2) відновлення; загоєння 

replace [ri'pleis] заміняти; змінити 

replacement [ri'pleismənt] заміщення, заміна 
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report [ri'pɔ:t] доповідь; повідомлення; звіт 

require [ri'kwaiə] вимагати, наказувати, відчувати необхідність 

required [ri'kwaiəd] необхідний; зазначений, призначений 

requirement [ri'kwaiəmənt] вимога, необхідна умова 

requisite ['rekwizit] потрібне, необхідне 

research [ri'sɜ:ʧ] дослідження, вивчення, пошуки;  
науково-дослідна робота 

resemble [ri'zemb(ə)l] бути схожим, мати подібність 

reserved [ri'zɜ:vd] запасний; резервний 

reshape [ri:'ʃeip] надавати нового вигляду або іншої форми 

residual [ri'zidjʊəl] залишок 

residue ['rezidju:] осад; відстій 

resist [ri'zist] протидіяти 

resistant [ri'zistənt] резистентний; який чинить опір, стійкий; 
міцний 

resolve [ri'zɔlv] розсмоктувати; розсмоктуватися 

resorb [ri'sɔ:b] поглинати; всмоктувати 

resorption [ri:'sɔ:pʃ(ə)n] резорбція, усмоктування 

resort [ri'zɔ:t] курорт 

respective [ri'spektiv] відповідний 

respond [ri'spɔnd] відповідати, реагувати 

response [ri'spɔns] реакція; реагування 

responsibility [ri'spɔnsə'biliti] обов'язок, зобов'язання 

responsible [ri'spɔnsəb(ə)l] відповідальний 

rest [rest] перерва, пауза, перепочинок 

restoration [restə'reiʃ(ə)n] відновлення; реставрація;  
приведення у свідомість 

restorative [ri'stɔ:rətiv] відновний, зміцнюючий; тонізуючий, 
який застосовують для реставрації 

restore [ri'stɔ:] відновлювати, реставрувати 

restored [ri'stɔ:d] відновлений; реставрований 

result [ri'zʌlt] результат; наслідок 

result [ri'zʌlt] (from) випливати, відбуватися в результаті 
(будь-чого); (in) закінчуватися (будь-чим), 
мати (своїм) результатом (будь-що) 

resultant [ri'zʌltənt] який отримується в результаті, 
який виникає з 

resume [ri'zju:m] відновлювати, продовжувати; брати назад 

retain [ri'tein] утримувати; стримувати 

retardation [ri:ta:'deiʃ(ə)n] ретардація, затримка розумового розвитку 

retention [ri'tenʃ(ə)n] затримка, утримування 

return [ri'tɜ:n] повернення (хвороби); рецидив 

reveal [ri'vi:l] показувати, виявляти 
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reversed [ri'vɜ:st] протилежний, зворотний 

review [ri'vju:] розгляд; огляд 

revision [ri'viʒ(ə)n] перегляд 

rhomboid ['rɔmbɔid] ромбоподібний, ромбоїдний 

rickets ['rikits] рахіт 

ridge ['ridʒ] край 

ring [riŋ] круг; коло 

rinse ['rins] полоскати; змивати, промивати 

rinsing ['rinsiŋ] полоскання 

risk [risk] ризик 

road [rəʊd] напрямок, дорога 

role [rəʊl] роль; службові обов'язки 

roof [ru:f] склепіння; те що нагадує дах або склепіння 

room [ru:m,  rum] місце, простір 

root [ru:t] корінь 

rough [rʌf] грубий; шорсткуватий, нерівний 

roughen ['rʌf(ə)n] робити грубим 

routine [ru:'ti:n] 1) плановий; 
2) заведений порядок, певний режим, 
усталена практика 

rub [rʌb] розтирати, натирати 

rubber ['rʌbə] гума; гумка; каучук 

ruga ['ru:gə] зморшка, складка 

ruined ['ru:ind] зруйнований, розвалений 

rupture [rʌptʃə] грижа; прорив, перфорація 

safe [seif] безпечний 

saline ['seilain] соляний, сольовий 

saliva [sə'laivə] слина 

salivary [sə'laiv(ə)ri] слинний 

salivation [sæli'veiʃ(ə)n] слиновиділення, слинотеча 

salt [sɔ:lt] сіль 

salty ['sɔ:lti] солоний 

sarcoma [sa:'kəʊmə] саркома 

scald [skɔ:ld] опік (окропом) 

scaler ['skeilə] інструмент для видалення зубного нальоту 

scaling ['skeiliŋ] видалення зубного нальоту 

scanner ['skænə] скануючий пристрій, сканер 

scar [skɑ͟ː(r)] рубець, шрам 

scarring [skɑ͟ːriŋ] рубцювання 

schisis ['skəsə̇s] розщеплення 

science ['saiəns] наука 

sclerosis [skli'rəʊsis] склероз 

scope [skəʊp] сфера, поле (діяльності) 
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screen [skri:n] піддавати скринінгу; піддавати  
випробуванням, ретельно відбирати 

screwdriver ['skru: 'draivə] викрутка 

scrupulous ['skru:pjuləs] бездоганний; педантичний; скрупульозний; 
акуратний, старанний, точний 

scurvy ['skɜ:vi] 1) цинга; 2) покритий лупою 

sealant ['si:lənt] матеріал для пломбування 

season ['si:z(ə)n] сезон; пора, час, період 

seasoning ['si:z(ə)niŋ] природне сушіння; витримування; 
старіння (металу); кондиціювання (продуктів) 

sebaceous [si'beiʃəs] сальний, жировий 

secondary ['sekənd(ə)ri] вторинний; похідний 

secrete [si'kri:t] виділяти 

secretion [si'kri:ʃ(ə)n] секреція 

secretory [si'kri:t(ə)ri] секреторний 

section ['sekʃ(ə)n] відрізок, ділянка; відділ, секція 

sedative ['sedətiv] заспокійливе, седативний засіб  

seek [si:k] шукати, розшукувати 

seizure ['si:ʒə] напад; захоплення, оволодіння 

select [si'lekt] відбирати, вибирати 

selective [si'lektiv] селективний, вибірковий 

senile ['si:nail] старечий 

sensation [sen'seiʃ(ə)n] відчуття, почуття 

sensitive ['sensitiv] чутливий, швидко реагуючий 

sensitivity [sensi'tiviti] чутливість; сприйнятливість 

sensory ['sens(ə)ri] чуттєвий; сенсорний 

separate ['sep(ə)rit] окремий; ізольований 

sepsis ['sepsis] загальне зараження, сепсис 

sequential [si'kwenʃ(ə)l] який є наслідком, продовженням (будь-чого) 

sequestration [si:kwi'streiʃ(ə)n] 1) секвестрація, утворення секвестру; 
2) ізоляція (хворого), карантин  

series ['si(ə)ri:z] серія, випуск; комплект; група 

serosanguineous [ˌsirʊə:sanˈgwinjəs] серозно-кров'яний 

serve [sɜ:v] слугувати, постачати, бути призначеним 

service ['sɜ:vis] служіння, прибор 

serving ['sɜ:viŋ] порція, шматок 

sessile ['sesail] сидячий 

set [set] набір; будова; конфігурація 

severe [si'viə] важкий, серйозний, сильний 

severity [si'veriti] труднощі, тяжкість, важкість 

sex [seks] стать; секс 

shadowing ['ʃædəʊiŋ] затемнення; стеження 

shape [ʃeip] форма, зразок, порядок, модель, формочка 
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shaped [ʃeipt] який має певну форму, фігурний, -подібний 

shed [ʃed] випромінювати, відбивати (світло) 

ship [ʃip] корабель; перевозити 

shoulder ['ʃəʊldə] плече 

show [ʃəʊ] показ, демонстрація 

shown [ʃəʊn] показаний 

shunt [ʃʌ̱nt] шунт, переведення 

sialadenitis ['sajələdi'naitis] сіаладеніт, запалення слинних залоз 

sialoadenotomy ['sajələdi'nətəʊmi] сіалоаденектомія, розсічення слинної залози 

sialangiography ['sajəlˌəŋdʒiˌəʊgrəfi] сіалангіографія 

sialolith ['sajələ'liθ] камінь слинної залози 

sialolithiasis ['sajələliθi'əsis] сіалолітіаз 

sialoma ['sajə'ləʊmə] сіалома 

sialometaplasia ['sajələˌmɛtəˈpleɪzɪə] сіалометаплазія 

sialorrhea ['sajələ'riə] гіперсалівація 

side [said] сторона, бік, поверхня, схил 

sign [sain] ознака, прикмета 

significant [sig'nifikənt] важливий, істотний, значущий 

significantly [sig'nifikəntli] важливо, значуще 

silicate ['silik(e)it] силікат 

silver ['silvə] срібло 

similar ['sim(ə)lə,'similə] подібний, схожий 

simplex ['simpleks] простий, нескладний 

simultaneously [sim(ə)l'teiniəsli] одночасно; спільно 

single ['siŋg(ə)l] єдиний, одиночний; одинарний; окремий; 
самотній 

sinus ['sainəs] пазуха, порожнина, синус; каверна, свищ 

sinusitis [saiənə'saitis] синусит 

site [sait] сайт; місце розташування,  
місцезнаходження 

size [saiz] розмір, величина; об'єм; чисельність 

skeletal ['skelitl] скелетний 

skilled [skild] досвідчений, майстерний; кваліфікований 

skin [skin] шкіра 

sleep [sli:p] 1) спати; 2) сон 

sleeping ['sli:piŋ] снодійний 

slight [slait] тонкий, неміцний, слабкий 

slough [slau] струп 

smokeless ['sməʊklis] бездимний 

smoker ['sməʊkə] курець 

smoking ['sməʊkiŋ] паління 

smooth [smuːð] гладкий, рівний 

smoothing ['smu:ðiŋ] згладжування, вирівнювання 



56 

Term Transcription Translation 

snoring [snɔ:riŋ] хропіння; храп 

snuff [snʌf] ліки для вдихання через ніс 

social ['səʊʃ(ə)l] соціальний, суспільний 

socket ['sɔkit] западина, заглиблення; гніздо, паз;  
електрична розетка 

sodium ['səʊdiəm] натрій 

soft [sɔft] м'який 

solely ['səʊlli] тільки, винятково; самостійно 

sore [sɔ:] виразка; рана; запалення; синець;  
чутливий; запалений 

sound [saund] звук; шум 

sour ['saʊə] кислий  

source [sɔ:s] джерело (енергії, живлення) 

south [saʊθ] південь 

space [speis] площа; простір; місце 

spasm ['spæz(ə)m] судома; спазм 

speaking ['spi:kiŋ] розмова, висловлення 

special ['speʃ(ə)l] особливий; спеціальний 

specialist ['speʃ(ə)list] фахівець, спеціаліст 

specialization [speʃəlai'zeiʃ(ə)n] спеціалізація 

specialize ['speʃəlaiz] спеціалізуватися 

specialty ['speʃ(ə)lti] спеціальність, фах 

specific [spi'sifik] особливий, спеціальний 

specifically [spi'sifik(ə)li] а саме, конкретно 

speech [spi:tʃ] мовлення; мовленнєва діяльність 

spend [spend] витрачати, розтрачувати 

spicy ['spaisi] пряний, ароматний 

spine [spain] хребет; основа 

splinting ['splintiŋ] шинування 

sponge [spʌndʒ,  -nʒ] губка; тампон (з марлі і вати) 

spongy ['spʌndʒi] губчатий, пористий 

spontaneous [spɔn'teiniəs] мимовільний, стихійний; спонтанний 

spot [spɔt] місце; пляма 

spouse [spauz] чоловік; дружина 

spread [spred] 1) поширювати(ся), розмазувати; 
2) поширення; ріст, збільшення 

spreading ['sprediŋ] поширення, розповсюдження, розмазування 

springer ['spriŋə] 1) стрибун; 2) паросток 

squamous ['skweiməs] лускатий; з лускою; сквамозний 

stable ['steib(ə)l] стійкий, стабільний, постійний, твердий, міцний 

stage [steidʒ] сцена, стадія, фаза; 
предметний столик (мікроскопа) 

stain [stein] пляма, барвник, фарба 



57 

Term Transcription Translation 

staining ['steiniŋ] забарвлювання; потьмяніння; корозія 

standard ['stændəd] зразок, стандарт, проба, підставка 

standing ['stændiŋ] положення, тривалість, стаж; стоячий 

starch [stɑːtʃ] крохмаль 

start [stɑː(r)t] старт, початок 

state [steit] стан, положення 

static ['stætik] статичний, нерухомий, стаціонарний 

station [steiʃ(ə)n] місце, розташування 

status ['steitəs] стан, статус, положення 

stay [stei] перебування, знаходження 

stem [stem] 1) стрижень, стовбур; 2) стовбуровий 

sterile ['sterail] стерильний; стерилізований 

sterilizer ['sterilaizə] стерилізатор 

stick [stik] 1) паличка, брусок, плитка; 
2) клейкість, липкість; 
3) наклеювати 

stimulated ['stimjuleitid] стимульований, індукований 

stimulation [stimju'leiʃ(ə)n] збудження; стимулювання 

stippled ['stip(ə)lt] крапковий пунктир 

stomach ['stʌmək] шлунок 

stomachache ['stʌməkeɪk] біль у животі 

stomatitis [stəʊmə'taitis] стоматит 

stomatodynia ['stəʊmətə(u)di´nijə] зубний біль 

stomatopathy ['stəʊ'mətə(u) 'paθi] зубна патологія  

stop [stɔp] зупинка, затримка, кінець 

stopping ['stɔpiŋ] 1) зупинка, затримка, гальмування; 
2) матеріал для пломбування зуба; пломба 

storage ['stɔ:ridʒ] 1) зберігання, накопичення;  
2) склад; 3) накопичувач 

storm [stɔ:m] 1) буря, штурм; 2) штурмувати  

straight [streit] прямий, правильний, невигнутий,  
нормальний, безпосередній 

strain [strein] 1) штам; 2) відтінок, риса 

strength [streŋθ] сила, ефективність 

stress [stræs] тиск, напруга; наголос 

stria ['straiə] смужка, борозенка 

strip [strip] стрічка, смужка 

stroke [strəʊk] напад; удар; параліч 

strong [strɔŋ] сильний, гострий, різкий; їдкий 

structure ['strekʧə] структура 

study ['stedi] вивчення, дослідження; наукові заняття 

stylohyoid ['stailəhai'joid] шилопід'язиковий м'яз 

styloid ['stai'ləjid] стилоїд 
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subacute [sʌbə'kju:t] підгострий 

subdiscipline ['sʌb'disiplin] розділ (будь-якої) науки; підгалузь науки 

subject ['sʌbdʒikt] предмет, дисципліна, тема 

sublingual [sʌb'liŋgwəl] під'язичний 

subluxation ['sʌblek,seiʃ(ə)n] підвивих 

submandibular [ˌsʌbmanˈdɪbjʊlə] підщелепний 

submaxillary [sʌbmæk'sil(ə)ri] підщелепний 

subsequent ['sʌbsikwənt] наступний; який є результатом будь-чого 

subside [səb'said] падати, спадати, убувати, осідати 

substance ['sʌbstəns] речовина, субстанція 

substitute ['sʌbstitju:t] замінник; сурогат 

substitution [sʌbsti'tju:ʃ(ə)n] заміщення 

succeed [sək'si:d] досягти мети, домогтися, одержати успіх 

suddenly ['sʌd(ə)nli] раптово, раптом, зненацька, непередбачено 

suffering ['sʌf(ə)riŋ] страждання; мука 

sufficient [sə'fiʃ(ə)nt] достатній 

sugar ['ʃʊgə] цукор 

suggest [sə'dʒest] пропонувати, радити, припускати 

suitable ['s(j)u:təb(ə)l] підходящий, відповідний; придатний 

sulcus [ˈsʌlkəs] борозенка 

superficial [s(j)u:pə'fiʃ(ə)l] поверхневий, неглибокий 

superiorly [s(j)u:'pi(ə)riəli] зверху, вище; краще 

supernumerary [s(j)u:pə'nju:m(ə)rəri] який переважає нормальну кількість 

supervision [s(j)u:pə'fju:ʒ(ə)n] інспектування, контроль; нагляд;  
спостереження 

supplemental [sʌpli'mentl] додатковий 

supply [sə'plai] 1) запас; 2) постачати 

support [sə'pɔ:t] 1) підтримка, допомога; 
2) підтримувати, підпирати 

supporting [sə'pɔ:tiŋ] підтримуючий, підпираючий 

supportive [sə'pɔ:tiv] підтримуючий, допоміжний 

surface ['sɜ:fis] поверхня 

surgeon ['sɜ:dʒ(ə)n] хірург 

surgery ['sɜ:dʒ(ə)ri] 1) хірургія; 2) хірургічна операція; 
3) операційна; 4) кабінет лікаря 

surgical ['sɜ:dʒik(ə)l] хірургічний 

surgically ['sɜ:dʒik(ə)li] шляхом хірургічного, оперативного втручання 

surround [sə'raund] оточувати; обступати 

surrounding [sə'raundiŋ] прилеглий, сусідній; навколишній 

survive [sə'vaiv] залишитися в живих, вижити 

susceptible [sə'septəb(ə)l] чутливий; уразливий 

suspected [səˈspektid] підозрюваний, який підозрюється 

suture ['su:ʧə] накладення шва; шов 
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swab [swɔb] тампон; мазок 

swallow ['swɔləʊ] ковтати 

sweat [swet] піт 

sweet [swi:t] солодкий 

swelling ['sweliŋ] пухлина, припухлість; набряк 

swollen ['swəʊl(['nɜ:vəs])n] опухлий, розпухлий 

sympathetic 
nervous system 

[simpə' θetik 'nɜ:vəs 
'sist(ə)m] 

симпатична нервова система 

symptom ['simptəm] симптом, зовнішня ознака 

syndrome ['sindrəʊm] синдром, сукупність симптомів 

syphilis ['sif(ə)lis] сифіліс 

syringe ['si'rindʒ] шприц; спринцівка 

system ['sɪstɪm] система 

systematic [ˌsɪstɪ'mætɪk] систематичний 

systemic [sɪs'temɪk] систематичний; що стосується або відно-
ситься до всього організму; соматичний 

systolic [sɪsˈtəlik] систолічний 

table [teib(ə)l] стіл, столик 

tachycardia [tæki'ka:diə] тахікардія 

tail [teil] хвіст; нижній кінець (будь-чого); кінчик 

talking [tɔ:kiŋ] розмова; обговорення 

tap [tæp] пробка, затичка 

tartar ['ta:tə] зубний камінь 

taste [teist] смак 

teach [ti:ʧ] учити, навчати 

teacher ['ti:ʧə] викладач 

teaching ['ti:ʧiŋ] викладання, навчання 

team [ti:m] команда, група 

technician [tek'niʃ(ə)n] технік 

technique [tek'ni:k] технічний прийом; спосіб, метод; методика 

teething ['ti:θiŋ] прорізування (зубів) 

telangiectases [tilændʒɪ'ektəsis] телеангіектазія 

temperature ['temp(ə)rəʧə] температура, ступінь нагріву 

temporal ['temp(ə)rəl] скроневий 

temporalis [ˌtɛmpəˈreɪlɪs] скронева 

temporarily ['temp(ə)rərili] тимчасово, на деякий час 

temporary ['temp(ə)rəri] тимчасовий 

temporomandibular ['temp(ə)rəmæn'dibjulə] скронево-нижньощелепний 

tend [tend] доглядати, піклуватися 

tender ['tendə] чуттєвий; чуйний 

tenderness ['tendənis] хворобливість, слабке здоров'я 

tense [tens] натягнутий, тугий; напружений 

tension ['tenʃ(ə)n] тиск 
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term [tɜ:m] період, термін; час; тривалість 

terrible ['terəb(ə)l] страшний 

test [test] дослідження, аналіз; досвід, проба, реакція 

testing ['testiŋ] тестування 

tetanus ['tet(ə)nəs] правець, тетанус 

tetracycline [ˌtetrə'saikli:n] тетрациклін 

texture ['teksʧə] будова тканини; ступінь щільності тканини 

therapeutics [ˌθera'pju:tiks] лікування, терапія 

therapeutist [ˌθera'pju:tist] терапевт 

therapist ['θerəpist] лікар  

therapy ['θerəpi] лікування, терапія 

thick [θik] товстий 

thickening ['θik(ə)niŋ] потовщена частина, потовщення 

thin [θin] тонкий, рідкий, ненасичений, слабкий, 
нечисленний 

thinning ['θiniŋ] розведення, розрідження 

thorough ['θʌrə] ретельний, ґрунтовний, доскональний, 
детальний; повний 

throat ['θrəʊt] горло, гортань, глотка, вузький прохід, 
горлечко 

throbbing ['θrɔbiŋ] тріпотіння; биття, пульсація 

thrombocytopenia [̩ θrɒmbə(ʊ)̩ saɪtə(ʊ)̍ piː nɪə] тромбоцитопенія 

thrombosis [θrɔm'bəʊsis] тромбоз 

throughout [θru:'aut] усюди, скрізь 

thrush [θrʌʃ] молочниця; афтозний стоматит 

thyroglossal ['θairo'glɔs(ə)l] який стосується або відноситься 
до щитоподібної залози та язика 

thyroid ['θairoid] щитоподібна залоза, щитоподібний 

thyroiditis ['θairoidaitis] тиреоїдит 

tightly ['taitli] туго, щільно, до країв, напружено 

time ['taim] час; раз 

timing ['taimiŋ] хронометраж, синхронізація,  
встановлення часу 

tiny ['taini] дуже маленький, крихітний  

tip [tip] верхівка, кінчик, край, наконечник 

tiresome [taiə(r)səm] той, що втомлює 

tissue [ˈtɪʃuː,   'tisju:] тканина, мережа, сплетення, серветка 

titanium [t(a)i'teiniəm] титан 

title ['taitl] заголовок, назва 

tobacco [tə'bækəʊ] тютюн 

today [tə'dei] сьогодні 

tolerate ['tɔləreit] терпіти, виносити, допускати, дозволяти 

tongue [tʌ̱ŋ] язик 
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tonsillar ['tɔns(ə)lə] тонзилярний, що стосується або відноситься 
до мигдалеподібних залоз 

tonsillectomy ['tɔnsi'lektəmi] тонзилектомія, видалення мигдалин 

tooth [tu:θ] зуб 

toothache [tu:θeɪk] зубний біль 

toothbrush [tu:θbrʌʃ] зубна щітка 

toothbrushing ['tu:θ'brʌʃɪŋ] чищення зубів 

toothpaste [tuːθpeɪst] зубна паста 

top [tɔp] верхівка; вершина 

topical ['tɔpik(ə)l] місцевий; актуальний; тематичний 

torus ['tɔ:rəs] піднесення, виступ 

total ['təʊtl] весь, цілий; загальний; сукупний 

touch [tʌtʃ] торкатися, пальпувати 

toxin ['tɔksin] токсин, отрута 

trabecular [trə'bekjʊlə] трабекулярний 

tract [trækt] ділянка, простір, тракт 

training ['treiniŋ] виховання, навчання, підготовка 

transform ['trænsfɔ:m] трансформувати; змінювати, перетворювати 

transmit [trænz'mit] передавати (хворобу); пропускати 

transplant ['trænsplα:nt] пересаджувати 

transplantation ['trænsplen'teiʃ(ə)n] трансплантація, пересадка органа 
або тканини 

trapped [træ ̱pt] захоплений; втягнутий; який потрапив у пастку 

trauma ['trɔ:mə] травма 

traumatic [trɔ:'mætik] травматичний 

traumatized ['trɔ:mətaiz] травмувати 

tray [trei] лоток, жолоб; піддон 

treat [tri:t] лікувати; обробляти 

treated ['tri:tid] лікований; оброблений 

treatment ['tri:tmənt] лікування; обробка; догляд 

trench [trentʃ] борозна, порожнина 

trend [trend] напрям 

triad ['traiæd] тріада 

triangular [trai'æəgjʊlə] трикутний 

trigeminal [trai'dʒemɪn(ə)l] трійчастий нерв 

trigger ['trigə] ініціювати, спричиняти 

trimester [tr(a)i'mestə] триместр 

trismus ['trizməs] тризм, судомне зціплення щелеп 

trouble ['trʌb(ə)l] хвороба, порушення; хвилювання, непри-
ємність, затруднення, причина неспокою 

try [trai] 1) спроба; 2) намагатися 

tube [tju:b] трубка, тюбик 

tuberous ['tju:b(ə)rəs] горбкуватий, горбистий 



62 

Term Transcription Translation 

tumor ['tju:mə] пухлина, новоутвір 

turn [tɜ:n] оборот, поворот 

type [taip] тип, вид, типовий зразок або представник 

typically ['tipik(ə)li] типово, зазвичай 

ulcer ['ʌlsə] виразка 

ulcerate ['ʌlsəreit] укривати(ся) виразками 

ulcerated ['ʌlsəreɪtɪd] виразковий 

ulceration [ʌlsə'reiə(ə)n] укривання виразками 

ulcerative ['ʌls(ə)rətiv] виразковий 

ultrasonic [ʌltrə'sunik] надзвуковий, ультразвуковий 

ultrasound ['ʌltrəsaund] ультразвук 

ultraviolet [ʌltrə'vaiəlit] ультрафіолетовий 

unable [ʌn'eib(ə)l] нездібний, слабкий, безсилий  

unavailable [ʌnə'veiləb(a)l] якого немає в наявності  

unbearable [ʌn'be(ə)ɔəb(ə)l] нестерпний  

unclear [ʌn'kliə] неясний, незрозумілий 

uncommon [ʌn'komən] рідкісний, незвичайний 

uncontrolled [ʌnkən'trəuld] некерований; безконтрольний 

undergo [ʌndə'gəʊ] відчувати, переносити, піддаватися 

underlying [ʌndə'laiiŋ] що лежить в основі, основний 

undermine [ʌndə'main] руйнувати, підточувати 

underneath [ʌndə'ni: θ] нижній, що знаходиться нижче або знизу 

undersurface [ʌndə'sɜ:fis] що існує під поверхнею 

unexplained [ʌniks'pleint] незрозумілий 

unilateral [ju:ni'læt(ə)rəl] односторонній 

unique [ju:'ni:k] єдиний у своєму роді, унікальний 

unit [ju:nit] одиниця; ціле 

united [ju:naitid] сполучений, об'єднаний 

universal [ju:ni'vɜ:s(ə)l] загальний 

university [ju:ni'vɜ:siti] університет 

unknown [ʌn'nəun] невідомий 

unrepaired [ʌnri'peəd] невідремонтований 

unstable [ʌn'steib(ə)l] непостійний, мінливий 

untreated [ʌn'tri:tid] нелікований (про хворобу) 

unusual [ʌn'ju:ʒʊəl,  -ʒ(ə)l] особливий 

upper ['ʌpə] верхня щелепа або верхній зуб 

upward ['ʌpwəd] що рухається або спрямований догори 

urine ['ju(ə)rin] сеча 

use [ju:s] використання, застосування 

useful ['juːsfʊl] корисний, придатний 

uvula ['ju:vjulə] язичок, увула 

vaccination [væksı'neıʃ(ə)n] вакцинація 

vacuum ['vækjʊ(ə)m] вакуум; розріджений простір; 
користуватися вакуумним приладом 
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valve [vælv] клапан  

valvulopathy [vælv'julə'pæθi] вальвулопатія 

variable ['ve(ə)rıəb(ə)l] мінливий, непостійний 

variant ['ve(ə)rıənt] варіант; модифікація; тип, вид 

variety [və'raıətı] ряд, безліч 

various ['ve(ə)rıəs] різний; різноманітний; усілякий 

vary ['ve(ə)rı] змінювати 

vascular ['væskjulə] судинний 

velvety ['velvıtı] оксамитний, густий (про колір) 

venereally [vı'nı(ə)rıəl] венеричний 

ventral ['ventrəl] черевний, вентральний 

vermilion [və'mılıən] яскраво-червоний 

verruca [və'ru:kə] бородавка 

verrucous [və'ru:kəs] бородавчастий 

version ['vɜ:ʃ(ə)n] версія; інтерпретація 

vertical ['vɜ:tık(ə)l] вертикальний; стоячий 

vesicle ['vesık(ə)l] пухирець; везикула 

vesicular [vı'sıkjulə] пухирчастий, везикулярний 

vessel ['ves(ə)l] судина 

vestibule ['vestıbju:l] передня, прихожа; вестибюль; вхід 

veterinary ['vet(ə)nn(ə)n] ветеринарний 

via ['vaıə] через, крізь 

view [vju:] вид, поле зору 

vigorous ['vıg(ə)rəs] сильний; бадьорий; енергійний 

violaceous [vaıə'leıʃəs] фіолетовий 

viral ['vaı(ə)rəl] вірусний 

virulent ['vırulənt] вірулентний, заразний 

virus ['vaı(ə)rəs] вірус 

viscous ['vıskəs] грузлий, в’язкий 

visible ['vızəb(ə)l] видимий; явний, очевидний 

vision ['vıʒ(ə)n] зір, бачення; зорове сприйняття 

visit ['vızıt] візит, відвідування 

visual ['vıʒʊəl] візуальний, зоровий, наочний 

vitamin ['vıtəmin,  'vaı-] вітамін 

vomiting ['vɔmıtiŋ] блювання 

wakening ['weik(ə)niŋ] пробудження 

warm [wɔ:m] зігрівати; теплий 

wart [wɔ:t] бородавка 

washcloth ['wɔʃklɔθ] серветка з махрової тканини, що вжива-
ється як мочалка  

washing ['wɔʃiŋ] миття, прання; омивання; розмивання; 
тонкий шар  

water ['wɔ:tə] 1) вода; 2) мочити, змочувати 
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weak [wi:k] слабкий (фізично), безсилий, кволий  

weakness ['wi:knis] слабкість, ослаблення; кволість 

wear [weə] бути вдягненим; носити (одяг) 

weather [weðə(r)] погода 

week [wi:k] тиждень 

weight [weit] вага, навантаження, тиск 

whiplash ['wiplæʃ] напад, травма від раптового різкого 
повороту голови та шиї 

white [wait] білий 

whitening ['wait(ə)niŋ] відбілювання 

whitish ['waitiʃ] білуватий, блідий, світлий  

whole [həʊl] ціле; в цілому, загалом 

wide ['waid] широкий, просторий 

widely ['waidli] широко, далеко, сильно 

widespread ['waidspred] поширений, масовий; широкий 

wine ['wain] вино;  темно-червоний колір, бордо 

wing [wiŋ] крило, фланг 

wipe [waip] витирати; замахнутися, вдарити 

wisdom ['wizd(ə)m] мудрість 

wisdom tooth 
(third molar) 

['wizd(ə)m 'tu:θ] зуб мудрості 

withstand [wɪðst'ænd] вистояти, витримати, перешкоджати 

woman ['wumən] жінка 

word [wɜ:d] слово 

work [wɜ:k] робота 

worn ['wɔ:n] зношений, потертий, виснажений 

worsen ['wɔ:s(ə)n] погіршувати; погіршуватися 

wound [wu:nd] рана, поріз 

write [rait] писати 

xerostomia [zerə'stəʊmiə,  zi(ə)rə-] ксеростомія, сухість у роті 

year [jiə(r)] рік 

yellow ['jeləʊ] жовтий колір; жовток 

yellowing ['jeləʊiŋ] пожовтіння 

yellowish ['jeloʊɪʃ] жовтуватий 

yield [ji:ld] вироблення; вихід (продукції);  
текучість (матеріалу); потужність 

young [jʌŋ] молодий, молодший, недосвідчений 

zinc [ziŋk] цинк 

zone [zəʊn] зона, пояс, район, смуга 

zygomatic [z(a)i'æəʊmətik] який стосується або відноситься 
до виличної кістки 
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