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INTRODUCTION
У зв’язку з інтеграцією України в європейський простір виникла
необхідність підготовки висококваліфікованих фахівців аграрного сектору,
зокрема, спеціалістів-технологів з виробництва і переробки продукції
тваринництва.
Навчальний посібник призначений для здобувачів вищої освіти
спеціальності «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» з
метою їх подальшої роботи у цій галузі.
Навчальний посібник складається з таких структурних частин: вступ, перша
частина (6 розділів: «Standard English grammar», «Ukraine and the United
Kingdom», «English speaking countries», «The Livestock», «Actual issues of
livestock», «Business correspondence»), 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 «Технологія виробництва і переробки продукції
тваринництва».
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 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва», так
і всі, хто працює у цій галузі.
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UNIT 1. STANDARD ENGLISH GRAMMAR
1.1. I AM A STUDENT
(GRAMMAR: VERB “TO BE”)
1. Read the text about Rob and answer the questions.
Hello! My name’s Rob Fellows. I come from Dundee, a town on the east coast of
Scotland, but I’m a student at Durham University, in the North of England. I’m studying
French and German, and I can speak the languages quite well. I also know a little
Spanish, so I can speak four languages. I’m enjoying the course a lot, but it’s very hard
work! I live in Durham Castle, because the Castle is part of the University, with about
thirty other students. The course started two years ago, and I’m in my third year. After
the course I’m going to work in France, but I don’t know where yet.
1. What’s his surname?
2. Where does he come from?
3. What is he studying?
4. How many languages does he speak?
5. Is he enjoying studying?
6. Where does he live?
7. Who does he live with?
8. When did the course start?
2. Match the questions and the answers.
Questions
1. Where were you born?
2. What is your name?
3. How old is he?
4. What nationality are you?
5. Where are you from?
6. Where does she come from?
7. Is he married?
8. What do you do?
9. What is her job?
10. What sort of music do you like?
11. Why are you learning English?
12. Where is Lviv?
13. When is your birthday?
14. What is his surname?

1. I’m English.
3. I was born in Poltava.
5. I like classical music.
7. M birthday is on the fifth of April.
9. I’m from Ukraine.
11. He is single.
13. It is in the west of Ukraine.

Answers
2. My name is Paul.
4. She is a secretary.
6. She is nine.
8. His surname is Petrenko.
10. I go to school.
12. She comes from London.
14. Because I need it in my job.
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