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Вступ 

Назва:Практика перекладу-1 французька мова (основна) 

Навчальна дисципліна розрахована на підготовку кваліфікованих філологів за 

спеціальністю «Переклад, мова та література» . 

Тип: дисципліна професійної та практичної підготовки. 

Термін вивчення:1-й та 2-й семестр магістратура (денна та заочна форма навчання) 

Кількість кредитів: 9/11 

Мета навчальної дисципліни є: 

1.1.1. пояснення складних з граматичної, лексичної та стилістичної точок зору явищ, 

обумовлених розходженнями французької та української мов на рівні мовних 

систем, норм, узусів; 

1.1.2. сформувати фонові знання щодо найголовніших науково-технічних понять для 

розвитку і закріплення навичок перекладу науково-технічних текстів, підібраних за 

тематикою, орієнтованою на промислове виробництво Харківського регіону та 

підприємств України, а саме: машинобудування, деталі машин, двигуни, автомобілі,  

електротехніка та електроніка; 

1.1.3. розвинути практичні навички і вміння двостороннього усного та письмового 

перекладу у цих галузях; 

1.1.4. забезпечити засвоєння перекладачами-початківцями відповідної фахової 

термінології, її значень та особливостей вживання в відповідних сферах. 

1.2.1. ознайомити студентів із загальними поняттями машинобудування, 

моторобудівної, автомобільної промисловості, та електротехніки і електроніки; 

1.2.2. забезпечити засвоєння студентами відповідної термінології; 

1.2.3. ознайомити студентів з особливостями французьких та українських 

публіцистичних текстів; 

1.2.4. ознайомити студентів з сучасним станом розвитку французької мови по 

відношенню до проблем теорії та практики перекладу; 

1.2.5. розвинути фахові знання та вміння майбутніх перекладачів для подолання 

труднощів, які виникають при перекладі спеціалізованих текстів науково-технічної 

літератури. 

Результати навчання: 

У результаті вивчення курсу студент повинен  



знати: 

1.1. найголовніші поняття машинобудування, моторобудівної, автомобільної, 

електротехнічної та електронної термінології даних галузей, її значення й сферу 

вживання в разі термінологічної полісемії та синонімії; 

1.2. типові проблеми, що виникають під час науково-технічного перекладу та засоби 

їх подолання для досягнення адекватності при передачі змісту повідомлення 

французькою мовою засобами нормативної рідної мови і навпаки у галузях, що 

вивчаються. 

вміти : 

2.1. перекладати у двосторонньому режимі (з французької мови на рідну та з рідної 

мови на французьку) науково-технічні тексти, що відносяться до машинобудування, 

моторо- та автомобілебудування, електротехніки та електроніки в усній (переклад з 

аркуша) та письмовій формах; 

2.2. підбирати еквівалентний термін на мові перекладу (МП), який відповідає за 

об’ємом терміну, який перекладається; складати речення на МП, відповідно до його 

лексико-граматичний норм; використовувати термінологічні словники відповідних 

сфер, включаючи електронні; опрацьовувати додатковий матеріал з тематики, що 

вивчається. 

Методи викладання: 

• Словесні методи: розповідь, бесіда, лекція. 

• Наочні методи: демонстрація, ілюстрація. 

• Практичні методи: обговорення ситуацій, дискусії, вправи. Серед вправ виділяють: 

• а) усні вправи; 

• б) письмові вправи. 

• Робота з підручником. 

• Робота з аудіо та відео матеріалом. 

Методи оцінювання: оцінюється за 100-бальною шкалою після написання протягом 

семестру однієї контрольної роби та закінчується іспитом. 

Мова викладання: французька. 

  



Тематика практичних занять 

 

1 семестр, денне відділення / 1 семестр, заочне відділення 

Розділ 1. Переклад науково-технічних текстів. Машинобудування. 

Тема 1. Теорія перекладу. 

Тема 2. Практика перекладу. 

1.1 Construction mécanique. Eléments de construction. 

1.2 Assemblages à liaison complète. 

1.3 Assemblages démontables. 

1.4 Assemblages par clavettes et goupilles. 

1.5 Assemblages tournants, élastiques, articulations. 

1.6 Organes de transmission. Arbres. Accouplements. Embrayages. 

1.7 Paliers et roulements. Courroies et poulies. 

Тематична контрольна робота 1 

 

Розділ 2. Переклад науково-технічних текстів. Двигуни. 

Тема 1. Теорія перекладу. 

Тема 2. Практика перекладу. 

2.1 Roues de friction. Engrenages. Mécanisme vis et écrou. Système bielle-manivelle 

2.2 Cames. Organes de manœvre 

2.3 Utilisation des fluides. Robinetterie. 

2.4 Graissage. Batis de machine 

2.5 Поточна контрольна робота за темами 

2.6 Переклад з рідної мови на французьку науково-технічних текстів по темі 

«Машинобудування». 

2.7 Organisation et fonctionnement du moteur à quatre temps 

Тематична контрольна робота 2 

  



2 семестр, денне відділення / 2 семестр, заочне відділення 

Розділ 1. Переклад науково-технічних текстів. Двигуни. Автомобільна 

промисловість. 

Тема 1. Теорія перекладу. 

Тема 2. Практика перекладу. 

1.1 Thème « Véhicule automobile ». Travail préparatoire et traduction du texte.  

1.2 Explication des termes synonymiques et polysémiques. 

1.3 Traduction du texte « Caractéristiques d’une voiture». Choix de la terminologie sur le 

thème. Travail avec le matériel pédagogique. 

1.4 Traduction du texte « Cadre et châssis. Carrosserie. Embrayage ». Traduction du 

matériel de la langue maternelle en français. 

1.5 Traduction en langue maternelle du texte « Boîtes de vitesses. Dispositifs auxiliaires. » 

Choix et explication des termes polysémiques et de ceux internationaux. 1.6 Traduction du 

texte supplémentaire de la langue maternelle en français. 

1.7 Traduction du texte « Transmission ». Roues et bandages. Direction. Suspension. 

Version française du texte supplémentaire sur le thème en question. 

1.8 Traduction du texte « Freinage. Equipement électrique ». Préparation au travail de 

contrôle sur le thème. Travail préparatoire sur le thème « Electricité ». 

Тематична контрольна робота 1 

 

Розділ 2 Переклад науково-технічних текстів. Електротехнічна промисловість. 

Тема 1. Теорія перекладу. 

Тема 2. Практика перекладу. 

2.1 Traduction en langue maternelle du texte « Théorie de l’électricité et du magnétisme ».  

2.2 Traduction du texte supplémentaire « Machines électriques et transformateur ». 

Version française du texte sur l’électricité. 

2.3 Traduction du texte « Electromagnétisme ». traduction des exercices de la langue 

maternelle en français. 

2.4 Travail préparatoire sur le thème « Electronique ». traduction du texte du français en 

langue maternelle, choix et explication des termes. 

Тематична контрольна робота 2 

  



Рекомендоване методичне забезпечення 

Основна література 

1. Чередниченко А.А. Теорія і практика перекладу / А.А.Чередниченко, 

Я.Г.Коваль. – Київ, 1995. 

2. Коржавин А.В. Пособие по техническому переводу с французского языка / 

А.В. Коржавин. – М., 1977. 

3. Джандоєва П. В. Учебное пособие по развитию навыков перевода научно-

технических текстов с французского языка / П.В. Джандоєва. – Х., 2001. 

4. Дробязко Е. Е. Le français de la vie quotidienne. / Дробязко Е. Е. – Харьков, 

2009. 

Допоміжна література 

1. Винье Ж., Мартен А. Язык французской технической литературы / Пер. с фр. 

И. Т. Собаршова. - М.: Высш. шк., 1981. – 111 с. 

2. Методические указания по развитию навыков перевода научно-технических 

текстов по электротехнике, электронике и вычислительной технике для 

студентов старших курсов языковых вузов/Сост. П. В. Джандоева. – Х.:ХГУ, 

1986. – 65 с. 

3. Пособие по переводу научных текстов на французский язык / Сост. В. Ф. 

Нестеренко, 3. Г. Огнивенко, В. Г. Пасынок - X.: ХГУ,1994.– 65c. 

5. Редозубов К. Н. Технический перевод в школе: Учеб.пособие для учащихся 

10-11 кл. шк. с углубл. изуч. фр. яз. 3-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 1991. – 

191 с. 

6. Электротехника: Сб. текстов на фр. яз.для студ. техн. вузов. / Сост. А. А. 

Виноградова, А. М. Стерник . – М. : Изд-во лит. на ин. яз. 1979. – 114 с. 

7. Diesel CMD et ses modifications. Instructions de montage et de demontage. M. 

Vnechtorguizdat. – 35 c. 

8. Eimichin J.-P. Electronique? Rien de plus simple! / Пер. с фр. Ю. Л. Смирнова.- 

М. : Энергия, 1970. – 248 с. 

  



Посилання на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції,  

інше методичне забезпечення 

1. http://www.lemonde.fr/ 

2. http://www.tv5monde.com/ 

3. www.actufrance.com  

4. www.fle.fr/ 

5. www.tv5.com 

  



Рекомендації з підготовки до практичних занять 

 Практичне заняття має на меті формування мовленнєвих перекладацьких 

компетенцій, відпрацювання граматичних, лексичних, прагматичних навичок 

володіння мовою та перекладу. Під час цього заняття студенти мають 

можливість задати викладачу всі питання стосовно актуального матеріалу, 

підтвердити або уточнити свої репрезентації щодо нюансів практичного 

вживання мови та перекладу, отримати зворотній зв’язок.  

 Отже, рекомендується: 

1) Сумлінно та систематично виконувати всі домашні завдання за основним та 

додатковим методичним матеріалом, що надаються викладачем. 

2) Самостійно планувати та організовувати навчальний час, визначати 

пріоритетні задачі для оптимальної підготовки до занять. 

3) Підтримувати активний зв’язок з групою та викладачем, задавати всі питання, 

що виникають під час навчання та не знаходять відповіді у довідникових 

ресурсах, а також питання з приводу ефективних способів навчання. 

4) Чітко дотримуватися термінів здачі домашніх завдань; вчасно попереджувати 

викладача про затримку з поважних причин. 

5) Самостійно максимально використовувати іншомовні відео, аудіо, 

текстуальні ресурси інтернету за власними інтересами з метою індивідуального 

розширення знань та умінь. 

 

 

 

  



Питання, що виносяться на підсумкову поточну письмову роботу 

5 семестр: 

1. La construction mécanique. 

2. Les assemblages à liaison complète, partielle, élastique. 

3. Les assemblage par éléments filetés. 

4. Les assemblages par clavettes et goupilles. 

5. Les assemblages glissants. 

6. Les assemblages tournants. 

7. Les assemblages élastiques. 

8. Les organs de transmission. 

9. Les accouplements. 

10.Les embrayages 

6 семестр: 

1. L’organisation des moteurs d'automobile. 

2. Le fonctionnement des moteurs d'automobile. 

3. Le véhicule automobile. 

4. Le cadre et chassis. carrosserie. embrayage. 

5. Les boîtes de vitesses. 

6. Les organes de transmission. 

7. Les roues et les bandages. 

8. Le système du freinage. 

9. L’équipement électrique. 

10. Les differents modes d’émission électronique. 

  



Зразок завдання для контрольної роботи  

Переклад з української на французьку мову, 5 семестр 

1.Зварювальні з'єднання отримали широке розповсюдження у машинобудуванні. 

Головним та найбільш раціональним типом зварювального з'єднання являється 

з'єднання у стик.Заклепувальні з’єднання використовуються у деяких 

конструкціях, які підлягають дії високих температур та корозії, а також у декількох 

об'єктах, які працюють під інтенсивною дією ударних та вібраційних навантажень. 

2.Болтові з'єднання - це найбільш поширений вид роз'ємних з'єднань у всіх галузях 

машинобудування. У більшості випадків у болтовому з'єднанні наявні декілька 

болтів, гвинтів та інших деталей для кріплення. Болт – це сталевий стержень із 

гвинтовою нарізкою та одному кінці та головкою на іншому, який слугує для 

роз'ємного з'єднання окремих частин машин, конструкцій тощо за допомогою 

гайки. 

3. Різьблення використовуються для з'єднання двох або більше деталей, а також 

для передачі руху в машинах та механізмах. У промисловості використовуються 

різьблення наступних типів: трикутне, трапецієподібне, упорне, кругле та 

прямокутне. 

4. Плішка слугує для з'єднання валу із посадженою на нього деталлю. Плішка 

представляє собою деталь, частина якої розміщується у спеціальному 

заглибленні(пазу) та валі, а виступаюча частина входить в заглиблення(паз), яке 

зроблене в деталі, що з'єднується з валом. 

5. Шліцьові з'єднання утворюється виступами на валу та відповідними 

впадинами/западинами у ступиці. Воно призначається для передачі обертального 

моменту. 

6. Кручені пружини мають особливо широке використання у техніці. За типом 

навантаження розрізняють: ресори розтягування та ресори скручування. За 

формою розрізняють пружини: циліндричні, конічні, фігурні, призматичні. 

1653 знаків 

70 контрольних одиниць  



Зразок завдання для контрольної роботи 

Переклад з української на французьку мову, 6 семестр 

1. Двигуни внутрішнього згоряння - це різновид теплового двигуна, у якому паливо 

спалюється у камері згоряння, що знаходиться всередині двигуна, а теплоносієм 

слугують газоподібні продукти згоряння. Ці двигуни мають три різновиди: 

поршневі двигуни, газові турбіни, ракетні двигуни. 

2. У поршневих двигунах увесь робочий процес виконується повністю у циліндрах, 

у газотурбінах - робочий процес послідовно відбувається у повітряному 

компресорі, камері згоряння та у розширювальній машині (газовій турбіні); у 

ракетних двигунах розширення продуктів згоряння відбувається в радіоактивному 

соплі. 

3. Поняттям "двигун внутрішнього згоряння" позначають переважно поршневі 

двигуни. В залежності від використаного палива поршневі двигуни розділяються 

на двигуни, що працюють на газоподібному паливі (газові двигуни), на легкому 

рідкому паливі (бензин, керосин, лігроїн), на важкому рідкому паливі (дизельне 

паливо) та на бінарному (подвійному) паливі - природному газі та рідкому паливі. 

4. В залежності від способу займання розрізняють двигуни з примусовим 

запаленням (наприклад, за допомогою електричної іскри) та двигуни із запаленням 

від повітря, яке нагрівається у процесі його стискання у циліндрі (дизелі). 

5. За числом циліндрів двигуни внутрішнього згоряння бувають одноциліндрові та 

багатоциліндрові, у яких циліндри можуть розташовуватися 

в ряд (рядові), навколо колінчатого валу у вигляді зірки (зіркоподібні) тощо. 

 

1414 знака 

60 контрольних одиниць 

  



Завдання для самостійної роботи 

Варіант І 

1. Двигуни внутрішнього згоряння - це різновид теплового двигуна, у якому паливо 

спалюється у камері згоряння, що знаходиться всередині двигуна, а теплоносієм 

слугують газоподібні продукти згоряння. Ці двигуни мають три різновиди: 

поршневі двигуни, газові турбіни, ракетні двигуни. 

2. У поршневих двигунах увесь робочий процес виконується повністю у циліндрах, 

у газотурбінах - робочий процес послідовно відбувається у повітряному компресорі, 

камері згоряння та у розширювальній машині (газовій турбіні); у ракетних двигунах 

розширення продуктів згоряння відбувається в радіоактивному соплі. 

3. Поняттям "двигун внутрішнього згоряння" позначають переважно поршневі 

двигуни. В залежності від використаного палива поршневі двигуни розділяються на 

двигуни, що працюють на газоподібному паливі (газові двигуни), на легкому 

рідкому паливі (бензин, керосин, лігроїн), на важкому рідкому паливі (дизельне 

паливо) та на бінарному (подвійному) паливі - природному газі та рідкому паливі. 

4. В залежності від способу займання розрізняють двигуни з примусовим 

запаленням (наприклад, за допомогою електричної іскри) та двигуни із запаленням 

від повітря, яке нагрівається у процесі його стискання у циліндрі(дизелі). 

5. За числом циліндрів двигуни внутрішнього згоряння бувають одноциліндрові та 

багатоциліндрові, у яких циліндри можуть розташовуватися в ряд (рядові), навколо 

колінчатого валу у вигляді зірки (зіркоподібні) тощо. 
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Варіант ІІ 

Автомобіль можна розділити на три основні частини: кузов, двигун і шасі.  

Кузов встановлений на шасі і призначений для розміщення шофера, пасажирів або 

вантажу. Двигун є джерелом механічної енергії, що призводить автомобіль до руху. 

Основним типом двигуна для автомобілів є поршневий двигун внутрішнього 

згоряння. 

Шасі складають всі частини і механізми автомобіля, що слугують для передачі 

зусилля від двигуна до ведучих коліс, для управління автомобілем і для його 

пересування. 

Шасі складають всі частини і механізми автомобіля, що слугують для передачі 

зусилля від двигуна до ведучих коліс, для управління автомобілем і для його 

пересування. 

Ходова частина складається з рами, коліс, передньої і задньої осей, що з'єднуються з 

рамою підвіскою, що включає ресори або інші пружні елементи. У легкових 

автомобілях рама іноді конструктивно поєднується з жорсткою основою кузова, 

який в цьому випадку називається "несни́й ку́зов". 

Механізми управління включають рульове управління, що пов'язане з передніми 

колесами і служить для зміни напрямку руху автомобіля, і гальмівну систему, яка 

забезпечує швидку зупинку автомобіля і зменшення швидкості руху. 
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Варіант ІIІ 

a) Електрика в широкому сенсі слова – це вся сукупність явищ, в якій 

проявляється взаємодія електричних зарядів. У більш вузькому сенсі поняття 

електрики ототожнюється з поняттям електричного заряду, який може бути 

позитивним і негативним.  

Електричне поле – простір, що оточує заряджений провідник. З поняттям 

електричного поля нерозривно пов'язано поняття інтенсивності, інакше її називають 

напругою і позначається буквою Е. Величина, що характеризує електричне поле, 

називається потенціалом. Одиницею потенціалу є вольт. Вольтами вимірюється, 

інакше кажучи, електрична напруга, що позначається буквою U, сила струму I 

вимірюється в амперах, опір – R в Омах. 

б) Електричний струм – спрямований рух вільних електронів, зазвичай вздовж 

тонких і довгих проводів. Струм, який співпадає з вектором напруги, називається 

активним, струм, що йде під кутом в 90 °, називається реактивним. Найбільш 

поширеним у сучасних умовах є змінний струм, тобто періодично змінюється за 

величиною і напрямом. Змінний струм буває однофазним, двофазним, однак на 

практиці найбільшого поширення набув трифазний струм, який являє собою три 

однофазних струми, мають однаковий період, але зсунутих по фазі відносно один 

одного на 1/3 періоду. Широке поширення змінного струму пояснюється: 

1)  можливістю  легко  змінити  його  напрям  за  допомогою  

трансформаторів,дозволяє економічно передавати електроенергію на великі 

відстані; 

2) наявністю простого і зручного асинхронного двигуна змінного струму, що є 
дешевим і економічним у роботі.  

Однак на практиці нерідко потрібен постійний струм, тобто електричний 

струм постійного напряму. Для отримання постійного струму встановлюють 

генератори постійного струму або перетворюють змінний струм спеціальними 

машинами. 

Щільність струму пропорційна електричному полю, відповідному різниці 
потенціалів, яка створює цей струм. 
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Варіант IV 

1) Електричне коло – це замкнутий контур, який складається з джерела і 

споживачів електричного струму, з'єднаних між собою проводами. Величина, що 

характеризує опір електричного кола проходженню електричного струму, 

називається електричним опором. 

2) Опір при протіканні постійного струму називають омічним опором. При 
змінному струмі вводять поняття активного і індуктивного опору, залежно від 
величини індуктивності і частоти струму. Частота струму вимірюється в герцах. 

3) Змінний струм характеризується також удаваним або повним опором. 
Провідники є невід'ємною частиною електричного кола і являють собою дроти, 

кабелі, шини, труби. Вони можуть бути з'єднані між собою послідовно або 
паралельно. 

4) Потужність електрична – відношення роботи, виробленої електричним 

струмом, до відповідного проміжку часу. При постійному струмі потужність 

виражається в Вт, кВт. 

5) Електричні машини, за допомогою яких механічна енергія перетворюється 

в електричну, називаються генераторами. Якщо генератор служить для створення 

постійного струму в зовнішньому ланцюзі, який підключається до нього, то він 

називається генератором постійного струму. Основні частини генератора постійного 

струму такі: електромагніти, якір, колектор. 

6) Електромагніти служать для створення магнітного поля. Системи 

електромагнітів називають також індуктором. 
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Варіант V 

1) Відповідно до електронної теорії всі речовини, що оточують нас, 

складаються з дрібніших частинок – атомів. Атом, у свою чергу, складається з більш 

дрібних частинок, основними з них є протони, нейтрони і електрони. Протони 

мають позитивний заряд, електрони – негативний, рівний за величиною 

електричному заряду протона, а нейтрони електрично нейтральні, їх заряд дорівнює 

нулю. Електрони, що розташовані на зовнішніх орбітах атомів, називають 

валентними електронами. Електрони, що звільнилися від внутрішньоатомних 

зв'язків, називають вільними електронами. 

2) За наявності зовнішнього електричного поля невпорядкований рух вільних 

електронів стає направленим. У результаті виникає електричний струм. Чим більше 

вільних електронів має речовина, тим вище його електропровідність. 

3) За здатністю твердих тіл проводити електричний струм їх поділяють на 
провідники, напівпровідники і діелектрики. 

4) Втрачаючи або набуваючи електронів, нейтральний атом стає зарядженим. 

Такий атом називається йоном. Процес відриву електронів від атома або приєднання 

до атома зайвого електрона, називається іонізацією. 

5) Для роботи електронних приладів необхідні вільні електрони. Тільки в 

цьому випадку вони зможуть виконувати функції носіїв електричного струму. Як 

отримати такі електрони? Якщо електронам металів або напівпровідників 

повідомляється ззовні додаткова енергія, то вихід електронів з тіла виявляється 

можливим – відбувається електрична емісія. 
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Варіант VI 

1) Потік вільних електронів в електровакуумних і іонних (газорозрядних) 

приладах виникає з металевого або напівпроводнікового електрода – катода. Щоб 

електрони могли вийти за межі катода, необхідно повідомити їм ззовні деяку 

енергію, достатню для подолання протидіючих сил. Залежно від способу 

повідомлення електронам додаткової енергії розрізняють такі види електронної 

емісії: термоелектронну, при якій додаткова енергія повідомляється електронам у 

результаті нагрівання катода; фотоелектронну, при якій на поверхню катода впливає 

електромагнітне випромінювання; вторинну електронну, що є результатом 

бомбардування катода потоком електронів або іонів; електростатичну, від впливу на 

катод сильного електричного поля. 

2) Кількість різних типів полупровідникових приладів нараховується 

десятками, але всі вони мають щось спільне, пов'язане з електрофізичними 

властивостями матеріалів, з яких вони сформовані – напівпровідників. Найбільш 

широке застосування в напівпровідниковій техніці отримали германій, кремній, 

селен та ін. Для напівпровідників характерна кристалічна будова. Між атомами 

кристалічної решітки існує зв'язок, що називається ковалентним. 

3) При звільненні електрона з ковалентного зв'язку, в останній виникає ніби 

вільне місце, умовно назване діркою, а процес утворення пари електрон-дірка 

отримав назву генерації зарядів. Дірка має позитивний заряд, тому вона може 

приєднувати до себе сусідній електрон, заповнений ковалентним зв'язком. Цей 

процес називається рекомбінацією, тобто заповнюється одна дірка і одночасно з цим 

виникає нова, в іншому місці. 

 

1376 знаків 

60 контрольних одиниць 

 

  



Варіант VII 

  Автомобіль складається з шасі і кузова.включає:  автомобільний  двигун,  що  

є  джерелом  механічної  енергії, необхідної для руху автомобіля; трансмісію, що 

служить для передачі крутного моменту на вал двигуна до ведучих коліс 

автомобіля; ходову частину – візок, на який встановлені всі механізми та кузов 

автомобіля; механізми керування – рульове управління і гальма, мости, підвіска 

автомобіля. 

Двигун включає основні деталі: поршні, циліндри, шатуни, колінвал і 

допоміжні органи, що дозволяють здійснювати різного роду функції (карбюратор, 
клапани, система запалювання, генератор та ін.). 

Трансмісія включає в себе коробку передач, що дозволяє регулювати 

швидкість обертання коліс, зчеплення, що з'єднує двигун з коробкою передач, 

карданний вал, диференціальна передача, що передає робочий момент колесам. 

Електрообладнання автомобіля включає: 

свічку запалювання, призначену для займання робочої суміші в циліндрі 

двигуна іскрою, що утворюється між її електродами. Свічка складається з ізолятора 
з центральним електродом і корпусу з боковим електродом. 

Прибори освітлення: зовнішні і внутрішні. До приладів зовнішнього 
освітлення належать: фари, підфарники, ліхтар освітлення номерного знака, 
центральний і ножний перемикачі світла. 

Контрольно-вимірювальні прилади: спідометр, амперметр, покажчики 
температури води, тиску масла і рівня палива. 
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Критерії оцінювання практичних занять 

Письмовий переклад з іноземної рідною мовою 

І – пропуск або викривлення інформації, що міститься в тексті оригіналу;  

ІІ – помилки, що за певних умов можуть спричинити втрату інформації, яка  

міститься в тексі оригіналу (тобто помилки, серйозніші за тип 3, але менш 

серйозні, ніж тип І) 

ІІІ = інші помилки (мовні, самовиправлення, які не спричиняють втрату або 

викривлення інформації, що міститься в тесті оригіналу) 

І тип – 1 штрафних бал 

ІІ тип – 0,5 штрафних бали 

ІІІ тип - 0,1 штрафний бал 

Письмовий переклад з рідної мови іноземною 

0,1 – орфографічні помилки, що не впливають на зміст, діакритичні  

знаки; мінімальні граматичні помилки: артиклі; однина/множина; управління 

дієслова; 

0,5  – граматичні помилки, що не впливають на зміст (наприклад: некоректні 

граматичні форми дієслів, прикметників та інших частин мови); 

1 –  помилки, що впливають на зміст (наприклад: на лексичному рівні – невірна 

лексична одиниця; на граматичному рівні – неправильний час дієслова і т.ін.). 

Шкала відповідності оцінки за національною системою кількості штрафних 

балів 

Відмінно – 0-1,5 штрафних балів 

Добре – 1,6-3,0 штрафних балів 

Задовільно – 3,1 – 5,0 штрафних балів 

Незадовільно – 5,1 та більше штрафних балів  



Схема нарахування балів 

 

По видах діяльності 

Вид діяльності  
Поточний контроль 40 
Виконання завдань самостійної роботи, робота в ауд. 20 
Письмовий залік або екзаменаційна робота 40 
Усього 100 
 

 

Сума балів за всі види навчальної діяльності 
протягом семестру 

Оцінка 

90-100 відмінно 
70-89 добре 
50-69 задовільно 
1-49 незадовільно 
 

 


