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1. Translate the following text into Ukrainian in writing. 

Air transport facilitates world trade helping countries participate in the global 

market by increasing access to main markets and allowing globalization of production. Air 

transport also encourages countries to specialize in activities in which they have a 

comparative advantage and to trade with countries producing other goods and services. 

Aviation provides the only worldwide transportation network, which makes it 

essential for global business and tourism. It plays a vital role in facilitating economic growth, 

particularly in developing countries.Air transport improves living standards, quality of life, 

by broadening people’s leisure and cultural experiences. It provides a wide choice of holiday 

destinations around the world and an affordable means to visit distant friends and relatives, 

and sometimes the only transportation means in remote areas, thus promoting social 

inclusion. 

 

2. Write five key questions on the text (general, subject, special, alternative, disjunctive).  

 

3. Give English equivalents to the following terms: 

1) порівняльна перевага 

2) наземний транспорт 

3) стандарти і рекомендації щодо їх застосування 

4) штаб-квартира 

5) постійний 

6) видозмінювати, модифікувати 

7) скликати 

8) перешкода 

9) гнучкий тариф 

10) місце в графіку 

 

4. Translate into English. 

1) Повітряний транспорт сприяє світовій торгівлі та збільшує доступ країн до 

головних ринків, дозволяючи глобалізувати виробництво. 

2) Рада – це постійно чинний орган Організації, підзвітний Асамблеї. 

 

5. Give extended answers. 

1) What does Chicago Convention states?  

2) What is air transportation?  

3)  What is IATA’s mission? 
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