
Зразок поточної контрольної роботи 

з практики перекладу англійської мови (другої іноземної) 

для студентів 1 курсу магістратури  

(Аспект: Природничі науки). 

 

Translate into English: 

Множення десяткового дробу на натуральне число. 

Щоб помножити десятковий дріб на натуральне число, треба виконати 

множення, не звертаючи уваги на кому, і в знайденому результати 

відокремити справа комою стільки цифр, скільки їх має дріб після коми. 

Якщо у запису десяткових дробів багато цифр, тоді зручніше множити їх у 

стовпчик. Першим, як правило, записують число з більшою кількістю цифр. 

Друге число розміщують під першим так, щоб його остання цифра стояла під 

останньою цифрою першого множника. Якщо кількість цифр добутку є 

меншою за ту, яку треба відокремити комою, тоді попереду дописують 

потрібну кількість нулів і ставлять кому згідно з правилом множення. 

ПРИКЛАД: 

Помножимо число  0,0017  на  7. Перемножимо числа  17  і  7, не звертаючи 

уваги на кому, дістанемо  119. Тепер треба відокремити комою справа 

наліво  4  цифри, тобто стільки, скільки їх відокремлено у множнику  0,0017. 

Але в числі  119 – всього три цифри, тому перед цим результатом ставлять 

два нулі і відокремлюють справа наліво  4  цифри: 0, 0119. 

Ділення натуральних чисел 

Взагалі, поділити число  а  на число  b – значить знайти таке число  х, при 

множенні якого на число  b  одержуємо  а:   x × b  = а.  Число, яке ділять, 

називається діленим; число, на яке ділять , називається дільником; число, яке 

утворюється в результаті ділення, називається часткою. 

ПРИКЛАД:  30 : 5 = 6, де   30 – ділене,  5 – дільник, а  6 – частка. 

Знак ділення  :  (двокрапка) ставиться між діленим і дільником. Якщо дільник 

дорівнює одиниці, то частка дорівнює діленому  12 : 1 = 12. Жодне число не 

можна ділити на нуль.  

 

 

 

  



Зразок поточної контрольної роботи 

з практики перекладу англійської мови (друга іноземна) 

для студентів 1 курсу магістратури  

(Аспект: Юридична система США). 

 

Translate into Ukrainian: 

Witness testimony forms the bulk of the proofs offered at most trial. 

Witnesses may testify based only on personal knowledge and generally witnesses 

may not testify to "hearsay" – what someone else told the witness. The side that 

called the witness questions the witness first on "direct examination." The 

opposing side is then given the right to conduct a "cross examination" of the 

witness. Following the cross examination, the side that called the witness then 

has the opportunity to conduct a "redirect examination." A "recross examination" 

and even possibly a second redirect examination may follow, but these are 

discretionary with the judge. In general, the purpose of direct examination is to get 

before the jury information that supports the proponent's case; the purpose of 

cross examination is to bring out contrary facts and to cast doubt on the direct 

examination. Witnesses may testify only in response to questions. One reason 

for this has been discussed: it is thought desirable for lawyers to be able to 

control and "shape" the witness's testimony by the questions they ask so that the 

lawyer can present the testimony to the fact-finder in the best (or worst) possible 

light. Another reason is efficiency. To have a witness simply state everything the 

witness thinks is relevant to the case will generally result in much that is not really 

essential. Finally, question-and-answer format is essential to administer limitations 

on admissibility of evidence.  

 

 


