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Навчально-методичний посібник спрямований 

на підготовку студентів для участі в олімпіадах 

з латинської мови, виявлення ступеня 

оволодіння загальними, інтегральними й 

фаховими компетентностями з основ граматики 

латинської мови (фонетика, морфологія, 

елементи синтаксису) і лексики як основи 

утворення наукових медичних термінів та 

стоматологічної термінології. Тести сформовані 

за трьома рівнями складності й забезпечують 

значне покриття множини завдань для 

визначення рівня знань і вмінь студентів на 

першому етапі олімпіади. 

Посібник доповнений трьома варіантами тестів 

для підсумкового тестування; додатками; латинсько-українським словником 

дієслів; переліком навчально-методичної, довідкової літератури та 

інформаційних ресурсів. 
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