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ПЕРЕДМОВА

Посібник «Notes on Basic Geodesy and Land Surveying» призначений для
навчання іноземної мови за фаховим спрямуванням здобувачів вищої освіти зі
спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій».

Посібник створений з метою удосконалення набутих на першому етапі
вивчення англійської мови навичок студентів з читання, говоріння та письма,
розвитку практичних умінь та навичок іншомовного спілкування та розуміння
фахово спрямованої літератури англійською мовою.

Посібник складається з шести розділів, що присвячені актуальним
питанням у галузі сучасної геодезії та землеустрою. На початку кожної частини
наведено словник активної лексики. Післятекстові вправи мають різний рівень
складності та призначені як для виконання протягом аудиторного заняття, так і
для самостійної роботи студентів.

Джерелом інформації стали сучасні Інтернет-матеріали та онлайн ресурси,
що сприяє підвищенню мотивації студентів до вивчення сучасної англійської
мови за фаховим спрямуванням.

Навчально-методичний посібник може використовуватись як для
проведення аудиторної, так і для позааудиторної роботи у закладах вищої та
передвищої освіти, що спеціалізуються у галузі геодезії та землеустрою.
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