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ПЕРЕДМОВА 

 

Лексичні навички слід розглядати як найважливіший і невід'ємний 

компонент змісту навчання іноземній мові, саме їх формування є метою 

вивчання лексичного матеріалу. Зв'язок лексики зі змістом комунікації є 

фактором лексичного аспекту спілкування, який полегшує оволодіння 

лексикою. Такі труднощі засвоєння іншомовного лексичного матеріалу, 

як форма та значення слова, характер сполучуваності з іншими лексичними 

одиницями та вживанням слів є факторами, які утруднюють спілкування. 

Тому необхідно провести тривалу і трудомістку роботу з метою засвоєння 

іншомовної лексики, яка передбачає як безперервне накопичення і розши-

рення словникового запасу, так і оперування ним у різних видах мовлен-

нєвої діяльності – аудіюванні, говорінні, читанні та письмі. Все це викликає 

необхідність відбору лексичного мінімуму, що має відповідати цілям 

і змісту навчання англійській мові у вищому навчальному закладі медич-

ного профілю. 

Запропонований лексичний мінімум призначений для студентів  

І–ІІІ курсів медичних і стоматологічного факультетів, які готуються до 

складання іспиту КРОК-1 англійською мовою. Лексичний мінімум укла-

дено на основі лінгвістичного аналізу тестових завдань міжнародних іс-

питів. Основними критеріями відбору лексичних одиниць були сполучу-

ваність, семантична цінність, словотворча здатність. З усіх значень бага-

тозначних лексем відібрані лише ті, які реалізовувались у зазначених кон-

текстах. 

Ціль застосування лексичного мінімуму – удосконалення дій сту-

дентів з лексичними одиницями, ситуативне вживання засвоєних лексем 

при висловлюванні своїх думок в усній та письмовій формах, а також 

контекстне розуміння лексичних одиниць при читанні та аудіюванні. 

Лексичний мінімум розрахований для позааудиторної роботи сту-

дентів, може також використовуватися спеціалістами-медиками, аспіран-

тами та викладачами медичних університетів. 
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Term Translation 

abdomen живіт 

abdominal черевний 

abdominal bloating здуття живота 

abdominal cramps черевні судоми, спазматичні болі у животі 

abdominal distention здуття живота 

abduct відводити (про рух кінцівок)  

ability здібність 

abnormality аномалія, порушення 

abrade вишкрібати 

abrupt різкий, раптовий 

absence відсутність 

absent  відсутній 

abuse  1) зловживання; 2) зловживати 

accessory другорядний, додатковий 

according to відповідно до, згідно з 

account for пояснювати 

ache біль 

acid кислота 

acid-fast  кислотостійкий 

acne вугор, акне 

across крізь 

acute гострий 

additional додатковий 

adhere прилипати 

adherent клейкий, липкий 

adhesion  прилипання; злипання 

adipose жировий 

adjacent прилеглий, суміжний 

administration  призначення (терапії),  

введення (ліків, вакцин) 

adolescence підлітковий вік, пубертатний вік 

adrenal gland надниркова залоза 

adrenal medulla мозкова речовина надниркових залоз 

adult дорослий 

adverse reaction побічна реакція 

advise радити, рекомендувати 

affect впливати, уражати 

against проти 

age вік 
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Term Translation 

agglutinate поєднувати, аглютинувати(ся) 

aging старіння 

airflow повітряний потік 

alcohol abuse зловживання алкоголем 

alcohol withdrawal алкогольна абстиненція 

allel алель 

allow cotransport  дозволяти котранспорт 

(транспортування через мембрану) 

alter змінювати, переробляти 

amount кількість 

anemia анемія 

angle кут 

ankle щиколотка 

anniversary річниця 

answer 1) відповідь; 2) відповідати 

antalgic болезаспокійливий 

anterior передній 

anthrax сибірська виразка 

antibody антитіло 

anticodon антикодон 

antidote антидот, протиотрута 

antitussive засіб від кашлю 

anxiety тривога, занепокоєння 

aortic root корінь аорти 

aortic value cusp стулка аортального клапана 

apparent помітний, видимий 

appear  з'являтися, виглядати 

apply використовувати, застосовувати 

appropriate відповідний, належний 

approximately приблизно 

arachnodactylia арахнодактилія 

arise (arose, arisen) виникати, з'являтися 

arm верхня кінцівка (окрім кисті) 

arrest smth. припиняти (процес), затримувати,  

пригнічувати 

arrival приїзд, прибуття 

arterial pressure артеріальний тиск 

arthritis артрит 

ascite асцит 
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Term Translation 

asphyxiate спричиняти асфіксію; задихатися 

assess оцінювати 

assessment оцінювання 

assume припускати 

attach прикріплювати, приєднувати 

attachment прикріплення, приєднання 

attack  напад  

attempt  намагання, спроба 

attract притягувати 

atypic нетиповий, атиповий 

audible чутний, звуковий 

auditory слуховий, який стосується органу слуху 

autopsy аутопсія 

auxiliary допоміжний, додатковий 

available наявний, доступний 

average середній 

avid завзятий 

avoid уникати 

awaken прокидатися 

awakening пробудження 

back спина 

bacterial-derived бактеріального походження 

barrel-shaped chest бочкоподібна грудна клітка 

baseline  початкова, вихідна позначка;  

базовий параметр 

be accompanied by супроводжуватися 

be admitted to hospital госпіталізуватися, поступати до лікарні 

be afraid of боятися 

be amplified by бути підсиленим 

be asleep спати 

be assembled збиратися, формуватися 

be characterized by характеризуватися 

be composed of складатися 

be concerned about турбуватися 

be confined to a wheelchair бути прикутим до інвалідного крісла 

be confined to bed бути прикутим до ліжка 

be exacerbated on exertion загострюватися через фізичне навантаження 

be involved брати участь 
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Term Translation 

behavior поведінка 

behavioral поведінковий 

behind ззаду, за; позаду 

believe вважати 

be mediated бути опосередкованим 

benefit  1) перевага, привілей; 2) допомагати, 

приносити користь 

bicuspide  1) премоляр; 2) двостулковий  

bile жовч 

bimanual examination бімануальне обстеження 

bind зв'язувати 

binding зв'язування, кріплення 

bird птах 

birth народження 

bladder сечовий міхур 

bleed кровоточити 

bleeding кровотеча 

blind spot in the eye сліпа пляма в очах 

blink мерехтіння 

blister пухир 

blockage блокування, закупорка 

blood clotting згортання крові 

blood flow кровообіг 

blood smear мазок крові 

blood supply кровопостачання 

bloody stools випорожнення з кров'ю  

bluish синюватий; синюшний 

blurred каламутний 

bone кістка 

bone density щільність кісткової тканини 

bone marrow кістковий мозок 

border межувати, межа 

both обидва 

boundary межа, контур 

bowel кишка, кишечник 

brain головний мозок 

brain stem стовбур головного мозку 

branch галузь, гілка, ділянка 

breast грудна залоза 
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Term Translation 

breath подих 

breathing дихання 

broad широкий 

brownish світло-бурий 

bruise синець, гематома 

buccal який стосується рота або щоки 

bulging випинання 

burn опік 

calcify кальцифікуватися 

calculus (pl. calculi) конкремент, камінь 

calf (pl. calves) задня частина гомілки; литка 

cancer рак 

cancerous раковий 

carbohydrate карбогідрат 

cardiac серцевий 

cardiovascular серцево-судинний 

care  турбота, медичний догляд 

care for  доглядати за кимось 

caregiver людина, яка доглядає 

carpal bone зап’ястна кістка 

carpenter столяр 

carrier носій 

carrot морква 

case випадок 

case history  історія хвороби 

caseating  казеозний 

causal  причинний 

cause 1) причина; 2) спричинювати 

cavity порожнина 

cell клітина 

cellular клітинний 

cerebrospinal спинномозковий; цереброспінальний 

cervical цервікальний  

cervical hip fracture перелом шийки стегна 

cervix шийка (будь-якого органу) 

cesarean delivery кесарів розтин  

chain ланцюг 

chairman  завідувач 

chamber камера, порожнина 
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Term Translation 

change змінювати 

check перевіряти 

chemist аптекар, фармацевт 

chest грудна клітка 

chest congestion закладеність у грудях 

chest tightness стиснення у грудях 

chew жувати 

chewing пережовування 

chief головний, основний 

childhood дитинство 

children діти 

chills озноб, тремтіння 

chin підборіддя 

choking ядуха 

cholagogue жовчогінний засіб 

cholera холера 

chronic хронічний 

circumcision циркумцизія 

circumference обсяг, об'єм 

clavicle ключиця 

clear чистий, ясний 

cleft lip розщеплення губи 

click серцевий тон 

climb  лізти, забиратися на щось 

clot тромб, згусток 

clotted blood згорнута кров 

clotting утворення тромбу 

clubbing of fingers "барабанні палички" (потовщення фаланг 

пальців) 

clumsiness незграбність 

coalesce з'єднуватися, зрощуватися 

collidе зіштовхуватися 

come (came, come) приходити 

complain of скаржитися на 

complaint   скарга 

complement component компонент комплементу 

complete завершувати 

compliance узгодженість 

complication ускладнення 
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Term Translation 

compress здавлювати, давити 

conceive  запліднювати 

conceivе a fetus зачати дитину 

conception запліднення 

concern турбота 

condition стан, патологія 

conduct проводити 

confirm підтверджувати 

confirm a diagnosis  підтвердити діагноз 

confusion затьмарена свідомість 

congenital вроджений 

congestion застій 

congestive  застійний 

connect зв’язувати 

connective tissue сполучна тканина 

consciousness свідомість 

consequence наслідок 

consider вважати, розглядати 

consistent with який узгоджується з будь-чим 

consistently послідовно, регулярно 

constipation запор 

constituent компонент, складова частина 

consult a doctor (physician) звернутися до лікаря 

consume споживати 

consumption  споживання 

contain містити 

contaminate забруднювати, заражати 

content зміст 

continue продовжувати 

continuous постійний 

contract a disease (malaria, flu) захворіти на (малярію, грип) 

contraction скорочення, звуження 

cord-like мотузкоподібний 

core temperature внутрішня температура 

corneal clouding помутніння рогівки ока 

coronary  коронарний 

coronary artery disease ішемічна хвороба серця 

cotransport котранспорт 

cough кашель 
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Term Translation 

counselling консультація 

count підрахунок 

courier посильний 

course курс (лікування) 

coverslip покривне скло 

crackle хрип 

cramp крампи, больовий спазм; професійна судома  

craniofacial щелепно-лицевий 

crawling sensation відчуття "мурашок по шкірі" 

cribriform plate of ethmoid bone решітчаста пластинка решітчастої кістки 

crushing pain інтенсивний, здавлюючий біль 

crust  1) кірка, струп; 2) покриватися кіркою 

CT scan комп’ютерна томографія 

culture dish чашка для культивування мікроорганізмів 

current сучасний, теперішній 

currently на даний момент 

curved вигнутий 

cusp стулка клапана серця 

cyanosis ціаноз 

cyst кіста 

cystic кістозний; міхуровий 

daily щоденний 

damage ушкодження, травма 

darkening  потемніння  

daydream мріяти 

dead мертвий 

death смерть 

decline  погіршення 

decrease 1) зменшення, зниження; 2) зменшувати 

deficiency відсутність, дефіцит, нестача 

degrade погіршувати, деградувати 

degree ступінь 

delay  1) затримка; 2) затримувати, відкладати 

deliver a baby at term народити дитину вчасно 

dementia слабоумство, зниження розумових здіб-

ностей, деменція 

dense густий 

deny  заперечувати 

department відділення 
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Term Translation 

depend on залежати від 

dependent залежний 

deposition of відкладення, осад 

descend походження 

descending colon низхідна ободова кишка 

describe описувати 

desert пустеля 

desired effect бажаний результат 

despite  незважаючи на 

desquamation лущення 

detect виявляти 

detectable виявлений 

determine  встановлювати 

develop розвиватися, розробляти (ліки) 

development розвиток 

deviate from відступати від, відхилятися від 

diabetus  mellitus цукровий діабет 

diagnose діагностувати 

diaphoretic потогінний засіб 

diarrhea діарея 

die померти 

different різний 

diffuse поширений 

digestion травлення, перетравлення їжі 

digestive шлунково-кишковий 

dilate розширювати, збільшувати 

dilation  розширення 

diminish зменшувати 

dine обідати 

dipstick смужка-індикатор 

direct спрямовувати, направляти 

disapprove осуджувати 

discharge виділення 

disclose показувати 

discontinue припинити, перервати 

disease захворювання 

dislocated зміщений, вивихнутий 

disorder порушення 

displace переміщати 
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Term Translation 

disrupt розірвати, порушувати 

disruption відрив, порушення 

dissection розсічення, препарування 

distal дистальний, віддалений 

distress дистрес  

disturb турбувати 

diuretic сечогінний засіб 

dizziness запаморочення 

dominance домінування 

 double vision двоїння в очах 

draining дренаж, дренуючий 

drip administration  краплинне введення ліків 

drip from the nose капати з носу 

drive їхати 

drugs ліки 

drug disposition схильність до ліків 

dry сухий 

due to у зв'язку з 

dullness to percussion приглушеність, тупий звук при перкусії 

duodenum дванадцятипала кишка 

duplex подвійний, двобічний 

dura mater тверда мозкова оболонка 

duration тривалість 

dust пил 

dyspnea задуха 

ear вухо 

earlobe мочка вуха 

easily легко 

eat (ate, eaten) їсти 

ectopia ектопія 

edema набряк 

effect результат, вплив, наслідок 

efficacy ефективність 

effluent рідина, яка витікає, ексудат 

effusion випіт, вилив 

ejection murmur шум виштовхування крові 

elbow лікоть 

elevate піднімати 

elevation підвищення 
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Term Translation 

elicit виявляти, отримувати 

embarrassed зніяковілий 

emergency department відділення невідкладної допомоги 

engorge наливатися кров'ю (про орган);  

наповнюватися 

enhance посилювати, збільшувати 

enlarge збільшувати 

enlargement збільшення 

ensure забезпечувати 

entirely повністю 

environment довкілля 

enzyme ензим, фермент 

equal рівний 

eruption висипання 

eschar струп  

essential важливий, суттєвий 

establish встановлювати 

ethmoid bone етмоїдна кістка 

evaluate оцінювати 

evaluation оцінювання 

event подія 

exacerbate by walking  загострювати при ходьбі 

exacerbation загострення 

examination обстеження 

exceed перевищувати 

except for за винятком 

excess надлишок 

excessive надмірний 

exchange обмін 

excrescence наріст, патологічне розростання 

excretory вивідний 

exertion напруга 

exhibit показувати, виявляти, виставляти 

exist існувати 

expect очікувати 

expend витрачати 

expiratory  видихальний 

expiratory wheezing тяжке дихання, хрип 

expired air видихуване повітря 
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Term Translation 

explanation пояснення 

exposure вплив 

exquisite гострий (про чутливість) 

extend витягувати(ся), тягнути(ся) 

extension  розтягнення; випрямлення 

external зовнішній 

extremity кінцівка 

eye око 

eyelid повіка 

facial який відноситься до обличчя 

facilitate сприяти 

fail зазнати невдачі 

failure недостатність; невдача 

faint запаморочення 

fall (fell, fallen) падати 

fall asleep засинати 

fallopian tube маточна (фаллопієва труба) 

familiar with знайомий із 

fasciculation фасцикуляція 

fast голодування (лікувальне); 

утримання від їжі 

fasting serum study аналіз крові натще 

fat жир 

fatigue втома 

fatty жирний 

fearfulness боягузтво 

feature риса, особливість 

feces екскременти 

feel (felt, felt) відчувати  

feel faint відчувати слабкість 

female жінка, жіночий 

femur стегнова кістка 

fertilization запліднення 

fertilize запліднювати 

fetal який відноситься до плоду 

fever жар, лихоманка, температура 

fiber волокно 

fibula мала гомілкова кістка 

filament нитка, волокно 
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Term Translation 

fill заповнювати 

find виявляти 

findings результати 

fingertip кінець пальця 

flank бік, бокова поверхня 

flex згинати, гнути 

flexion згинання 

flexor surface поверхня, яка згинається 

flu грип 

fluid рідина 

flu-like схожий на грип 

focal вогнищевий, фокальний 

following наступний 

follow-up examination догляд за хворим після виписки 

food їжа 

force 1) сила; 2) застосовувати силу 

forcible насильницький, примусовий 

forearm рука від кисті до ліктя, передпліччя 

fracture перелом 

fragility ламкість 

fragility of erythrocytes скорочена тривалість життя еритроцитів 

frequency частота 

frequent частий 

fried chicken смажена курка 

fume сильний запах 

fungus (pl. fungi) грибок 

further подальший 

gain отримувати 

gain weight набирати масу тіла 

gait хода 

gastric juice шлунковий сік 

gastrointestinal шлунково-кишковий 

Gaucher disease захворювання Гоше 

gaze погляд 

gender стать 

gene expression експресія гена 

general загальний 

generalize узагальнювати, робити загальні висновки 

generate виробляти, породжувати 
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Term Translation 

gently м'яко, обережно 

gestation вагітність 

gestational який відноситься до вагітності 

gestational sac плідне яйце 

get engorged грубіти  

giant величезний 

gland  залоза 

grade ступінь, рівень 

gradual  поступовий 

grain зерно 

grain dust пил злаків 

gravida вагітна жінка 

gravida/para показники кількості вагітностей та пологів 

gray (grey) сірий 

grayish сіруватий 

grow зростати 

growth зріст 

grunting respirations хрипле дихання 

guideline норматив, стандарт, інструкція 

gums ясна 

gustatory смаковий 

gut кишка, травний канал 

gyrus (pl. gyri) борозна 

hallux valgus викривлення великого пальця ноги 

hand кисть руки 

harsh  важкий (про дихання) 

head circumference окружність голови 

headache головний біль 

hear чути 

hearing impairment ураження слуху, погіршення слуху 

heart серце 

heart contraction  скорочення серця 

heart failure серцева недостатність 

heartbeat серцебиття 

heat жар, тепло 

heavy важкий 

height зріст 

helmet шлем 

hemisphere півкуля 
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Term Translation 

hemorrhage крововилив 

hepatic який відноситься до печінки 

hereditary успадкований 

hernia грижа 

herper zoster оперізувальний герпес 

herpetic герпетичний 

high високий 

hiker той, хто ходить пішки 

hilar той, що відноситься до воріт органу 

hip бокова поверхня таза та стегна 

HIV infection вірус імунодефіциту людини 

hoarse хрипкий, охриплий 

hormone гормон 

host організм-носій 

hour година 

human людський організм 

humerus плечова кістка 

husband чоловік 

hypertension гіпертонія 

hypha (pl. hyphae) гіфа 

ileum клубова кишка 

illness хвороба 

image зображення, візуалізація 

immediately одразу 

immobile нерухомий 

impact удар, зіткнення 

impaction защемлення 

impair погіршувати, слабшати 

impaired coordination погіршена координація 

impairment погіршення, ураження 

improve покращувати 

in case of у випадку 

in order to для того, щоб 

inability нездатність 

inappropriate  недоречний, невідповідний  

incision site місце розрізу 

include включати 

incomplete незавершений 

incontinence нетримання сечі 



19 

Term Translation 

increase 1) збільшення, зростання, ріст; 

2) зростати, збільшувати(ся) 

increased risk for підвищений ризик 

index finger вказівний палець 

indicate позначати 

induce викликати, впливати, примушувати 

infant дитина у віці до двох років 

infectious інфекційний 

inferior який знаходиться нижче 

inflame запалювати, викликати запалення 

inflamed запалений 

inflammation запалення 

inflammatory запальний, запалений 

influence вплив 

influenza грип 

inform інформувати 

informed consent згода пацієнта (на медичне втручання) 

infraglenoid  підсуглобовий 

ingest ковтати 

inhale вдихати 

inherit успадкувати 

inherited disorder успадковане захворювання 

inhibit пригнічувати, заважати, сповільнювати 

inhibition пригнічення, інгібування 

initial початковий 

initiate починати 

inject вводити парентерально 

injury рана, ушкодження 

inner внутрішній 

insist on наполягати на 

insomnia безсоння 

insufficiency недостатність 

insult пошкодження, ураження 

intact цілий, непошкоджений 

intake споживання 

intend мати намір 

intensify посилювати, загострювати, активізувати 

intention tremor інтенційне тремтіння 

interact взаємодіяти 
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Term Translation 

interaction взаємодія 

interfere with заважати, протидіяти 

interior внутрішній 

intermediate проміжний 

intermittent  періодичний 

internal внутрішній 

intersperse вкрапляти, розміщувати 

interstitial інтерстиціальний 

intervention втручання, вплив 

interventricular внутрішньошлуночковий 

intestinal кишковий 

intestinal angina абдомінальний ішемічний синдром 

intestine кишечник, кишка 

intracranial внутрішньочерепний 

intravenous внутрішньовенний 

investigator дослідник 

involvement участь, залучення 

iris райдужна оболонка ока 

irregular неправильний 

irresistible urge нездоланний позив 

irreversible незворотний 

irritable легко збудливий, дратівливий 

irritant подразник 

itchy rash сверблячий висип 

jaundice жовтяниця 

jejunum тонка кишка 

joint суглоб 

jumpy неспокійний, нервовий 

“jumpy sleeper’’ той, хто здригається уві сні 

junction з’єднання 

keep тримати 

kidney нирка 

knee коліно 

label маркувати 

lack відчувати нестачу 

lack of відсутність, нестача будь-чого 

larynx гортань 

last останній 

latency латентний період 
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Term Translation 

later пізніше 

lateral латеральний 

lavage промивання; санація 

layer шар 

lead to  приводити до 

leafy green vegetables зеленолистові овочі 

leak протікати, витікати 

left лівий 

leg нога 

length довжина 

lesion рана, ураження 

level рівень 

ligament зв'язка 

ligand ліганд 

lightheadedness різка слабкість, нудота; млявість, зомління 

likely cause вірогідна причина 

limb кінцівка 

limit 1) межа, обмеження; 2) обмежувати 

lip губа 

liquid рідина 

lobe частка 

local локальний 

loose вільний, незв’язаний 

loose stool рідке випорожнення, пронос 

loose tooth хиткий зуб 

lose  втрачати 

lose weight (consciousness) втрачати масу тіла (свідомість) 

loss of appetite (consciousness) втрата апетиту (свідомості) 

lower extremity нижня кінцівка 

low-grade fever субфебрильна температура тіла 

lumbar потиличний 

lump ущільнення, припухлість 

lung field легеневе поле 

lymph node лімфатичний вузол 

mainly переважно 

maintain зберегти, забезпечити 

maintenance забезпечення, збереження 

major головний 

malaise почуття загального нездужання 
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Term Translation 

maldevelopment аномалія розвитку 

male чоловік, чоловічий 

malformation дефект розвитку 

malignancy злоякісний розвиток, злоякісна пухлина 

malnourished виснажений 

mammalian який відноситься до ссавців 

man ( pl. men) чоловік 

mandible нижня щелепа 

manifest виявляти, показувати 

manifestation прояв, виявлення хвороби 

margin край, межа 

markedly значною мірою 

marrow кістковий мозок 

married couple подружжя 

maternal з боку матері 

mature зрілий 

meal їжа 

mean середній, середнє число 

measles кір 

measure вимірювати 

meat м'ясо 

medial серединний 

medication лікувальний засіб 

Mediterranean середземноморський 

medium середній 

medulla кістковий мозок 

meet criteria відповідати критеріям 

memory пам’ять 

meninx ( pl. meninges) мозкова оболонка 

mental disorder психічний розлад 

mental retardation розумова відсталість 

metabolic метаболічний 

micturition сечовипускання 

midline середня лінія 

midstream середній 

migraine мігрень 

mild помірний 

minor незначний 

minute хвилина; незначний (про кількість) 
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Term Translation 

mitral value prolapse провисання мітрального клапана 

mode of inheritance тип успадкування 

moderate помірний 

moderately відносно, незначною мірою 

monkey мавпа 

month місяць 

mood настрій 

morbidity захворюваність 

motility рухливість, моторика 

motion рух 

motor vehicle collision дорожньо-транспортна пригода 

mount препарат 

movement рух 

mucinous слизовий 

mucus слиз 

multilayer багатошаровий 

multiple багатократний, чисельний 

murmur шум у серці 

muscle  м'яз, м'язовий 

muscle soreness біль у м'язах 

musculoskeletal скелетно-м'язовий 

myopia міопія 

naris ніздря 

nausea нудота 

nearly майже 

necessary необхідний 

neck шия 

need 1) потреба; 2) потребувати 

needle голка 

nervous нервовий 

nervousness підвищена збудженість 

newborn новонароджений 

next наступний 

night ніч, нічний 

node вузол, припухлість 

nodule вузлик 

note помічати 

notice помічати, відмічати 

nuchal який відноситься до потилиці 
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Term Translation 

nuclear ядерний 

number кількість 

numbness оніміння 

numerous чисельний 

nutritional поживний, пов’язаний із харчуванням 

obese огрядний 

obesity огрядність 

observation результат спостережень або досліджень 

obtain отримувати 

obvious очевидний 

occasional нерегулярний 

occasionally іноді 

occupational професійний, виробничий 

occur відбуватися 

on exertion під час фізичного навантаження 

originate  виникати, брати початок 

otherwise інакше, в протилежному випадку 

outer зовнішній 

outflow відтік 

outstretch витягнути  

ovarian яєчниковий 

ovary яєчник 

overnight fast сувора дієта (голодування) з вечора до 

обстеження 

Paget’s disease хвороба Педжета   

pain біль 

painful болісний, болючий 

paint забарвлення 

painter художник 

pale блідий 

palm долоня 

palpable який пальпується 

palpation пальпація 

palpitation сильне серцебиття, прискорена пульсація 

pancreas підшлункова залоза 

pancreatic який відноситься до підшлункової залози,  

панкреатичний 

Pap smear мазок за Папніколау 

para жінка, яка народжує вперше 
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Term Translation 

parent батько і мати 

partial частковий 

participate  брати участь 

past минулий, колишній, давній 

patchy плямистий 

paternal батьківський 

pelvic тазовий 

penetrate into проникати всередину, проходити 

penetration проникання, проникнення 

penetration of peptic ulcer пенетрація пептичної язви 

peptic ulcer виразка шлунка, дванадцятипалої кишки,  

пептична виразка 

percentile процентиль 

perform виконувати, здійснювати 

perfusion pressure перфузійний тиск 

permeability проникність, прохідність 

permit дозволяти 

persistent стійкий, постійний, систематичний 

personality особистість 

personnel штат, кадровий склад 

pertussis коклюш 

pharynx зів, глотка 

physical фізичний 

physical examination медичний огляд 

physician лікар 

pinprick шпильковий укол 

pitch висота звуку, тон 

plague чума 

plaque бляшка, тромбоцит 

pneumonia пневмонія 

poison 1) отрута; 2) отруювати 

pond ставок 

poor слабкий, поганий 

pore пора 

possess володіти, мати при собі 

posterior задній 

predispose провокувати 

predisposing (factor) провокуючий (фактор) 

predominantly здебільшого, переважно 
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Term Translation 

pregnancy вагітність 

prescribe прописувати, рекомендувати 

present with звернутися з приводу  

pressure тиск, натиснення 

prevent запобігати, попереджати 

prevention of disease запобігання хворобі 

preventive запобіжний (профілактичний) захід 

previously попередньо, заздалегідь 

primarily насамперед 

prior to до, перед, раніше 

probability  імовірність 

precede передувати 

process обробляти 

processing обробка 

profound значний 

profuse надмірний 

prolonged протяжний, пролонгований 

promote сприяти 

prophylactic профілактичний  

protect захищати 

protection захист  

provide with забезпечувати 

Prussian blue берлинська лазур 

psychiatric психіатричний 

puberty статева зрілість 

pubis лобкова кістка 

pulmonary пульмональний, легеневий 

pulsatile пульсуючий 

pulsation пульсація 

pulse 1) пульс, пульсація, биття; 2) ритм 

pulse oximetry пульсова оксиметрія 

pulse rate частота пульсу 

puncture 1) укол, прокол; пункція; 2) проколювати,  

уколоти 

pupil зіниця 

purulent гнійний 

pus гній 

pyoid гноєподібний 

question питання 
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Term Translation 

quiet  тихий 

radiate to  випромінювати, віддаватися (про біль) 

radiating (pain) випромінюючий (біль) 

range сфера, зона, ділянка, коло, межі 

rapid швидкий, прискорений 

rarely рідко, нечасто 

rash висип, висипання 

rate норма, розмір 

reason причина, підстава 

reassurance умовляння; заспокоювання 

receive отримувати, одержувати; набути 

recent недавній, останній 

recessive рецесивний 

recognize усвідомлювати 

recurrent attacks  періодичні напади  

redness червоність 

reduction зниження, зменшення, скорочення 

refer звертатися, посилати 

reference посилання (на будь-що) 

refuse відмовляти 

regimen режим  

rejection відмова, відхилення 

relate to стосуватися (будь-чого), мати стосунок 

(до будь-чого) 

release 1) виділення; 2) виділятися 

relief допомога; звільнення (від болю, страждання)  

relieve pain (symptoms) знімати біль  (симптоми) 

remainder залишок 

removable який може бути усунутий 

removal видалення 

remove видаляти 

renal нирковий 

renal failure ниркова недостатність 

renal pelvis ниркова миска 

replacement  заміщення, заміна 

report (v) 1) доповідь, повідомлення; 

2) повідомляти, описувати 

request 1) прохання, вимога;  

2) запитувати, пропонувати 
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Term Translation 

required необхідний, обов'язковий 

requirement вимога, необхідна умова 

rescue 1) порятунок, рятунок;  

2) рятувати, звільняти 

research 1) дослідження, вивчення; 2) досліджувати 

resection резекція, видалення 

resemble бути схожим, мати подібність 

reserve volume резервний об'єм 

residual volume залишковий об'єм 

residue залишок 

resist протидіяти, протистояти 

resistance опір, протидія, чинення опору 

resolve вирішувати, усувати проблему 

respiration дихання, вдих 

response 1) відповідь; 2) реакція, реагування 

resting tremor тремор спокою 

restless неспокійний, невгамовний, тривожний 

restricted вузький, обмежений 

result from виникати в результаті 

result in закінчуватись, призводити до 

resuscitation  реанімація  

retardation ретардація, уповільнення 

retraction втягування, западання 

return 1) повернення (хвороби), рецидив; 

2) (по)вертатися 

reveal показувати, виявляти 

rhonchus (pl. rhonchi) хрипкий звук, хрип, храп 

rigidity ригідність 

rigor озноб, задубіння 

rise in temperature підвищення температури 

rod-shaped паличкоподібний 

root корінь 

route шлях, засіб 

routine examination стандартне обстеження 

rubella краснуха 

rupture грижа, перфорація, розрив 

saccule-shaped у формі мішка 

saliva слина 

salivary слинний 
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Term Translation 

salivation слиновиділення, слинотеча 

sample 1) зразок, проба, приклад;  

2) відбирати зразки або проби 

sampling  відбір проб, зразків 

saturation насичення, насиченість 

scabies короста 

scalpel  скальпель 

scalp шкіра черепа, скальп 

scan сканування, перегляд, пошук; авторадіо-

грама 

scar рубець, шрам; глибокий слід, рана 

schedule 1) режим, розклад; 2) планувати 

science наука 

screen 1) екран; 2) демонструвати на екрані 

seizure напад, приступ 

self-examination самоперевірка; самостійне обстеження 

sense 1) почуття; 2) відчувати 

separation відділення, роз'єднання, поділ 

septal  який відноситься до перегородки 

septum (pl. septa)  перегородка 

sequester ізолювати 

serous  серозний, сироватковий 

serum сироватка (крові) 

several декілька; різний 

severe pain гострий біль 

severity of pain ступінь гостроти болю 

shade відтінок, тон 

shallow порожній, пустий 

share a needle використовувати одну голку 

sharply різко 

shift 1) зміна, робочий день; 2) зсувати 

shivering тремтіння, озноб 

short короткий; низький, невисокий 

shortness of breath задишка 

shoulder плече 

shoulder-blade лопатка 

show показувати, пояснювати 

shuffling gait човгаюча хода (волочити ноги) 

sickle cell серпоподібний еритроцит;  
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Term Translation 

ненормальний еритроцит 

side effect побічна дія 

sign симптом 

significant значний, суттєвий 

significantly значно 

similar подібний, схожий 

simple простий, нескладний 

size розмір(и), величина; об'єм; чисельність 

skalded skin syndrome ексудативний дерматоз 

skim milk знежирене молоко 

skin шкіра 

slate-gray skin шкіра зеленувато-сірого кольору 

sleep disorder порушення сну 

slit lamp examination перевірка внутрішньої частини ока  

slow повільний, нешвидкий 

slurred speech невиразна вимова звуків та слів 

small маленький, невеликий 

smear мазок (для мікроскопічного дослідження) 

smooth гладкий, рівний 

sneeze чхання 

snoring хропіння, храп 

snuffbox табакерка 

soaked with пропитаний 

soft м'який, теплий 

sole підошва, ступня 

solid твердий; густий, щільний 

sore throat хворе горло, ангіна  

sound звук, шум; звучати 

specify точно визначати, встановлювати 

spastic   спазматичний 

specimen зразок, екземпляр 

speech мовлення 

spinal cord спинний мозок 

spike-and-wave bursts комплекс пік-хвиля (на енцефалограмі); 

комплекс повільної та швидкої хвилі) 

spindle cell веретеноподібна клітина 

spleen селезінка 

split into розщеплюватись на 

spontaneously безпосередньо 
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Term Translation 

spread 1) поширення; 2) поширювати 

sputum 1) слина; 2) мокротиння 

squamous лускатий, з лускою; сквамозний 

state 1) стан здоров'я; 2) встановлювати 

steady stare пильний погляд 

stenosis (pl. stenoses) звуження, стеноз 

sternal грудинний, стернальний 

stomach шлунок 

stomachache біль у шлунку 

strain розтягнення 

streak смужка 

strength сила, міцність 

stretch receptor тензорецептор, рецептор розтягнення 

stroma строма 

subcutaneous підшкірний 

subsequent наступний 

subside падати, спадати 

subsiding pain спадаючий біль 

substance речовина 

substantial істотний, значний 

sudden раптовий, несподіваний, непередбачений 

suggest пропонувати, радити 

superior верхній 

supine position лежаче положення на спині 

supplementation доповнення, додаток 

supply 1) запас, постачання; 2) постачати 

suprapubic fullness надлобкова припухлість 

surface поверхня 

surgeon хірург 

surgery хірургія 

surgical хірургічний 

surround оточувати 

suspect підозрювати 

sustain an injury отримати травму 

sustained тривалий; безперервний 

sweat піт  

sweating потіння 

swelling пухлина, припухлість; набряк, опуклість 

swing коливати; вертіти 
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Term Translation 

swollen опухлий 

synapse синапс 

tactile відчутний, тактильний 

take drugs приймати ліки 

take turns with  чергуватися 

tall високий (на зріст) 

target ціль 

target  for запланований, націлений (на будь-що) 

tarsal заплесно; що стосується заплесна 

taste 1) смак (відчуття); 2) пробувати, мати смак 

tear eyes сльозитися  

tearful який плаче; сповнений сліз 

temporal  скроневий; тимчасовий 

tend to be мати схильність, бути схильним 

tender ніжний, м'який 

tenderness біль при пальпації  

tendon сухожилля 

tension напруга, напруженість 

term період, термін;  

thenar тенар  

therapy лікування, терапія 

thick  густий 

thickening згущення; потовщення 

thickness товщина, густота 

thigh стегно, стегнова кістка 

thinning зменшення товщини 

throat горло 

through 1) прямий, безпосередній; 2) через, крізь 

thumb великий палець (руки) 

thyroid gland щитоподібна залоза 

tightness напруженість 

tingling тріпотіння, тремтіння 

tissue тканина 

toe палець ноги 

tolerance test тест на толерантність 

tongue язик 

tonsil мигдалеподібна залоза, мигдалина 

toothache зубний біль 

total ціле, сума, підсумок; весь, цілий 
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Term Translation 

touch дотик, торкання 

transparent прозорий, явний 

trauma травма 

traumatic injury травматичне пошкодження 

treat лікувати 

trial випробування, проба 

trigeminal тригемінальний, трійниковий нерв 

troubled sleep неспокійний сон 

true вірний, правильний 

trunk торс, тулуб 

tubercle вузлик, горбик, туберкул 

tubular трубчастий, порожнистий 

tumor пухлина 

twist 1) вивих, 2) вивихнути 

typhus висипний тиф 

ulcer виразка 

ulcerative виразковий 

ulnar ліктьовий 

umbilicus пупок 

uncomplicated неускладнений 

unconscious несвідомий 

under під 

undergo (underwent, undergone) зазнавати (будь-чого), проходити 

underlying що лежить в основі, основний 

unlikely неймовірний, маловірогідний 

unremitting  pressure тиск, який не знижується 

unresponsive to що не реагує (на будь-що) 

unsteady gait нерівна (нетверда) хода 

upper верхній 

uptake поглинання 

urate урат  

urea сечовина 

urinary сечовий 

urinary bladder сечовий міхур 

urinary frequency (output) частота сечовипускання 

urination сечовипускання 

urine сеча 

urticaria кропивниця, кропивна лихоманка 

use 1) використання; 2) використовувати,  
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Term Translation 

користуватися 

uterine матковий 

uterus матка 

vaginal піхвовий 

validity надійність, придатність 

valuable цінний 

value 1) цінність, корисність;  

2) давати оцінку, оцінювати 

valve клапан (серця) 

valve replacement заміна клапана 

vanillylmandelic acid венілмигдальна кислота 

variability мінливість 

various різний, різноманітний 

velocity швидкість 

ventricle шлуночок 

vertigo запаморочення 

vesicle везикула 

vision зір, зорове сприйняття 

visual видимий, зоровий 

visual acuity гострота зору 

vital життєво важливий 

volume об'єм 

vomiting блювання 

warm теплий 

warmth тепло, теплота 

wasp ocа 

watery водянистий, рідкий 

wave хвиля 

weakness слабкість 

wedge fracture крайовий перелом 

weight loss втрата маси тіла 

wet мокрий, вологий 

wheeze дихати з присвистом, хрипіти 

wheezing сопіння; важке дихання, задишка; хрипіння 

whole ціле, цілий; повний 

with разом з (часто together with)  

within всередині 

without без будь-чого 

woman ( pl. women) жінка 
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Term Translation 

worry about турбуватися, хвилюватися 

worsen погіршувати, погіршуватися 

wrist 1) зап'ясток; 2) променезап'ястковий 

суглоб 

X-ray examination рентгенологічне обстеження 

yield показувати 

 

Список скорочень 

 

ADH (antidiuretic hormone) антидіуретичний гормон 

ALT (alanine aminotransferase) аланін-aмінотрансфераза 

BMI (body mass index) індекс маси тіла 

С (Сelsius centigrade) за шкалою термометра Цельсія 

cm сантиметр 

DEXA scan двоенергетична рентгенівська  

абсорбціометрія  

DNA (deoxyribonucleic acid) ДНК (дезоксирибонуклеїнова кислота) 

EEG (electoencephalogram) електроенцефалограма 

F (centigrade of Fahrenheit) за шкалою термометра Фаренгейта 

ft фут 

g/dL  (gram / deciliter) грам/децилітр 

 Hg  (mercury) ртуть 

hpf (high power field) в поле зору при сильному збільшенні 

мікроскопа 

Hz  (hertz) герц  

IL (interleukin) інтерлейкін 

lb (pound(s)  фунт ваги 

mg/dl (milligram / deciliter) міліграм/децилітр 

mL (milliliter) мілілітр 

ng (nanogram) нанограм 

REM (rapid eye movement) сон, під час якого спостерігається  

швидкий рух зіниць 

RNA (ribonucleic acid) рибонуклеїнова кислота 

RNAse (ribonuclease) РНКаза 

rRNA (ribosomal ribonucleic acid)  рибосомна РНК, рРНК 

WBC (white blood cells) лейкоцити 

WBC cast  лейкоцитарний циліндр 
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