
Зразок залікової / екзаменаційної роботи 

з практики перекладу англійської мови (другої іноземної) 

для студентів 1 курсу магістратури  

(Аспект: Природничі науки). 

 

Translate into English: 

Трику́тник – геометрична фігура, яка складається з трьох точок, що не лежать на 

одній прямій, і трьох відрізків, що їх сполучають. Трикутники можна 

класифікувати в залежності від довжин його сторін: Рівностороннім називається 

трикутник, у якого всі сторони мають однакову довжину. Всі кути 

рівностороннього трикутника також рівні і дорівнюють 60 градусам. 

Рівносторонній трикутник ще називають правильним. 

Рівнобедреним називається трикутник, у якого дві сторони мають однакову 

довжину. Ці сторони називаються бічними, третя сторона при цьому називається 

основою трикутника. У рівнобедреному трикутнику кути при його основі рівні. 

Різностороннім називається трикутник, у якого всі сторони мають різну 

довжину. Внутрішні кути різностороннього трикутника різні. Висота 

трикутника — пряма проведена з вершини і перпендикулярна до протилежної 

сторони або до продовження протилежної сторони. Ця сторона називається 

основою трикутника. Точка перетину сторони і перпендикуляра називається 

основою перпендикуляра. Довжина висоти — це відстань від вершини до основи 

трикутника. Три висоти перетинаються в одній точці, яка називається 

ортоцентром трикутника. Ортоцентр лежить всередині трикутника (і відповідно 

всі основи перпендикулярів лежать в трикутнику) тоді і тільки тоді, якщо 

трикутник не тупокутний (в ньому жоден з внутрішніх кутів не більший за 

прямий кут).  Бісектриса трикутника — це пряма проведена через вершину, яка 

ділить відповідний кут на дві рівні частини.  Медіана трикутника – це пряма 

проведена через вершину і середину протилежної сторони. (1345)  

 

Translate into Ukrainian:  

Multiplication is one of the four elementary mathematical operations of arithmetic; 

with the others being addition, subtraction and division. 

The multiplication of whole numbers may be thought as a repeated addition; that is, the 

multiplication of two numbers is equivalent to adding as many copies of one of them, 

the multiplicand, as the value of the other one, the multiplier. Normally, the multiplier 

is written first and multiplicand second. For example, 4 multiplied by 3  can be 

calculated by adding 3 copies of 4 together. Here 3 and 4 are the "factors" and 12 is the 

"product". 

One of the main properties of multiplication is the commutative property: adding 3 

copies of 4 gives the same result as adding 4 copies of 3.  

Thus the designation of multiplier and multiplicand does not affect the result of the 

multiplication. 

The multiplication of integers (including negative numbers), rational numbers 

(fractions) and real numbers is defined by a systematic generalization of this basic 

definition. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%B0_(%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%B0_(%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://en.wikipedia.org/wiki/Elementary_arithmetic
https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_%28mathematics%29
https://en.wikipedia.org/wiki/Arithmetic
https://en.wikipedia.org/wiki/Addition
https://en.wikipedia.org/wiki/Subtraction
https://en.wikipedia.org/wiki/Division_%28mathematics%29
https://en.wikipedia.org/wiki/Natural_number
https://en.wikipedia.org/wiki/Multiplication_as_repeated_addition
https://en.wikipedia.org/wiki/Multiplication#Properties
https://en.wikipedia.org/wiki/Commutative_property
https://en.wikipedia.org/wiki/Integer
https://en.wikipedia.org/wiki/Rational_number
https://en.wikipedia.org/wiki/Real_number
https://en.wikipedia.org/wiki/Multiplication#Multiplication_of_different_kinds_of_numbers


The inverse operation of multiplication is division. For example, since 4 multiplied by 

3 equals 12, then 12 divided by 3 equals 4. Multiplication by 3, followed by division 

by 3, yields the original number (since the division of a number other than 0 by itself 

equals 1). 

Multiplication is also defined for other types of numbers, such as complex numbers, 

and more abstract constructs, like matrices. For these more abstract constructs, the 

order that the operands are multiplied sometimes does matter. 

 

 

Зразок залікової / екзаменаційної роботи  
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Translate into Ukrainain: 

Court Role and Structure 

Federal courts hear cases involving the constitutionality of a law, cases involving the 

laws and treaties of the U.S. ambassadors and public ministers, disputes between two 

or more states, admiralty law, also known as maritime law, and bankruptcy cases.   

The federal judiciary operates separately from the executive and legislative branches, 

but often works with them as the Constitution requires. Federal laws are passed by 

Congress and signed by the President. The judicial branch decides the constitutionality 

of federal laws and resolves other disputes about federal laws. However, judges depend 

on our government’s executive branch to enforce court decisions.  

Courts decide what really happened and what should be done about it. They decide 

whether a person committed a crime and what the punishment should be. They also 

provide a peaceful way to decide private disputes that people can’t resolve themselves. 

Depending on the dispute or crime, some cases end up in the federal courts and some 

end up in state courts.  

Bankruptcy Courts  

Federal courts have exclusive jurisdiction over bankruptcy cases involving personal, 

business, or farm bankruptcy. This means a bankruptcy case cannot be filed in state 

court. Through the bankruptcy process, individuals or businesses that can no longer 

pay their creditors may either seek a court-supervised liquidation of their assets, or 

they may reorganize their financial affairs and work out a plan to pay their debts.  

 

Translate into English: 

Система судової влади США 

У США історично склалася дворівнева судова система, що припускає наявність у 

кожному штаті як федеральних судів, так і судів даного штату. 

Конституція США заклала основи єдиної централізованої федеральної судової 

системи, яка складається з трьох ланок: районних судів, окружних судів і 

Верховного суду. Судді цих судів призначаються президентом США зі схвалення 

сенату. Крім того, в систему федеральних судів входять так звані спеціалізовані 

суди, що мають окрему компетенції з правом винесення вироків і рішень 

https://en.wikipedia.org/wiki/Complex_number
https://en.wikipedia.org/wiki/Matrix_%28mathematics%29


(податковий суд, суд по справах військовослужбовців, але суд митних і 

патентних справах, претензійний суд). 

Районні суди розглядають кримінальні та цивільні справи в якості суду першої 

інстанції. Апеляційні (окружні) суди здійснюють перевірку рішень районних 

судів, а також розглядають скарги на рішення ряду адміністративних 

(квазісудових) органів (наприклад, Національне управління трудових відносин). 

Верховний суд складається з дев'яти суддів, є вищою судовою інстанцією. Згідно 

Конституції судді призначаються президентом з  поради і згоди сенату довічно. 

Вони можуть бути зміщені з посади тільки в результаті застосування процедури 

імпічменту. Для Верховного суду характерна письмова процедура розгляду 

справи, не вимагає присутності сторін, свідків та інших обов'язкових для судової 

процедури дій. Верховний суд є вищою апеляційною інстанцією, яка перевіряє 

рішення і вироки нижчестоящих судів. 

 


