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Методичні рекомендації  

з виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання 

 

Завдання на контрольну роботу № 6 

У 7 семестрі студенти  виконують контрольну роботу № 6, у ході якої має бути 

опрацювана основна та додаткова література з модуля № 6. Студент самостійно обирає варіант 

контрольної роботи. Номер варіанту роботи повинен дорівнювати сумі двох останніх цифр 



номера залікової книжки студента. Виконані контрольні роботи мають подаватися для 

перевірки у встановлені строки. Зразок контрольної роботи у скороченому вигляді наведений 

нижче: 

 

1 Complete the sentences using the correct alternatives. 

1.Chris remembers his __________ year at the university as if it were yesterday. 

a) freshman     b) fresh     c) freshening     d) fresh-run 

2. He wrote his doctoral __________ on contemporary French literature. 

a) theses     b) thesis     c) hypothesis     d) thesaurus 

3. Female students under twenty-one were required to live in __________ or approved residences. 

a) dormition     b) offices     c) apartment houses     d) dormitories 

4. The judge sentenced Jennings to three years' __________. 

a) probing     b) probate     c) probationer     d) probation 

5. The judge asked __________ for the defence to explain. 

a) counsel     b) council     c) chancellor     d) charter 

6. Brady __________ a series of brutal murders. 

a) committeed     b) committed     c) counted     d) commitment 

 

2 Translate these sentences from English into Ukrainian. 

a) Graduate schools in America award master’s and doctor’s degrees in both the arts and sciences. 

b) The courses for most graduate degrees can be completed in two or four years. 

c) Typically, an undergraduate student has to earn a certain number of credits in order to receive a 

degree.  

d) The courts are the overseers of law. 

e) In the United States each state is served by the separate court systems, state and federal. 

f) Trial courts bear the main burden in the administration of justice. 

 

 

Завдання на контрольну роботу №7 

У 8 семестрі студенти  виконують контрольну роботу № 7, у ході якої має бути 

опрацювана основна та додаткова література з модуля № 7. Студент самостійно обирає варіант 

контрольної роботи. Номер варіанту роботи повинен дорівнювати сумі двох останніх цифр 

номера залікової книжки студента. Виконані контрольні роботи мають подаватися для 

перевірки у встановлені строки. Зразок контрольної роботи у скороченому вигляді наведений 

нижче: 

 

1. Complete the sentences using the correct alternatives. 

1. I couldn't find your number in the telephone __________. 

a)directory     b)guidebook     c)reference     d)encyclopedia 

2. My first teacher was a failed bass-baritone who had me singing big dramatic __________ . 

a)areas     b)recitals     c)monologues     d)arias 

3. He wrote his doctoral __________ on contemporary French literature. 

a)theses     b) thesis     c)hypothesis     d)thesaurus 

4. A ___ was created by the pupils to use with the subject keys as an aid to searching the catalogue. 

a)thesis     b)thesaurus     c)guidebook     d)gazetteer 

5. Composers have written a considerable amount of music for brass __________ consisting of two 

trumpets, horn, trombone, and tuba. 

a)quartet     b)quintet     c)trios     d)quinta 

 

2.Translate these sentences from English into Ukrainian. 

a) Books are indispensable to any civilization. 

b) Even a casual reading of the text gives you an idea of the theme. 

c) His first novel won a prize for modern fiction. 



d) Music is an art of combining vocal or instrumental sounds for beauty of form or emotional 

expression. 

e) Modern music is heard in a great variety of styles, many of them contemporary, others having their 

roots in past eras. 

f The basic elements of rock music are one or several vocalists, an assortment of heavily amplified 

electric guitars and drums. 

 


