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Section 1 Translate into Ukrainian:
There is a big influence of technique on our daily life. Electronic devices, multimedia and
computers are things we have to deal with every day.
Especially the Internet is becoming more and more important for nearly everybody as it is one of
the newest and most forward-looking media and surely “the” medium of the future.
Therefore we thought that it would be necessary to think about some good and bad aspects of how
this medium influences us, what impacts it has on our social behaviour and what the future will
look like.
The Internet changed our life enormously; there is no doubt about that. There are many advantages
of the Internet that show you the importance of this new medium.
You can use the Internet at home for personal or at work for professional usage. To spend a part of
our day on the Internet is for many people quite normal.
They use this kind of medium to get information about all kinds topics. Maybe some of them are
interested in chatting; probably they are members of a community.

Section 2 Translate into English:
Протягом багатьох років ООН відігравала головну роль у боротьбі з міжнародними
кризами та у вирішенні затяжних конфліктів. Ця організація здійснює складні операції з
підтримки миру, та надання гуманітарної допомоги. ООН працює, щоб запобігти
виникненню конфліктів. І в постконфліктних ситуаціях вона все більше вживає
скоординованих заходів для подолання першопричин насильства та закладання фундаменту
для міцного миру.
Section 3 Writing
Write about positive and negative sides of the Internet. (~100 words)
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