
Приклади залікової/екзаменаційної роботи 

(аспект: Перекладацький скоропис) 

 

І. Перекладіть подані слова та словосполучення англійською мовою 

1. Звільняти на поруки; 2. інвестиції у приватні фермерські господарства; 3. 

країна, що розвивається; 4. низька продуктивність; 5. обрати одноголосно; 6. 

підтасування результатів голосування; 7. програма відновлення; 8. державний 

переворот; 9. зовнішня політика; 10. Надзвичайний і Повноважний посол. 

 

ІІ. Запишіть вертикально, використовуючи символи та перекладіть 

англійською мовою 

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

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

організації; 5.керувати підприємством; 6.інвестиції в економіку країни 

знизилися; 7.надії людства; 8.сприяти зростанню прибутку; 9.політичні 

суперечки тривають; 10.потреби армії. 

 

ІІІ. Запишіть вертикально текст, використовуючи символи та 

перекладіть англійською мовою 

Генеральний прокурор США Джеф Сешнс виступив на підтримку 

роз’єднання дітей-мігрантів та їх батьків на кордоні з США. Ця проблема 

спричинила скандал після того, як американські офіційні особи підтвердили, що 

сотні дітей-мігрантів були відібрані у їх рідних. У вівторок ООН закликала 

США "негайно зупинити" цю практику. Пан Сешнс стверджував, що багато 

американських дітей забирають із сімей, якщо їхні батьки перебувають за 

гратами. Пан Сешнс сказав, що про дітей-мігрантів "добре піклуються". "Це, 

звичайно, не наша мета – відбирати дітей, але я думаю, що це вочевидь, законно, 

попередити людей, які приїжджають в країну нелегально разом із дітьми, що 

вони не можуть сподіватися, що їх ніколи не роз’єднають ". (604)  

 

Приклади залікової/екзаменаційної роботи 

(аспект: Міжнародні організації) 

 

Перекладіть текст українською 

It is often said that the North Atlantic Treaty Organization was founded in 

response to the threat posed by the Soviet Union. This is only partially true. In fact, the 

Alliance’s creation was part of a broader effort to serve three purposes: deterring 

Soviet expansionism, forbidding the revival of nationalist militarism in Europe 

through a strong North American presence on the continent, and encouraging 

European political integration. In addition, Communists aided by the Soviet Union 

were threatening elected governments across Europe. In 1948, the Communist Party of 

Czechoslovakia, with covert backing from the Soviet Union, overthrew the 

democratically elected government in that country. Then, in reaction to the democratic 

consolidation of West Germany, the Soviets blockaded Allied-controlled West Berlin 

in a bid to consolidate their hold on the German capital. The parties hereby establish a 



council, on which each member shall be represented to consider matters concerning 

the implementation of this treaty. He parties will consult together, whenever in the 

opinion of any of them the territorial integrity political independence is threatened. 

Duly certified copies will be transmitted to the government and other signatories.  

Перекладіть текст англійською 

Договір набуде чинності після ратифікації національними урядами країн-

членів, а його положення є обов’язковими для виконання у відповідності до 

конституційних процесів. За одностайною згодою сторони можуть запросити 

іншу європейську країну, що має змогу підтримати принципи даного договору і 

сприяти безпеці Північноатлантичного зони, приєднатись до договору. Сторони 

зобов’язуються врегульовувати будь-які суперечки, до яких вони можуть бути 

втягнутими, мирними засобами і таким чином, щоб не ставити під загрозу мир. 

НАТО розвиває зовнішні стосунки згідно з концепцією, що була розроблена 

після того, як розпався СРСР. Війська НАТО можуть приймати участь у 

миротворчих операціях під егідою Ради Безпеки ООН. 4 квітня 1949 p., після 

тривалих переговорів, у Вашингтоні відбулася церемонія підписання Статуту 

НАТО. СРСР рішуче виступив проти створення НАТО. У той же час на протязі 

1947-1948 pp. він укладає серію договорів про дружбу, співробітництво та 

взаємну допомогу з країнами Центральної та Східної Європи, що входили до 

радянської зони впливу. Першочерговим завданням НАТО є захист свободи та 

безпеки її членів політичними та воєнними засобами у відповідності зі Статутом 

ООН. В цій організації знаходять своє практичне втілення дійсні колективні 

зусилля її членів на підтримку їх загальних інтересів. 

 

Приклади залікової/екзаменаційної роботи 

(аспект: Усний переклад) 

 

Перекладіть текст з аркушу українською  

Fortunately, by then the United States had turned its back on its traditional policy 

of diplomatic isolationism. Aid provided through the US-funded Marshall Plan and 

other means fostered a degree of economic stabilization. European states still needed 

confidence in their security, however, before they would begin talking and trading 

with each other. Military cooperation, and the security it would bring, would have to 

develop in parallel with economic and political progress.  With this in mind, several 

Western European democracies came together to implement various projects for 

greater military cooperation and collective defense, including the creation of the 

Western Union in 1948, later to become the Western European Union in 1954 

Прослухайте повідомлення українською мовою. Запишіть, 

використовуючи скоропис. Перекладіть англійською.  

Прем’єр-міністр Японії готовий зустрітися із лідером КНДР Кім Чен Ином, 

якщо це сприятиме вирішенню кризи у регіоні. Про це під час свого виступу з 

трибуни ООН заявив сам прем’єр-міністр, повідомляє кореспондент 

Укрінформу. “Я готовий розірвати коло взаємної недовіри із Північною Кореєю, 

почати заново та зустрітися віч-на-віч із Кім Чен Ином. Наразі ще немає точних 

домовленостей стосовно японсько-північно-корейської зустрічі, але, якщо ми 



проведемо її, я переконаний, вона муситиме посприяти вирішенню проблеми", - 

сказав Абе. 

 

Приклади залікової/екзаменаційної 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 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. 

Перекладіть текст українською 

The vice president serves concurrently and holds the right of succession. He can 

take over the office if the president should become incapacitated. The president’s chief 

duty is to make sure that the laws are faithfully executed, and this duty is performed 

through an elaborate system of executive agencies that includes cabinet-level 

departments. Presidents appoint all cabinet heads and most other high-ranking officials 

of the executive branch of the federal government. They also nominate all judges of 

the federal judiciary, including the members of the Supreme Court. The Constitution 

stipulates that if no candidate has a majority, the decision shall be made by 

Representatives. The president can issue rules, regulations and instructions which have 

the binding force of law upon federal agencies but do not require congressional 

approval.  The principal executive officer of the US government is in a position to 

influence public opinion and thereby to influence the course of legislation in Congress.  

Creation of a powerful, unitary presidency was the source of some contention in the 

Constitutional Convention. Department of Education administers the educational 

programs and federal aid for education programs for the nation. This includes 

educational programs for those with disabilities, such as blindness or hearing loss. 

 

  

http://www.britannica.com/topic/cabinet-government
http://www.britannica.com/topic/Supreme-Court-of-the-United-States


Приклади залікової/екзаменаційної роботи 

(аспект: Природничі науки) 

Перекладіть текст англійською 

Щоб додати два дроби з однаковими знаменниками, треба додати їхні 

чисельники, а знаменник залишити той самий. Щоб відняти дроби з однаковими 

знаменниками, треба від чисельника зменшуваного відняти чисельник 

від'ємника. Щоб звести дроби до найменшого спільного знаменника, треба 

знайти найменший спільний знаменник даних дробів; знайти додаткові 

множники для кожного з дробів, поділивши спільний знаменник на знаменники 

даних дробів;  помножити чисельник і знаменник кожного дробу на його 

додатковий множник.  Щоб помножити два мішаних числа, потрібно 

перетворити мішані дроби в неправильні; перемножити чисельники і 

знаменники дробів; скоротити отриманий дріб; якщо було отримано 

неправильний дріб потрібно перетворити неправильний дріб в мішаний. 

Добутком десяткового дробу і натурального числа називають суму доданків, 

кожен з яких дорівнює даному десятковому дробу, а кількість доданків дорівнює 

цьому натуральному числу. Часткою при діленні двох додатних чисел або двох 

від'ємних чисел є додатне число.  Діліть як зазвичай, доки не отримаєте частку 

без остачі, або частку с остачею. Почнемо з вивчення правил запису діленого, 

дільника, всіх проміжних викладок і результатів ділення натуральних чисел 

стовпчиком.  

Перекладіть текст українською 

We now know that we can classify triangles by their angles. We can also classify 

triangles by their sides. 

scalene triangle-a triangle with no congruent sides 

isosceles triangle-a triangle with at least 2 congruent sides (i.e. 2 or 3 congruent 

sides) 

equilateral triangle-a triangle with exactly 3 congruent sides. 

Congruent sides means that the sides have the same length or measure. 

We normally refer to a triangle with 2 congruent sides to be isosceles and a 

triangle with 3 congruent sides as being equilateral. 

HOWEVER, we can technically call an equilateral triangle (a triangle with 3 

congruent sides) an isosceles triangle since it has at least 2 congruent sides. (Actually, 

it has more than 2 congruent sides---it has 3!) Personally, this is really a little stupid 

but it is something we just have to deal with in geometry. 

We want to find the missing height and they gave us the area. So pause this video 

and see if you can figure it out on your own. The key to solving this is to realize how 

the area relates to a base and a height. An area of a parallelogram, area of a 

parallelogram is going to be equal to the base times the height. Now what's the base in 

this scenario? You could do this length right over here as the base. Which is also going 

to be the same as that length. In a parallelogram opposite sides have the same length. 

The parallel sides have the same length.  

 

  

http://ua.onlinemschool.com/math/library/fraction/simplify/
http://ua.onlinemschool.com/math/library/fraction/transform/


Приклади залікової/екзаменаційної роботи 

(аспект: Економічний переклад) 

 

Перекладіть текст українською 

The global economic interdependence can be evidenced through wide-ranging 

efforts in resource utilization, production decisions, raw materials trade and consumer 

demand. Another sign of increased interdependence is the growth of foreign 

investment. Through foreign investment highly developed economics help other 

countries develop their major industries. In cases where the country is an outlet for the 

company, foreign direct investment is normally part of an entry strategy. The 

investment is made when sales volumes and market knowledge have grown 

sufficiently to allow investment in a permanent production. Before that the company 

usually develops the market via export. Thus foreign investment is linked with 

international trade. Being involved in international trade countries can expand exports 

and also import goods which they cannot produce for themselves. However, the major 

part of world trade takes place between countries which could produce for themselves 

many of the goods they import. In this case a government can put some restrictions on 

foreign trade to protect their own industries. Economic protectionism is also aimed at 

avoiding employment crisis and elimination of jobs. Other measures employed for this 

purpose are: free retraining, increase in part-time jobs and special benefits like 

disability pay, maternity and paternity leave, child care, lifetime job security, 

retirement benefits, etc. 

Перекладіть текст англійською 

Для збереження економічної незалежності та забезпечення економічного 

зростання країнам потрібні ринки для експорту. Хоча багато країн накладає 

обмеження на іноземну торгівлю, щоб захистити власну промисловість, уряди 

мають обирати між протекціонізмом та лібералізацією торгівлі, ураховуючи, що, 

коли країна обмежує власний імпорт, вона тим самим обмежує обсяг експорту 

інших країн, а ці країни, в свою чергу, можуть помститися шляхом обмеження 

обсягу власного імпорту. Уряди мають також втручатися у ринок праці, 

забезпечуючи зайнятість, особливо у періоди економічного спаду, коли 

працівники прагнуть не значного підняття рівня життя, а лише забезпечення 

роботою та компенсації зростання вартості життя. У той же час, необхідною 

умовою економічного розвитку є підвищенні продуктивності праці. Якщо 

робітники недостатньо освічені, потребують технічного навчання і мають 

відносно низький рівень здоров’я, це  часто означає низький фізичний 

економічний показник. Іноземна допомога також сприяє економічному 

зростанню національних економік. Така допомога значною мірою здійснюється 

шляхом іноземних інвестицій. Інвестиції супроводжують процес виробництва 

реальних товарів виробничого призначення. Рівень чистих інвестицій країни – 

це дуже важливий показник, який вказує на рівень зростання основних фондів у 

країні та визначає майбутню продуктивність. 

 

  



Приклади залікової/екзаменаційної роботи 

(аспект: Юридичний переклад) 

 

Перекладіть текст англійською 

Кожен з п'ятдесяти штатів США має свою власну конституцію, яка фіксує 

принцип поділу влади. У деяких штатах конституція створює судову систему 

повністю, причому як на рівні загальної юрисдикції, так і на рівні апеляційних 

судів, в інших конституція обмежується тим, що уповноважує законодавчу 

владу створювати судову структуру. Судові системи нагадують одна одну в 

загальних рисах. Однак у своїх деталях вони, як і решта аспектів діяльності 

урядів штатів, також відрізняються одна від одної. В США функціонують 

паралельно єдина федеральна система судів і самостійні судові системи кожного 

з 50 штатів, округу Колумбія і чотирьох федеральних територій. У федеральну 

систему судів входять Верховний суд США, апеляційні і окружні, а також 

спеціальні суди. Всю систему очолює Верховний суд США, який одночасно 

займає виключно важливе положення в структурі вищих державних установ, 

основна його функція - розгляд апеляцій на рішення федеральних судів і судів 

штатів. Призначення на всі суддівські посади у федеральних судах проводяться 

Президентом США з відома Сенату, який має право відкинути запропоновану 

Президентом кандидатуру. Судді верховних судів і апеляційних інстанцій в 

більшості штатів призначаються губернаторами з відома Сенату або іншого 

законодавчого органу. 

Перекладіть текст українською 

To begin a civil lawsuit in federal court, the plaintiff files a complaint with the 

court and “serves” a copy of the complaint on the defendant. The complaint describes 

the plaintiff’s damages or injury, explains how the defendant caused the harm, shows 

that the court has jurisdiction, and asks the court to order relief. Discovery may 

include a deposition, requiring a witness to answer questions about the case before the 

trial. The witness answers questions from the lawyer under oath, in the presence of a 

court reporter, who produces a word-for-word account called a transcript. To avoid the 

expense and delay of having a trial, judges encourage the litigants to try to reach an 

agreement resolving their dispute. The courts encourage the use of mediation, 

arbitration, and other forms of alternative dispute resolution, designed to produce a 

resolution of a dispute without the need for trial or other court proceedings. As a 

result, litigants often agree to a “settlement.” Absent a settlement, the court will 

schedule a trial. In a wide variety of civil cases, either side is entitled under the 

Constitution to request a jury trial. If the parties waive their right to a jury, then a 

judge without a jury will hear the case. In mediation, the mediator, or neutral third 

party guides the parties through the contested issues. The mediator is a facilitator and 

not a judge. The mediator attempts to maintain a calm environment which promotes 

the realistic evaluation of both sides of a conflict.  

 

 

 

 



Приклади залікової/екзаменаційної роботи  
(аспект: Ділова кореспонденція та її переклад) 

 

Translate into Ukrainian:  

 

13.1 “Force majeure” means war, emergency, accident, fire, earthquake, flood, storm, 

industrial strike or other impediment which the affected party proves was beyond its control and 

which it could not reasonably be expected to have taken into account at the time of the conclusion of 

this contract, or to have avoided or overcome it or its consequences. 

13.2 A party affected by force majeure shall not be deemed to be in breach of this contract, or 

otherwise be liable to the other, by reason of any delay in performance, or the non-performance, of 

any of its obligations under this contract to the extent that the delay or non-performance is due to any 

force majeure of which it has notified the party in accordance with Article 13.3. The time for 

performance of that obligation shall be extended accordingly, subject to Article 13.4. 

13.3 If any force majeure occurs in relation to either party which affects or is likely to affect 

the performance of any of its obligations under this contract, it shall within a reasonable time notify 

the other party as to the nature of the circumstances in question and their effect on its ability to 

perform. 

13.4 If the performance by either party of any of its obligations under this contract is prevented 

or delayed by force majeure for a continuous period in excess of three months, the other party shall 

be entitled to terminate this contract by giving written notice to the Party affected by the force 

majeure. 

 

 

Translate into English:  

Товариство з обмеженою відповідальністю „_____________________” (надалі 

іменується "Постачальник") в особі директора________________________, який діє на 

підставі Статуту - з однієї сторони, та 

Приватне підприємство „_________________________” (надалі іменується 

„Покупець”) в особі директора________________________, яка діє на підставі Статуту – з 

другої сторони, а разом – „Сторони”,  

уклали цей Договір поставки про таке: 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Постачальник зобов'язується в порядку та на умовах, передбачених цим Договором, 

передавати у власність Покупця товар, а Покупець зобов'язується в порядку та на умовах, 

передбачених цим Договором, приймати та оплачувати цей товар. 

 

2. УМОВИ ПОСТАВКИ  
2.1. Постачальник приймає усні або письмові заявки Покупця на поставку товару та 

відпускає Покупцеві товар на умовах EXW (склад Постачальника за адресою: м. Київ, вул. 

Миру, 20) згідно з правилами ІНКОТЕРМС-2000. 

2.2. Сторони можуть змінити умови (базис) поставки Товару або окремих його партій.  

 

3. ТАРА, УПАКОВКА І МАРКУВАННЯ ТОВАРУ 
Товар відпускається Покупцю в тарі (упаковці), яка забезпечує збереження товару під 

час його транспортування і зберігання згідно з вимогами державних стандартів, технічних 

умов, або згідно з домовленістю Сторін. 

 

 


