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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 1
Дисципліна «Ділова іноземна мова»
Спеціальність: 161 «Хімічні технології та інженерія»
I. Read and translate the following text into Ukrainian:
Why have you been so successful in reaching some of your goals, but not others? If
you aren’t sure, you are far from alone in your confusion. It turns out that even brilliant,
highly accomplished people are pretty lousy when it comes to understanding why they
succeed or fail. The intuitive answer — that you are born predisposed to certain talents and
lacking in others — is really just one small piece of the puzzle. In fact, decades of research on
achievement suggests that successful people reach their goals not simply because of who
they are, but more often because of what they do.
If you want change your ways, ask yourself, What will I do instead? For example, if
you are trying to gain control of your temper and stop flying off the handle, you might make
a plan like «If I am starting to feel angry, then I will take three deep breaths to calm down.»
By using deep breathing as a replacement for giving in to your anger, your bad habit will get
worn away over time until it disappears completely.

II. Give definitions to the following terms:
Salary, Deadline, Suggestion

ІII. Write an essay of 10 -12 sentences to answer the questions:
What are the most successful things for business?
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