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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 1 

 
Дисципліна «Іноземна мова (військово-спеціальна мовна підготовка)» 

Спеціальність: 272  «Авіаційний транспорт»  
I. Read and translate the following text into Ukrainian: 

A fundamental understanding of ballistics is necessary to comprehend the factors that influence 

precision and accuracy and how to account for them in the determination of firing data. Marksmanship 

is the practical application of ballistics. There are some safety instructions for operating a 

weapon. 1. While you are on a range you must obey all instructions given to you by the range personnel. 

2. You must never touch your weapon while personnel are down range or in front of the firing line. 3. 

Firers must always point the muzzle of their weapon down range whenever firing point. The firing finger 

must not be on the trigger area. 4. You must only aim for the targets assigned to you. 5. The two red 

range flags located on the far left and right are the range left and right limits. Never fire or point your 

weapons outside the limit of these poles. 6. You must wear hearing protection and kevlar helmets on this 

range at all times. 7. When you leave the firing line, give all live rounds and empty cases to the 

ammunition point. 8. You must not leave the range before you are inspected for live rounds and empty 

cases. 

 

II. Give definitions to the following terms; 

 

Reconnaissance aircraft, cartridge case capacity, bullet. 

 

ІII. Write an essay of 10 -12 sentences to answer the questions:  

 

What are the components of the Ukrainian Ground Forces and their primary objectives?  
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