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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.
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