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МОДУЛЬНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА №1 

з дисципліни «Ділова іноземна мова»  

Спеціальність:191  «Архітектура та містобудування» 

 

Variant 1 

 

I. Translate the following text into Ukrainian and put five types of questions to the underlined 

sentence: 

 Ambition is a desire for personal or professional achievement, usually requiring 

determination and hard work to achieve success.  For some people, ambition gives them a 

purpose or a goal to strive for. Many people think that a life without ambition is an empty 

life, while others think that inner happiness can be found without an ambition to achieve 

a high level career or a high paying job.  Ambition is not just a desire to achieve, but it 

also involves the action or method of getting to that desire.  
 

II. Answer the following questions: 

      1. Are there any negative results of being ambitious? 

2. What do you think is the difference between an ambition and a dream of doing something? 

3. Why are some people determined to succeed at any cost, yet others just about lack any drive 

whatsoever? 

 

III. Give English equivalents to: 

Проводити збори; голосування підняттям рук; спростовувати поширену точку зору; 

утримувати або посилювати статус; місце призначення; нерозбірливий почерк; брати 

участь у зборах; поновлювати засідання; голосувати проти/за; безвихідне становище; 

підраховувати голоси; заявка на отримання позики; готівка в обігу; графік, місце 

призначення; замовчувати. 

IV. Translate sentences into English. 

1. Інформація набуває цінність, коли вона використовується.  

2. Компанія з обмеженою відповідальністю ─ це компанія, у якої відповідальність її 

членів за борги компанії обмежена. 3. Кворум - це мінімальна кількість людей, які мають 

бути присутніми на зборах, щоб прийняті рішення вважались правочинними. 4. На зборах 

правління приймаються головні рішення стосовно компанії. 

 

V. Change the following sentences using Active Voice instead of Passive: 

1. The participants are invited to social activities by Organising Committees. 

2. In addition a programme of tours is arranged to enable them to become familiar with the site 

and the vicinity by Organising Committees. 

3. The announcements or circulars with the information on registration are received by 

participants. 
 


