
Приклад поточної контрольної роботи 

(аспект: Політичний Переклад. Перші Кроки) 

 

Перекладіть текст англійською 

22 січня Ватикан повідомив, що Папа Иоан-Павло не відмовиться від своєї 

суперечливої подорожі до України незважаючи на вимогу найбільшої в країні 

групи віруючих, що належать до Російської Православної Церкви, відкласти 

приїзд, а інакше з’явиться ризик розриву відношень.  редставники найбільшої в 

Україні Православної Церкви Московського Патріархату звернулись до Папи з 

проханням відкласти візит на невизначений час та пригрозили розірвати усі 

стосунки, якщо він зустрінеться з представниками конкуруючих конфесій під 

час візиту.   «Ми поки що не отримали жодного повідомлення про це», головний 

речник Ватикану заявив агенції новин Рейтер, коли його спитали про реакцію 

Ватикану.  В офіційній заяві Московського Патріархату Православної Церкви 

йшлося про наступне: «Члени ієрархії Православної Церкви обговорили 

ситуацію та одностайно вирішили звернутись до Вашої Святості з вимогою 

відкласти свій візит до України.» 10 мільйонів православних віруючих України 

розділені на тих, хто відноситься до Російської Православної Церкви та на тих, 

хто відноситься до двох незалежних від Московського Патріархату церков.  

Проросійський Московський Патріархат застеріг Папу не зустрічатися з 

представниками інших православних груп. Ватикан повідомив, що Папа має 

перебувати  в Україні з 23 по 27 червня, трохи змінивши попередні плани – 

здійснити подорож 21-24 червня.  

 

 

Приклад поточної контрольної роботи 

(аспект: Перекладацький скоропис) 

 

1. Перекладіть подані слова та словосполучення англійською мовою 

 

1. передова країна; 2. зовнішня політика; 3. ухвалити закон 4. світовий ринок; 

5. некомерційне підприємство; 6. організувати державний переворот; 

7. одностороннє роззброєння; 8. боротьба проти утисків влади; 9. звільнити на 

поруки; 10. списати борги країн, що розвиваються. 

 

2. Запишіть вертикально, використовуючи символи та перекладіть 

англійською мовою. 

1. економічні інтереси країни; 2. учасники зустрічі ухвалили надзвичайно 

важливі рішення; 3. обговорювати проблеми людства; 4. залучати миролюбні 

організації; 5.керувати підприємством; 6. відновлювати економіку після війни; 

7. жорстка конкуренція триває; 8. конференція з питань захисту довкілля 

завершилася; 9. беззаконня у країні призвело до революції; 10. напруженість між 

країнами зростає. 

 



3. Запишіть вертикально текст, використовуючи символи та перекладіть 

англійською мовою. 

Північна Корея має "блискучий потенціал" і одного дня стане "великою 

економічною та фінансовою державою ", говорить Дональд Трамп. Президент 

заявив у Твіттері в неділю, що американські офіційні представники прибули для 

зустрічі зі своїми колегами в прикордонному селі Пханмунджом (Panmunjom). 

Прес-секретар Державного департаменту США зазначила, що "американська 

делегація веде поточні переговори з представниками Північної Кореї", 

знаходячись у демілітаризованній зоні між Північною та Південною Кореєю, яка 

була створена наприкінці Корейської війни. Президент  Трамп відмовився від 

участі у запланованому саміті минулого тижня, але швидко заявив, що може 

відновити переговори. Трамп заявив в суботу, що США все ще розглядають дату 

12 червня як дату саміту в Сінгапурі. Пан Кім вважає, що саміт з паном Трампом 

стане знаковою можливістю поставити крапки у конфронтації., що триває 

десятки років. 

 

Приклад поточної контрольної роботи 

(аспект: Міжнародні організації) 

 

Перекладіть текст українською 

The European Commission is one of the main institutions of the European Union. It 

represents and upholds the interests of the EU as a whole. It drafts proposals for new 

European laws. It manages the day-to-day business of implementing EU policies and 

spending EU funds. The 27 Commissioners, one from each EU country, provide the 

Commission’s political leadership during their 5-year term. Each Commissioner is 

assigned responsibility for specific policy areas by the President. The current President 

of the European Commission is José Manuel Barroso who began his second term of 

office in February 2010. The President is nominated by the European Council. The 

Council also appoints the other Commissioners in agreement with the nominated 

President. The appointment of all Commissioners, including the President, is subject 

to the approval of the European Parliament. In office, they remain accountable to 

Parliament, which has sole power to dismiss the Commission. During this time, 

NATO adopted the strategic doctrine of "Massive Retaliation” – if the Soviet Union 

attacked, NATO would respond with nuclear weapons. The intended effect of this 

doctrine was to deter either side from risk-taking since any attack, however small, 

could have led to a full nuclear exchange. Simultaneously, "Massive Retaliation” 

allowed Alliance members to focus their energies on economic growth rather than on 

maintaining large conventional armies.  

 

Приклад поточної контрольної роботи 

(аспект: Державний устрій США) 

 

Перекладіть текст англійською 

Процедура внесення змін вимагає двоетапної процедури. Вона унеможливлює 

ситуацію, коли меншість може блокувати рішення більшості громадян. Палата 

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/index_en.htm


представників неодноразово порушувала справу  імпічменту проти федеральних 

службовців по звинуваченнях у шпигунстві, державній зраді, лжесвідченні та 

посадових злочинах різного ступеню. Третя поправка передбачає ведення 

судового процесу неупередженими суддями та присяжними, обов’язкову участь 

свідків та надання ними свідчень у присутності обвинуваченого.  Державний 

Секретар та Генеральний Прокурор є представниками виконавчої влади, але не 

мають права оголошувати війну та розподіляти фонди для оборонних потреб. 

Доктрина надає суду право роз’яснювати значення різних частин Конституції з 

урахуванням політичних та суспільних обставин. 2/3 голосів законодавчі органи 

можуть скликати загальнодержавні збори для обговорення проекту поправок. 

Творці Конституції, надаючи владу федеральному урядові, з усією уважністю 

ставилися до захисту прав кожної людини, обмежуючи повноваження урядів 

окремих штатів. Дев'ята поправка забороняє проводити обшуки, арешти та 

конфіскацію майна. 

 

Приклад поточної контрольної роботи 

(аспект: Економічний переклад) 

 

Перекладіть текст українською 

The American economy is a dynamic, free-market system that is constantly evolving 

out of the choices and decisions made by millions of citizens who play multiple, often 

overlapping roles as consumers, producers, investors and voters. At various times 

government has intervened to stimulate the growth of certain industries, to regulate 

business when abuses appear, to provide protection in the form of tariffs for industries 

hurt by imports, and sometimes to redistribute wealth. Throughout the nineteen 

century market operated with a minimum government regulations. Since the 1930-s 

American capitalism has undergone a radical change. Although private enterprises 

flourishes, government regulation now exists in many areas of business ranging from 

product safety to labor conditions. Political conservatives complain of too much 

government regulation while the liberals are out for the enhance of government role in 

business and economy. The country’s reliance on private initiative and enterprise has 

produced impressive growth. The USA today is a leading economic power with a high 

standard of living and enormous productivity in industry and agriculture. It is the most 

affluent nation in the world.  

 


