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Variant 1
1. Read and translate the following text.
The future and the destiny of our country depend, to a great extent, on young people's
general education and professional training and their intellectual and spiritual values.
The country plans to take all branches of the economy to the most advanced levels of
science and engineering, carry out extensive automation of production, ensure a basic increase in
labour productivity, and take the production of output to the level of the best world samples. To
carry out all these plans our country needs highly educated and highly qualified people.
The country has three types of institutions of higher education: universities, polytechnic
and specialized institutes. There are many new and old universities in Ukraine. Among them, no
doubt, we can name the Lviv University. Studies, research work, social activity, various kinds of
sport – they are all part of students' life. Students who have an aptitude and desire for research
work may begin postgraduate studies immediately after graduation.
2. Put all types of questions to the underlined sentence.
3. Give the equivalents to the words:
Compulsory, free, to attend, nursery school, letter, to keep an eye on smb., primary school, infant
school, junior school, to get acquainted, secondary education, to be divided into,
4. Translate into English
1.
При деяких університетах і інститутах є курси підвищення кваліфікації.
2.
Останнім часом з’явилася велика кількість приватних навчальних закладів.
3.
У деяких інститутах є платні групи чи факультети.
4.
Там студенти можуть одержати освіту на такому ж високому рівні, як і в
державних інститутах.
5.
Останнім часом з’явилася велика кількість приватних навчальних закладів.

5.Write the application.

