
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ 

Кафедра іноземних мов і українознавства 

Лифар А.А. 

ENGLISH FOR SPECIFIC 
PURPOSES 
НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК 

з дисципліни «Іноземна мова 
за професійним спрямуванням (англійська)» 
для здобувачів вищої освіти спеціальності 

 «Ветеринарна медицина» 

2-ге видання 

Київ 
Видавництво Ліра-К 

2018 



УДК 811 
ББК 81.2Англ 

E 12 

Рецензенти:  
Ніколаєнко Ю.О. – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри іноземних мов та українознавства Полтавської державної аграрної 
академії. 

Рябокінь Н.О. – кандидат філологічних наук, доцент кафедри 
перекладу та іноземних мов Полтавського інституту економіки і права. 

Сухачова Н.С. – кандидат філологічних наук, доцент кафедри 
української та іноземних мов Вищого навчального закладу укоопспілки 
«Полтавський університет економіки і торгівлі». 

Рекомендовано до друку Вченою радою Полтавської державної аграрної 
академії як навчальний посібник для здобувачів вищої освіти спеціальності 

«Ветеринарна медицина» (Протокол №28 від 5 липня 2016 року). 

Лифар А.А. 
ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES: навч. посіб. / 

А.А. Лифар. 2-ге вид. – К. : Видавництво Ліра-К, 2018. – 176 с. 

ISBN 978-966-2174-06-9 

Навчальний посібник призначений для здобувачів вищої освіти 
спеціальності «Ветеринарна медицина». Посібник укладено згідно з робочою 
навчальною програмою з дисципліни «Іноземна мова за професійним 
спрямуванням (англійська)» і рекомендовано для аудиторної та самостійної 
роботи здобувачів вищої освіти.  

ISBN 978-966-2174-06-9 Лифар А.А., Шаравара Т.О., 2018
Видавництво Ліра-К, 2018 

©
©



3

CONTENT 
INTRODUCTION ........................................................................................................... 4 

UNIT 1. STANDARD ENGLISH GRAMMAR .......................................................... 5 
1.1. I am a student (Grammar: Verb “to be”).................................................................... 5 
1.2. My working day (Grammar: Present simple)............................................................. 9 
1.3. Our Academy (Grammar: There is / are. Present perfect. Noun.  
Pronoun. Numeral) .......................................................................................................... 14 

UNIT 2. UKRAINE AND THE UNITED KINGDOM.............................................. 22 
2.1. Ukraine. Agriculture of Ukraine .............................................................................. 22 
2.2. The United Kingdom. Agriculture of The United Kingdom .................................. 27 

UNIT 3. ENGLISH SPEAKING COUNTRIES ......................................................... 31 
3.1. The USA. Agriculture of the United States.............................................................. 31 
3.2. Canada. Agriculture of Canada. Australia. New Zealand........................................ 35 

UNIT 4. THE LIVESTOCK......................................................................................... 47 
4.1. Classification of animals .......................................................................................... 47 
4.2. Cattle breeding.......................................................................................................... 49 
4.3. Sheep breeding ......................................................................................................... 52 
4.4. Pig breeding.............................................................................................................. 54 
4.5. Poultry keeping......................................................................................................... 60 
4.6. Animal feeding ......................................................................................................... 62 

UNIT 5. ANIMAL ANATOMY ................................................................................... 67 
5.1. Organs and organ systems. Skeleton. ...................................................................... 67 
5.2. The digestive system ................................................................................................ 70 
5.3. Blood cycle ............................................................................................................... 72 

UNIT 6. ACTUAL ISSUES OF LIVESTOCK ........................................................... 78 
6.1. Animal diseases ........................................................................................................ 78 
6.2. Vitamins ................................................................................................................... 80 
6.3. Minerals .................................................................................................................... 87 

UNIT 7. BUSINESS CORRESPONDENCE .............................................................. 91 
7.1. Resume. Application form. Recommendation letter................................................ 91 

UNIT 8. PRESENTATION .......................................................................................... 96 

GRAMMAR ................................................................................................................. 102 

GLOSSARY OF AGRICULTURAL WORDS ........................................................ 149 

VOCABULARY .......................................................................................................... 159 

REFERENCES ............................................................................................................ 174 



 4 

INTRODUCTION 
 
У зв’язку з інтеграцією України в європейський простір виникла необхідність 

підготовки висококваліфікованих фахівців аграрного сектору, зокрема, спеціалістів 
у галузі ветеринарної медицини. 

Навчальний посібник призначений для здобувачів вищої освіти спеціальності 
«Ветеринарна медицина» з метою їх подальшої роботи у цій галузі. 

Навчальний посібник складається з таких структурних частин: вступ, перша 
частина (8 розділів: «Standard English grammar», «Ukraine and the United Kingdom», 
«English speaking countries», «The Livestock», «Animal anatomy», «Actual issues of 
livestock», «Business correspondence», «Presentation»), друга частина (граматичний 
довідник), глосарій аграрних термінів, словник та список використаної літератури. 

Кожне заняття містить текстовий матеріал, лексичні та граматичні вправи. 
Матеріали, які запропоновано для вивчення, сприятимуть удосконаленню умінь та 
навичок монологічного й діалогічного мовлення, оволодінню необхідною 
професійною лексикою, основами країнознавства та граматичним мінімумом 
англійської мови.  

Післятекстові завдання дають змогу не лише перевірити розуміння 
здобувачами вищої освіти вивченого матеріалу та закріпити необхідні лексичні 
одиниці, але й дати їм можливість розвивати зв’язне мовлення. Увесь комплекс 
вправ сприяє засвоїєнню основного матеріалу, необхідного для здобувачів вищої 
освіти спеціальності «Ветеринарна медицина». 

Посібник розроблено на основі сучасних принципів навчання іноземній мові з 
урахуванням пізнавальних і комунікативних потреб майбутнього фахівця аграрного 
сектору.  

Навчальним посібником можуть користуватися як здобувачі вищої освіти 
спеціальності «Ветеринарна медицина», так і всі, хто працює у цій галузі. 

 
 
 

 

 

 

 

 
 


