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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №1 

Дисципліна «Іноземна мова спеціальності» 

 

1. Raise the issue. World Health Organization. Its mission & activities. 

2. Translate from English into Ukrainian. 

The Syrian civil war that has decimated the country for nine years now, provoking a regional 

humanitarian crisis and drawing in actors ranging from the United States to Russia, appears to be 

drawing inexorably to a conclusion. President Bashar al-Assad, with the backing of Iran and Russia, 

seems to have emerged militarily victorious from the conflict, which began after his government 

violently repressed civilian protests in 2011. The armed insurgency that followed soon morphed into 

a regional and global proxy war that, at the height of the fighting, saw radical Islamist groups seize 

control over vast swathes of the country, only to lose it in the face of sustained counteroffensives by 

pro-government forces as well as a U.S.-led coalition of Western militaries. 

The fighting is not yet fully over, though, with the northwestern Idlib region remaining outside of 

government control. In the past few weeks, the Syrian army’s Russian-backed campaign to retake 

Idlib from the last remaining armed opposition groups concentrated there resulted in clashes with 

Turkish forces deployed to protect Ankara’s client militias. The skirmishes were a reminder that the 

conflict, though seemingly in its final stages, could still escalate into a regional conflagration. The 

situation in the northeast also remains volatile following the removal of U.S. forces from the border 

with Turkey, with Turkish, Syrian and Russian forces all now deployed in the region, alongside 

proxies and Syrian Kurdish militias. 

3.Translate from Ukrainian into English. 

Права людини, демократія й верховенство права є основними цінностями для Європейського 

Союзу. ЄС прагне, аби всі права людини - громадянські, політичні, економічні, соціальні чи 

культурні - шанувалися повсюдно, відповідно до положень, викладених у Загальній 

декларації прав людини й повторно підтверджених на Всесвітній конференції з прав людини, 

що відбулася в 1993 році. Крім того, ЄС сприяє дотриманню прав жінок, дітей, представників 

меншин та біженців чи шукачів притулку.  

У Лісабонському договорі, в якому визначено правову й організаційну основи ЄС, чітко 

вказується, що Союз має керуватися принципами демократії, верховенства права, 

всезагальності і неподільності прав людини й засадничих свобод, шанування людської 

гідності, рівності й солідарності, а також дотримання принципів Статуту ООН і 

міжнародного права. Ці принципи підкріплені європейською Хартією засадничих прав, що 

поєднує всі ці положення в одному документі.  Хоча ЄС досягнув, загалом, позитивних 

результатів із захисту прав людини, робота в цьому напрямку ніколи не зупиняється.  
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