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ПЕРЕДМОВА 

 

Вільне володіння професійною мовою підвищує ефективність праці, 

допомагає краще орієнтуватись в складних професійних ситуаціях, 

спілкуватися з колегами, працювати зі спеціальною літературою. 

Один зі шляхів оволодіння мовою професії - систематичне вправляння 

у перекладах текстів за фахом. Цей багатогранний і цікавий вид роботи 

сприяє оволодінню словниковим складом та граматичною будовою мови. На 

жаль, посібники з вправами такого типу відсутні. Заповнити цю прогалину 

мають на меті матеріали, що їх подано нижче. 

Вони згруповані у два розділи. Перший розділ «Переклад текстів» 

містить мовні поради, що стануть у пригоді при перекладі фахових текстів. 

Ясна річ, коло цих порад може бути значно ширшим. У розділі йдеться лише 

про найважливіші, ті, які мають запобігти найпоширенішим помилкам, що їх 

роблять студенти при перекладі. Додаткові відомості можна знайти у 

літературі, перелік якої наведений наприкінці цієї роботи. Другий розділ 

складають тексти з біології, географії і хімії. До текстів кожного з названих 

фахів додається свій термінологічний словник. Ці словники допоможуть у 

перекладі наведених текстів та інших текстів за фахом. До того ж словники 

дають можливість опанувати українськомовну спеціальну термінологію. 

Наведені у роботі матеріали можуть бути використані для організації 

індивідуальної та групової роботи як на заняттях, так і вдома, а також для 

самостійної роботи студентів.  
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ПЕРЕКЛАД ТЕКСТІВ 

 

Мовні поради, що вміщені в рекомендаціях, ґрунтуються на сучасних 

літературних нормах - лексичних, граматичних, стилістичних, правописних. 

Рекомендації адресуються тим, хто дбає про культуру перекладу з російської 

мови на українську і навпаки; хто прагне запобігти помилковому 

слововживанню та подолати лексичну розбіжність у визначенні однакових 

понять, намагається уникнути невластивих українській мовній традиції 

зворотів і висловів. 

Коли ви починаєте перекладати і відкриваєте словник, перед вами 

постає багато питань. Яке слово вибрати, як побудувати речення... 

 

ЛЕКСИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ. ВИБІР СЛОВА 

 

До слова при перекладі ставляться такі дві обов'язкові вимоги: воно має 

бути вмотивованим і відповідати лексичним нормам сучасної української 

літературної мови, тобто вживатися у властивому їм значенні відповідно до 

змісту і мети висловлювання. Добір слова - це справжнє мистецтво. Не 

завжди буває легко й просто знайти український відповідник до російського 

багатозначного слова. Наприклад, російське слово ОТНОСИТЬСЯ в 

українській мові має аж чотири (несинонімічні між собою) відповідники: 

СТАВИТИСЯ («до людей»), НАЛЕЖАТИ (до певного класу), 

СТОСУВАТИСЯ («це мене не стосується»), ВІДНОСИТИСЯ (термін у 

точних науках). Російське слово СВИДЕТЕЛЬСТВО має такі відповідники: 

СВІДЧЕННЯ, ПОСВІДЧЕННЯ,СВІДОЦТВО, ПОСВІДКА, ДОКАЗ. І 

кожне з названих українських слів має своє окреме лексичне значення. 

Вживання дієслова-зв'язки ЯВЛЯЄТЬСЯ замість БУТИ - дуже 

поширена помилка при перекладі (наприклад: «Акт являється документом, 

який орієнтується на незаперечних доказах...»). Російське дієслово 

«является» з лексичним значенням «бути» перекладається словом «г», п не 

слоном «являється»: «Сравнение не является доказательством» - «І 

порівняння не є доказом». Варіанти перекладу слова ЯВЛЯТЬСЯ на 

українську мову такі: 

1. ПОЯВЛЯТЬСЯ - з'являтися: «явиться на собрание, по вызову» -

«з'явитися на збори, на виклик». 

2. ВОЗНИКАТЬ - з'являтися, виникати, поставати: «Чистою, 

незайманою явилась природа перед людьми» (А. Хижняк). 

3. СЛУЧАТЬСЯ - траплятися: «если явится удобный случай» - «якщо 

трапиться нагода». 

4. БЬІТЬ - бути: «он является материально ответственным лицом» - 

«він є матеріально відповідальною особою». 
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Слова ОБ'ЄМ і ОБСЯГ розрізняються за значенням, а відповідно, і 

здатністю сполучуватися з іншими словами. ОБ'ЄМ - «величина у довжину, 

висоту й ширину, вимірювана в кубічних одиницях». Вживається у 

сполученнях: «об'єм конуса, котловану, повітря, рідини, тіла, серця». ОБСЯГ   

- взагалі «розмір, величина, кількість, значення, важливість, межі чогось». 

Вживається зі словами: «обсяг роботи, бюджету, капіталовкладень, знань, 

інформації, книжки, рукопису, навантажень». 

Уживання таких словосполучень, як «об'єм робіт», «об'єм інформації», 

«розмір статті», «розмір книги» є порушенням норми. 

Словосполучення «море получило название...» ( в реченні «Азовское 

море получило название по имени древнего торгового центра Азак») ми не 

можемо перекласти, як «море одержало назву...», тому що дієслово 

«одержати» використовується в сполученнях з конкретним значенням 

«одержати листа, книжки, гроші...». Ліпший варіант перекладу: «море дістало 

назву» 

При перекладі треба також пам'ятати про міжмовні омоніми. В 

українській та російській мовах є слова, близькі за звучанням, але за 

значенням не тотожні. Наприклад: гарбуз - арбуз, мешкати - мешкать, неділя 

- неделя, час - час. Українське слово ДРУГИЙ потрібно вживати у значенні 

порядкового числівника (при цьому щось мусить бути першим). Російське 

слово ДРУГОЙ, як правило, перекладаємо українським словом ІНШИЙ. 

В українській мові, як і в російській, існують паронімічни пари: 

професійний-професіональний, музикальний-музичний, природничий -

природний. Слово ПРИРОДНИЧИЙ, за існуючими нормами, вживається, 

коли йдеться про науки: естественные науки - природничі науки; 

ПРИРОДНИЙ пов'язується зі словом природа: природные богатства -

природні багатства. Слова ПРОФЕСІЙНИЙ І ПРОФЕСІОНАЛЬНИЙ 

походять від схожих, але значеннєво неоднакових слів ПРОФЕСІЯ І 

ПРОФЕСІОНАЛ: «закон професійної честі» (прикметник «професійний» 

утворився від іменника «професія»); «професіональний український театр» 

(театр складається з професіоналів-артистів, а не з аматорів). 

Отже, при перекладі треба бути дуже обережним, тому що одним із 

найпоширеніших відступів від лексичних норм є вживання українських слів 

у невластивому їм значенні. 

На особливу увагу заслуговують слова, які ми називаємо «русизмами». 

Суржик виникає на грунті двомовності. При відсутності чіткої установки на 

чистоту мови, на розрізнення двох мовних систем у свідомості людини 

змішуються елементи двох мов, назви одних і тих самих понять в обох мовах 

сприймаються, як абсолютні синоніми - слова, що можуть замінювати одне 

одного. Наприклад, замість ЛІКАРНЯ, ПОСТАЧАЛЬНИК, ВИХОДИТЬ, 

ЗАХОДИ вживаються слова ВОЛЬНИЦЯ, ПОСТАВЩИК, ПОЛУЧАЇТЬСЯ, 

МІРОПРИІ0УІСТВА. 
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Речення «Я приеду на следующей неделе», словосполучення «повестка 

дня следующая» перекладаються, як «Я приїду на СЛІДУЮЧІЙ НЕДІЛІ», 

«ПОВІСТКА ДНЯ СЛІДУЮЧА» замість: «Я приїду НАСТУПНОГО 

ТИЖНЯ»,   «ПОРЯДОК ДЕННИЙ ТАКИЙ». 

Такі процеси прийнято називати інтерференцією. Інтерференція 

проявляється на всіх рівнях мовної структури від фонетичного до 

синтаксичного, позначається на вживанні усіх мовних одиниць. 

Інтерференцією пояснюється і вживання при перекладі лексичних 

словосполучень там, де українська мова має однослівний відповідник: залізна 

дорога (залізниця), шахова дошка (шахівниця), книжковий магазин 

(книгарня), стати причиною (спричинитися). 

При утворенні нових слів остерігайтеся використання російських 

словотвірних елементів: крановщик, київлянин, фотографірувати -

неправильні варіанти; норма: кранівник, киянин, фотографувати. 

Інтерференція проникає і в сферу фразеології. Але ж фразеологізми 

перекладати не можна. Тому не слід вживати «приймати участь» (російське: 

«принимать участие») чи «кидатися в очі» (російське: «бросаться в глаза»), 

оскільки правильними українськими відповідниками є: «брати участь», 

«впадати в вічі». 

 

 

ГРАМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ 

 

ОСОБЛИВОСТІ ВЖИВАННЯ ІМЕННИКІВ 

 

1. На утворення морфологічних форм впливає віднесення того чи 

іншого іменника до певного роду. Так, слово СИБІР часто вживають 

іменником не чоловічого, а жіночого роду й утворюють форму СИБІРТО, а 

не СИБІРОМ. Українські слова БІЛЬ, ДРІБ, СТЕП, НАКИП, НАСИП -

чоловічого роду другої відміни, а російські відповідники БОЛЬ, ДРОБЬ, 

СТЕПЬ, НАКИПЬ, НАСЬІПЬ - жіночого роду третьої відміни. КРИЗА, 

ПРЕЗИДІЯ, ФІЛІЯ в українській мові -жіночого роду, а в російській - 

чоловічого: КРИЗИС, ПРЕЗИДИУМ, ФИЛИАЛ. Тому й відмінкові 

закінчення однакових у двох мовах іменників різні. 

2. Форми числа в українській і російській мовах можуть не збігатися: 

ГАРШ МЕБЛІ - множина (в українській мові слово не має форми однини), 

ХОРОШАЯ МЕБЕЛЬ - однина (в російській мові слово не має форми 

множини); ЧОРНИЛО -однина (в українській мові), ЧЕРНИЛА - множина (в 

російській мові) тощо. 

3. Запам'ятаємо: закінчення -А (-Я) у родовому відмінку однини (друга 

відміна, чоловічий рід) мають переважно іменники, якщо вони позначають 
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конкретні одиничні предмети, а також є назвами осіб, тварин: «сторінка 

зошита», «відповідь учня Гайдая», «залікова книжка студента Омельченка». 

Назви явищ природи, установ, ігор, речовин, слова на позначення 

збірності, назви почуттів та інших абстрактних понять мають закінчення -У (-

Ю): подуви вітру, немає морозу, студент університету, змагання з футболу, 

кілограм меду, спалахи гніву тощо. Тому неправильно: «працівник 

факультета», треба: «працівник факультету». 

Назви населених пунктів мають закінчення -А, (-Я): Києва, Херсона, 

Лондона, Рима; назви держав, територій, озер, гір, річок мають закінчення -У, 

(-Ю): Алжиру, Лівану, Криму, Байкалу, Ельбрусу, Бугу, Дунаю, Дону (але: у 

назвах річок пишеться -А, (-Я), якщо наголос падає на закінчення -Дніпра, 

Дінця, Дністра). 

Деякі іменники залежно від свого значення можуть мати і закінчення -

А, (-Я), і закінчення -У, (-Ю): Алжира (місто) Алжиру (країна), акта 

(документ) - акту (дія), листопада (місяць) - листопаду (опадання листя) 

тощо. Ми кажемо «історія Стародавнього Риму», але - «історія Рима». 

У кожному конкретному випадку написання закінчення варто перевіряти за 

словником. 

4. У місцевому відмінку множини українські іменники мають 

закінчення -АХ, (-ЯХ), а не -АМ(-ЯМ): «по горах», «на озерах». Вислови 

«читає  по  складам»,  «ходили по горам» - ненормативні. Закінчення 

-АМ буває тільки в давальному відмінку множини. 

 

ОСОБЛИВОСТІ ВЖИВАННЯ ПРИКМЕТНИКІВ 

 

Багато помилок виникає при утворенні та вживанні українських форм 

вищого і найвищого ступенів порівняння прикметників. ВИЩИЙ ступінь: 

- ПРОСТА форма утворюється за допомогою суфіксів -Ш або -ІШ (при 

цьому суфікси -К, -ОК, -ЕК випадають і може відбутися чергування): тонкий 

- тонший, високий - вищий, досконалий - досконаліший; 

- СКЛАДЕНА форма утворюється поєднанням слів БІЛЬШ або МЕНШ 

і прикметника: більш відомий, менш досвідчений. 

НАЙВИЩИЙ ступінь: 

- ПРОСТА форма утворюється від простої форми прикметника вищого 

ступеня за допомогою префіксів НАЙ-, ЯКНАЙ-, ЩОНАЙ-: найвищий, 

щонайвищий, якнайдорожчий; 

- СКЛАДЕНА форма - сполученням слів НАЙБІЛЬШ, НАЙМЕНШ, 

ПІД УСІХ, ЗА ВСІХ і прикметника: найбільш населений, найменш 

підготовлений, миліший від усіх. Часто допускають помилку, сполучаючи 

слова БІЛЬШ, МЕНШ з формою вищого ступеня, а не з формою звичайного 

прикметника. Отже треба: «більш відомий», «більш тривкий» (а не: «більш 

відоміший», «більш тривкіший»). 



 8 

Не слід на російськомовний кшталт вживати для вираження найвищого 

ступеня слово «САМИЙ»: «самий близький», «самий небезпечний». 

Українською мовою: найближчий, найнебезпечніший. Природними є фрази: 

«найбільша заслуга», «найцінніші висновки», «найважливіша гема», а не: 

«сама більша заслуга», «самі цінні висновки», «сама важлива тема». 

Російська форма вищого ступеня може в українській мові виражатися 

найвищим ступенем: «лучшие люди» українською мовою перекладається не 

«кращі», а «найкращі люди»; «высшее качество» - це не «вища», а «найвища 

якість; «высшая аттестационная комиссия» треба перекласти «найвища 

атестаційна комісія» (можна було б утворити сполучення «державна 

атестаційна комісія») та ін. 

Висщий ступінь порівняння прикметників часто виражається В 

російській мові не прикметником, а прислівником: «Брат моложе меня». В 

контексті українських висловлювань нерідко трапляється скопійована з 

російської мови невідмінювана форма вищого ступеня: «Брат молодше 

мене»; «Брат був старше мене»; «Книжки з математики були для Олеся 

цікавіше детективних романів». Правильні варіанти: «Брат молодший від 

мене» (за мене, ніж я); «Книжки з математики були для Олеся цікавіші від 

детективних романів» (ніж, за). 

 

ВИКОРИСТАННЯ ЧИСЛІВНИКІВ 

 

1. При перекладі числівників від 50-ти до 80-ти домінує 

російськомовна модель з відмінюванням обох частин складного числівника: 

«ВІН працював на посаді директора до ШЕСТИДЕСЯТИ років»,«молодь 

ВОСЬМИДЕСЯТИХ», «П'ЯТИДЕСЯТИГРАДУСНИЙ МОРОЗ» тощо. Це 

неправильно. В українській мові при відмінюванні складних числівників від 

50-и до 80-и змінюється тільки друга частина: «Він працював на посаді 

директора до шістдесяти років: «молодь вісімдесятих», «п'ятдесятиградусний 

мороз». 

2. Помилки трапляються при написанні числівника «2». Треба писати: 

двох, двом, двома (а не: двух, двум...). 

3. Після числівників ДВА, ТРИ, ЧОТИРИ іменники чоловічого роду 

другої відміни вживаються у формі множини: два учні, тридцять два учні, 

три сторожі, чотири клени, сто тридцять чотири депутати. 

Три щасливі роки, два важливі закони - означення узгоджуються з 

іменниками і стоять у називному відмінку. Три щасливих роки - 

неправильний варіант. 

4. Числівники ТРИ, ЧОТИРИ в першій частині складних слів 

вживаються в називному відмінку, а числівник ДВА має форму «дво» - якщо 

далі йде приголосний: тритижневий, чотиривалентний, чотириденний, 

двомісячний, двовуглекислий; двох, трьох-, чотирьох- пишеться, якщо далі 
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йде голосний або числівник: двохетапний, трьохатомний. двохмільйонний, 

трьохтисячний, чотирьохсотріччя. 

 

ДІЕСЛОВО. ФОРМИ ДІЕСЛОВА ПРИ ПЕРЕКЛАДІ 

 

1.  Як перекласти речення: «Давайте оценим природные ресурсы 

Приазовья»? Правильний варіант: «Оцінімо природні ресурси Приазов'я». 

Слова «оцінімо», «підкреслімо», «гляньмо», «вдумаймось», «проголосуймо», 

« поміркуймо» - в українській мові форми наказового способу дієслів. А ті, 

що набули поширення: «давайте глянемо», «давайте вдумаймось» -кальки з 

російської мови, яка не має в наказовому способі форми першої особи 

множини і користується описовою конструкцією типу «давайте посмотрим». 

2.  Чимало помилок робиться при перекладі форм активних 

дієприкметників. Справа в тому, що в українській мові немає 

дієприкметників з суфіксами -УЩ, (-ЮЩ), -АЩ, (-ЯЩ), а в російській мові 

є: РАБОТАЮЩИЙ, СТРОЯЩИЙ, ПИШУЩИЙ, тому ми звертаємося до 

описової форми із займенниками ЩО, ЯКИЙ, КОТРИЙ на зразок: «ЯКИЙ 

ЗАЙШОВ», «КОТРИЙ БУДУЄ», «ЯКИЙ ПИШЕ». Ми знаємо багато 

українських слів із суфіксами -УЩ-, -ЮЩ-, -АЧ-, -ЯЧ-, що походять від 

дієслів: «Лежачого не б"ють»; «А трудяще, а чепурне, а роботяще!» 

(Т.Шевченко) тощо. Але це віддієслівні прикметники, що втратили дієслівні 

ознаки. 

Щоб було легше зрозуміти сказане, порівняймо дві фрази: «Під 

лежачий камінь вода не тече» і «Павло підняв лежачу на підлозі монету». У 

першій фразі слово ЛЕЖАЧИЙ - віддієслівний прикметник, що втратив 

ознаки дієслова і має постійну властивість - лежати; в другій фразі слово 

ЛЕЖАЧУ виконує функцію невластивого українській мові активного 

дієприкметника, тому фраза звучить важко, неприродно, штучно. Так казати 

українською мовою не можна. Правильний варіант: «Павло підняв монету, 

ЩО ЛЕЖАЛА на підлозі». 

Інколи можна замінити активний дієприкметник дієприслівником від 

того ж дієслова або іменником іншого кореня. Замість неправильно складеної 

фрази «Під час обговорення доповіді всі ВИСТУПАЮЧІ депутати 

зазначили...» можна перекласти: «Під час обговорення доповіді всі промовці 

зазначили...». Кому потрібна протокольна точність, можуть скористуватись 

описовою конструкцією: «Усі депутати, ЩО ВИСТУІІАЛ И (або : БРАЛИ 

УЧАСТЬ У ВИСТУПАХ), зазначили...». Як бачимо, с багато різних способів, 

щоб, не порушуючи милозвучності української мови, правильно й точно 

передати те, що в російській мові передається активними дієприкметниками. 

3. Суфікси-Ш-, -ВШ-в українській мові для творення дієприкметників 

не використовуються. Активні дієприкметники доконаного виду творяться 
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від минулого часу дієслова доконаного виду лише за допомогою суфікса -Л-: 

поседевший - посивілий, потемневший - потемнілий. 

4. Безособові форми на -НО, -ТО - виконано, завезено, зроблено, 

підписано... - широко вживаються в українській мові як головний член у 

безособових реченнях і позначають процес, не пов'язаний з псиною особою: 

«Передплату продовжено»; «У геологічному музеї зібрано багато 

експонатів». «Там все накреслено (ХТОСЬ накреслив), все розраховано 

(ХТОСЬ розрахував). 

 

ВИБІР ПРИЙМЕННИКА ПРИ ПЕРЕКЛАДІ 

 

Кожна мова має свої специфічні особливості у вживанні прийменників. 

Навіть у таких близьких мовах, як українська та російська, прийменники 

використовуються по-різному. Наприклад, неправомірне для української 

мови вживання прийменника ПО трапляється надзвичайно часто: екзамен по 

історії України (правильно: екзамен з історії України); виступити по темі 

(правильно: виступити на тему). І тому при перекладі прийменників слід 

бути уважним. 

1. Російському прийменнику ПО в українській мові відповідають такі 

конструкції: 

- з прийменником ЗА: за свідченням; за власним бажанням; за наказом; 

пливти за течією; вчитель за освітою; за зразком; 

- з прийменником 3 /посібник з хімії; з багатьох причин; з певних 

обставин; курс лекцій з української мови; з нагоди; 

- з прийменником НА : на замовлення; на вимогу; на мою адресу; 

називати на ім'я; на пропозицію; 

- з прийменником ДЛЯ : курси для вивчення; комісія для складання 

актів; 

- з прийменником ПО : екскурсія по місту; черговий по школі; по 

можливості; спеціаліст по проектуванню споруд; 

-  орудний відмінок БЕЗ ПРИЙМЕННИКА: величезний своїми 

масштабами; повідомити телефоном; великий обсягом; молодший віком; 

- з прийменником ЧЕРЕЗ : відпустка через хворобу; через помилку; 

через непорозуміння; 

- з прийменником У, В : у напрямі до лісу; у вихідні дні; 

2. Російському прийменнику   В  в українській мові відповідають: 

- прийменники У, В : зошит у клітинку; загорнути в папір; у дитинстві; 

- прийменник ДО : вступити до інституту; взяти до уваги; 

- прийменник НА : вода перетворюється на пару; тричі на день; на 

виплат; на користь; 

- інші засоби: о п'ятій годині; сказати двома словами; останнім часом; 

3. Російському прийменнику ПРИ в українській мові відповідають: 
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- прийменник ПРИ: при свідках; при температурі; 

- прийменники ЗА , ПІД ЧАС : за умови; за будь-якої погоди; під час 

виконання службових обов'язків; 

- інші засоби: до цього додаються; за допомогою друзів; 

4. Російському   прийменнику НА в українській мові відповідають: 

- прийменник НА : на якийсь час; перекласти на українську мову; на 

столі; 

- орудний відмінок без прийменника: приїхати пароплавом; вчитися 

рідною мовою;  розмовляти українською мовою; перекласти українською 

мовою; 

- інші засоби: наступного дня; про всяк випадок. 

 

СКЛАДНІ ВИПАДКИ КЕРУВАННЯ 

 

Перекладаючи з російської мови на українську, слід пам'ятати, що 

дієслова можуть керувати різними відмінками. 

1. Найчастіше помиляються в тих випадках, коли при дієсловах, які 

керують різними відмінками, вживається спільний додаток різної форми, 

наприклад: «У доповіді було також відзначено, що ми повинні прагнути до 

вдосконалення і повного оволодіння МЕТОДАМИ». Порівняйте: володіння -

методами, але вдосконалення - методів; значить, спільний додаток тут 

неможливий. 

2. Близькозвучні    слова    можуть вимагати після  себе неоднакових 

відмінків: 

завідувач (чого?) і завідуючий (чим?); 

властивий (кому?) і характерний (для кого?) 

опанувати (що?) і оволодівати (чим?); 

сповнений (чого?) і наповнений (чим?); 

оснований (на чому?) і заснований (ким?); 

багата (на що?) і славиться (чим?); 

дорівнювати (чому) і рівнятися (на що?); 

торкатися (чого?) і доторкатися (до чого?). 

3. Часом помилка є результатом нерозрізнення засобів української і 

російської мов: одне й те ж саме (за значенням) дієслово може вимагати в 

обох мовах від додатків неоднакових відмінкових форм. Наприклад, дієслово 

УЧИТЬСЯ (ОБУЧАТЬСЯ) в російській мові вимагає давального відмінка: 

«учиться (чему?) язику», «учиться (чему?) музыке», а в українській мові 

УЧИТИСЬ (НАВЧАТИСЬ) -родового: навчатись (чого?) мови, учитись 

(чого?) музики; «учить правилам поведения» - «учити ПРАВИЛ поведінки». 

Порівняйте: 
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Російська мова: 
благодарить (кого?) причинять(что?) снабжать (чем?) нуждаться (в чем?) 

подражать (кому?) 

Українська мова: 
дякувати (кому?) завдавати (чого?) 

постачати (що?) потребувати (чого?) 

наслідувати (кого?) 

4. Іноді виникає сумнів: коло перехідного дієслова ставити іменник у 

знахідному відмінку чи в родовому. Перехідне дієслово, як правило, керує 

знахідним відмінком без прийменника (відповідає на питання «кого» або 

«що»): «учень написав твір», «вишила сорочку», «розв'язав задачу», 

«прочитав лекцію». Коли присудок виражає заперечення, прямий додаток 

найчастіше стоїть у родовому відмінку, «не написав твору», «не віддав 

позиченої книжки». Тому потрібно при перекладі писати: «звернув на це 

увагу» і «не звернув на це уваги», «порушує Закон про мови» і« не порушує 

Закону промови». 

Те саме за змістом дієслово в обох мовах може мати різні 

прийменники. 
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ТЕКСТИ 3 БІОЛОГЇЇ 

 

Завдання: Перекладіть тексти українською мовою. Поясніть значення 

термінів. 

 

Текст 1.1. БИОЛОГИЯ 

 

Биология - это совокупность наук о живой природе. Термин 

предложили французский ученый Ж.-Б. Ламарк и немецкий ученый Г.- Р. 

Тревиранус в 1802 г. независимо один от другого. 

Биология изучает разнообразие и классификацию, строение и функции, 

происхождение и распространение вымерших и современных организмов, 

устанавливает общие и частные закономерности процессов, лежащих в 

основе жизни во всех ее проявлениях, специфичность этих процессов и их 

свойства на разных уровнях организации живого (обмен веществ, 

размножение, наследственность, изменчивость, приспосабливаемость, рост, 

раздражимость, подвижность и т. п.). 

В современной биологии, кроме классических методов, широко 

используются методы математики, физики, химии и других естественных 

наук, что обусловило возникновение радиобиологии, бионики, космической 

биологии и т. п. 

 

Текст 1.2. РАСТЕНИЯ 

 

Большинство растений (фотосинтезирующих зеленых) автотрофы. Им 

свойственны прикрепленность к субстрату, расселение зачатками (семенами, 

спорами), рост на протяжении всей жизни, своеобразие циклов развития и 

специализированные пластиды. 

Растения возникли на Земле приблизительно 3 миллиарда лет назад и 

прошли путь эволюционного развития от одноклеточных до 

высокоорганизованных         растений.        По анатомическому и 

морфологическому строению и сложности функционирования растения 

подразделяются на низшие и высшие. 

Высшие растения отличаются от представителей других организмов не 

только особенностями внутреннего строения, но и внешним видом. Их тело 

дифференцировано на органы ( корень, стебель, листья, цветы), очень 

расчленено. 

Растения играют чрезвычайно важную роль в природе. Из всех 

организмов на Земле только зеленые растения способны преобразовывать 

неорганические вещества в органические с помощью солнечной энергии, 

поглощая при этом углекислый газ и выделяя кислород. 
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Текст 1.3. СТРОЕНИЕ КОСТЕЙ 

 

В скелете человека насчитывается около 200 костей разной формы и 

размеров. По форме различают длинные (бедренная, локтевая), короткие 

(запястье, предплюсна) и плоские кости (лопатка, кости черепа). 

Костная ткань относится к соединительной ткани и имеет много 

межклеточного вещества, состоящего из оссеина и минеральных солей. Это 

вещество образует костные пластинки, расположенные концентрически 

вокруг микроскопических канальцев, идущих вдоль кости и содержащих 

кровеносные сосуды и нервы. Между костными пластинками в мелких 

полостях расположены костные клетки, которые и вырабатывают 

межклеточное вещество кости. 

Снаружи все кости покрыты тонкой и плотной пленкой из 

соединительной ткани -надкостницей. Только головки длинных костей 

лишены надкостницы, но они покрыты хрящом. Надкостница обеспечивает 

питание и принимает участие в росте кости в толщину. Благодаря 

надкостнице срастаются переломанные кости. 

 

 

 

Текст 1.4. ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ПЕРЕКРЕСТА 

ХРОМОСОМ 

 

На ранних стадиях редукционного деления – зиготе не и пахитене-

хромосомы обвиваются одна вокруг другой и соединяются в некоторых 

точках. В это время каждая хромосома состоит из двух тонких нитей 

хроматид, соединенных центромерой. При переплетении нити хроматид 

образуют петли хиазмы. 

В 1909 году Ф.Янсен выдвинул теорию хиазмотипии, согласно которой 

гомологичные хромосомы в процессе конъюгации обвиваются одна вокруг 

другой; в дальнейшем после укорочения и тесного их слияния в диплотении 

образуется щель между местами соединения хромосом и происходит обмен 

их участками. Окончательные цитологические доказательства кроо 

синговера, связанные с генетическими доказательствами, были получены в 

начале 30-х годов К. Штерном, а также Б. Мак-Клинтоком 

и Г. Крейтоном. Одновременно генетическими и цитологическими Методами 

было установлено, что рекомбинация хромосом сопровождается обменом их 

гомологичных участков 
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Текст 1.5. ВОДОРОСЛИ 

 

Водоросли-это сборная группа низших растений, жизнь которых 

связана в основном с водной средой. Общей чертой этих организмов является 

наличие пигментов, обусловливающих автотрофный тип питания. Но у ряда 

водорослей существует еще и совмещение фотосинтетического типа питания 

с гетеротрофным. 

Сейчас насчитывается свыше 20 тысяч видов водорослей. Их 

подразделяют на такие типы: эвгленовые, сине-зеленые, зеленые, желто-

зеленые, золотистые, диатомовые, пирофитовые, бурые, красные. 

По условиям существования их можно разделить на две группы: 

водоросли, живущие в воде, и водоросли, живущие вне воды. 

Водоросли, живущие вне воды, подразделяются на аэрофитон 

(наземные обрастания) и почвенные. Факторами, влияющими на развитие 

водорослей, являются химический состав воды, свет и температур 

 

Текст 1.6. ПТИЦЫ 

 

Особенности строения птиц: тело покрыто перьями, передние 

конечности превратились в крылья, кожа сухая и тонкая, кости 

пневматизированные, головной мозг более развит по сравнению с 

пресмыкающимися, хорошо развиты органы зрения, слуха, звуковой 

сигнализации, а также координация движений. Птицам свойственна высокая 

температура тела. 

Размножаются птицы яйцами, из которых развиваются птенцы, 

способные в первые же часы следовать за матерью (выводковые птицы) или 

нуждающиеся в уходе родителей в течение длительного времени (гнездовые 

птицы). Питаются птицы как растительной, так и животной пищей. Им 

свойственны дальние кормовые и сезонные миграции. Птицы играют важную 

роль в биогеоцинозах: они уничтожают много насекомых, грызунов - 

вредителей лесного и сельского хозяйства. 

 

Текст 1.7. ВИРУСЫ 

 

Вирусы-это не клеточные формы жизни. Вирусы не имеют 

собственного обмена веществ, у них отсутствуют типичные клеточные 

органоиды и структуры, вне организма или клетки они не проявляют 

признаков жизни. Основными составными частями элементарного тельца 

вирусной частицы, или вириона (так называют вирусный индивид) являются 

молекулы нуклеиновой кислоты (ДНК или РБК) в белковой капсуле. 

Некоторые вирусы (вирусы гриппа, оспы) в оболочке капсулы имеют, кроме 

белков, липиды и углеводы. Большинство выделенных из клеток вирусов 
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образует кристаллические скопления характерной для каждого из них формы 

и размера. В таком недеятельном состоянии вирусы могут находиться 

длительное время, не теряя способности повреждать живые клетки 

организма. 

 

Текст 1.8. ОБМЕН ВЕЩЕСТВ 

 

Обмен веществ - это совокупность процессов поступления в организм 

веществ внешней среды, их превращения в компоненты организма 

(ассимиляция и диссимиляция) и выведения из него конечных продуктов 

жизнедеятельности. Обмен веществ лежит в основе всех проявлений жизни - 

роста, размножения, возбуждения, движения, приспособления к условиям 

среды и т.п. 

Обмен веществ составляют различные и противоположные процессы: 

физиологические (питание, выделение), физические (диффузии, осмос), 

химические (распад и синтез веществ). Это непрерывный круговорот веществ 

в живых саморегулирующихся организмах. При этом происходит 

самообновление живой материи. 

Белки плазмы обновляются на 50% за 7 суток, вода - за несколько 

часов. Средняя продолжительность существования белков в печени и 

кишечнике - 10 суток. Все процессы обмена веществ происходят с участием 

ферментов. Обмен веществ регулируется нервной системой и гормонами. 

В основе всех процессов обмена веществ лежит закон сохранения 

вещества и энергии. 

 

Текст 1.9. ДЫХАНИЕ 

 

Дыхание - это совокупность процессов, обеспечивающих поступление 

в организм кислорода, использование его тканями и выделение из организма 

углекислого газа, образовавшегося в процессе энергетического   обмена. 

Дыхание обеспечивает организм необходимой для его 

жизнедеятельности энергией. 

Одноклеточные и простейшие многоклеточные растения и животные 

организмы дышат всей поверхностью тела (так называемое диффузное 

дыхание). 

Животные с более сложным строением тела имеют следующие органы 

дыхания: трахеи (паукообразные, насекомые), жабры (ракообразные, 

моллюски, рыбы), легкие (земноводные, пресмыкающиеся, птицы, 

млекопитающие). Кровь транспортирует кислород к тканям тела, где 

происходит ее использование. Усвоение клетками растений кислорода 

принципиально тождественно дыханию животных. 
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В организм высших растений кислород поступает, а углекислый газ 

выводится из него через устьица, чечевички и систему канальцев, которые   

пронизывают растения и способствуют газообмену. 

 

Завдання: Перекладіть тексти російською мовою. Поясніть 

значення термінів. 
Текст 1.10. БУДОВА ЯДРА 

 

В клітині тварин вищих рослин і грибів знаходиться, як правило, одне 

ядро. Ядро має кулясту або округлу форму. Воно оточено мембраною, яка 

складається з двох шарів - зовнішнього і внутрішнього. Кожен з них 

подібний плазматичній мембрані, але відрізняється численними порами, які 

наскрізь пронизують мембранні шари. Через них здійснюється активний 

обмін речовинами між ядром і цитоплазмою. Розміри пор дозволяють 

проникати з ядра в цитоплазму навіть великим молекулам і часткам. 

В ядрі зберігається спадкова інформація не лише про всі ознаки та 

властивості даної клітини, про процеси, які мають протікати в ній 

(наприклад, синтез білка), алей про ознаки організму в цілому. Інформацію 

записано в молекулах ДНК, котрі є важливою складовою частиною 

хромосом. 

 

 

Текст 1.11. ПОНЯТТЯ ПРО УГРУПОВАННЯ 

 

Група популяцій різних видів, що мешкає на певній території, утворює 

угруповання. 

Уявлення про будь-який ландшафт в першу чергу пов'язується з його 

рослинністю. Тундра, тайга, листяні ліси, луки, степи, пустелі складаються   з    

різноманітних рослинних угруповань.   Березові ліси 

відрізняються від дібров не лише деревним складом, але й підліском І 

трав'яним покривом. Кожне рослинне угруповання населене притаманними 

йому угрупованнями тварин, грибів і мікроорганізмів. 

Всі угруповання рослин, тварин, мікроорганізмів, грибів знаходяться у 

найтіснішому зв'язку один з одним, створюючи нерозривну систему 

організмів та їх популяцій, що взаємодіють, - біоценоз, який також звуть 

угрупованням. Можна виділити угруповання будь-якого розміру та рівня. 

Наприклад, в угрупованні степів - угруповання лучних (лугових) степів, а в 

ньому - угруповання рослин, хребетних і безхребетних тварин, 

мікроорганізмів 
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Текст 1.12. БІОЛОГІЧНІ РИТМИ 

 

Біологічні ритми - це циклічні коливання інтенсивності і характеру 

біологічних процесів та явищ. Життя виникло й розвинулось на тлі ритміки 

неживої природи і набуло такої ж ритміки. Величезний «диригентський» 

вплив на біологічні ритми Землі має Сонце. Воно викликає добовий, 

місячний, річний, 3-, 7-, 10-, 11-, 18-, 22-, 35-, 80-, 90-, 165-, 1900-річні 

сонячні ритми. 

Від бактерій до людини - все залежить від ритму Сонця. Першим на це 

звернув увагу радянський біофізик Л. В. Чижевський (1897-1964), учень  

К.Е Ціолковського. Він встановив, що ритм виникнення епідемій віспи, 

чуми, холери на Землі збігається з ритмом активності Сонця. Підвищення 

активності Сонця майже всюди спричиняє зменшення кількості лімфоцитів 

та зміни у зсіданні крові. Сезонно змінюється кількість захворювань на 

гіпертонію, інфаркт міокарда тощо 

 

Текст 1.13. РИБИ 

 

Риби дихають зябрами, їх кінцівки мають вигляд плавців. 

ЗЯБРА. На чотирьох зябрових дугах розміщені зябра у вигляді рядів яскраво-

червоних зябрових пелюсток, напроти котрих знаходяться білуваті зяброві 

тичинки. Вода потрапляє до рота риби, проціджується крізь зяброві щілини, 

омиваючи зябра, і виштовхується назовні з-під зябрової кришки. Зяброві 

тичинки мають велике значення для живлення риб - у деяких з них вони є 

цідильним апаратом з відповідною будовою, у інших сприяють утриманню 

здобичі в ротовій порожнині. 

ПЛАВЦІ. Риби мають парні (грудні та черевні) й непарні (спинний, 

хвостовий і підхвостовий) плавці. Головну роль у поступальному русі вперед 

відіграє мускулатура хвостового відділу разом із хвостовим плавцем. Спинні 

і підхвостовий плавці діють як кіль, надаючи тілу риби стійкості. Парні 

плавці служать для підняття і опускання риби, для поворотів, зупинок, 

повільного плавного руху, збереження рівноваги 
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РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ СЛОВНИК БІОЛОГІЧНИХ ТЕРМІНІВ І 

ПОНЯТЬ 

 

Автотрофы - автотрофи  

аллелопатия -алелопатія  

авитаминоз - авітаміноз  

аллельные гены - алельні гени  

амитоз - амітоз  

артериальный пульс -артеріальний пульс  

ассимиляция - асиміляція  

аутосомы - аутосоми  

аэропоника – аеропоніка 

 

Бактериофаги - бактеріофаги  

белки глобулярные, фибриллярные - білки глобулярні, фібрилярні 

беспозвоночные животные - безхребетні тварини  

биогеоценоз -бігеоценоз  

близнецы -близнята, близнюки  

большие полушария – великі півкулі  

борьба за существование - боротьба за існування  

брожение – бродіння 

 

Веки - повіки  

вены - вени  

ветвление - галуження  

видообразование - видоутворення 

вкус - смак  

водоросли - водорості  

возбудимость - збудливість  

возбудители болезней – збудники хвороб  

возбуждение - збудження  

волоски - волоски  

волосы - волосся  

восприятие - сприйняття  

всасывание - всмоктування  

вторичноротые животные - вториннороті тварини  

высшие растения - вищі рослини 

 

Гаструляция - гаструляція  

гемоглобин - гемоглобін  

гербарий - гербарій  

гербициды - гербіциди  



 20 

гетерозиготность -  гетерозиготність  

гипофиз - гіпофіз  

гистология -гістологія  

глаз –око 

глазок - вічко  

гликолиз - гліколіз  

гниение - гниття  

годовые кольца - річні кільця  

головной мозг - головний мозок  

голосеменные - голонасінні 

грибы съедобные - гриби їстівні 

 

Дарвинизм -дарвінізм  

деление клеток -поділ клітин  

дивергенция - дивергенція  

диссимиляция - дисиміляція  

диферепциация -диференціація  

домашние животные – свійські тварини  

древесина - деревина  

дробление – дробіння 

 

Жабри - зябра  

жгутик - жгутик  

железы внутренней секреции -залози внутрішньої секреції  

желудочный сок - шлунковий сік  

желчь - жовч  

жилки-жилки  

жилкование листьев –жилкування листків  

жиры - жири, олії (растительные) 

 

Закаливание растений -загартування рослин  

зародышевое развитие -зародковий розвиток  

зигота - зігота  

зоб - воло  

зрачок - зіниця  

зрение – зір 

 

Изменчивость – мінливість 

 изменчивость определенная -мінливість визначена  

іммунитет-імунітет  

инбридинг-інбридинг

интерфаза - інтерфаза  
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искусственный отбор - штучний добір 

 

Камбий - камбій  

капилляры -капіляри  

кариотип -каріотип  

кисть (анатом.) - кисть  

кисть (ботан.) – китиця  

кишечнополостные -кишковопорожнинні  

клетка - клітина  

клеточный центр – клітинний центр  

клубеньковые бактерии -бульбочкові бактерії  

клюв - дзьоб  

кожа - шкіра  

кольчатые черви – кільчасті черви  

комплементарность -комплементарність  

конечности - кінцівки  

кора больших полушарий – кора великих півкуль  

корень - корінь  

корневище -корневище  

корнеплод - коренеплід  

кость - кістка 

Красная книга -Червона книга  

креационизм - креаціонізм  

кровообращение - кровообіг  

кроссинтовер - кросинговер  

круглые черви - круглі черви  

куколка - лялечка  

кусты - кущі, чагарники 

 

Легкие – легені 

лепестки-пелюстки  

лимфообращение-лімфообіг  

лист-листок  

листорасположение -листкорозміщення  

луковица –цибулина 

 

Межклеточная (тканевая) жидкость – міжклітинна (тканинна) рідина 

междоузлия -меживузля, 

міжвузля меры борьбы с вредителями -заходи боротьби зі шкідниками 

метаболизм - метаболізм  

мех - хутро  

микориза -мікориза  
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мимикрия -мімікрія  

митоз -мітоз  

млекопитающие-ссавці  

мозжечок -мозочок  

моллюски - молюски  

мохообразные - мохоподібні  

моча - сеча 

мочевой пузырь - сечовий міхур  

мутации искусственные -мутації штучні  

мышечный - м'язовий  

мышцы - м'язи 

 

Надкостница - окістя, надкісниця  

насекомые - комахи  

наследование - успадкування  

наследственность – спадковість 

 наследственные болезни -спадкові хвороби  

нервная система – нервова система  

нервное волокно – нервове волокно  

нервный центр - нервовий центр  

низшие растения - нижчі рослини 

 

Обмен веществ - обмін речовин  

обоняние - нюх  

овощи-овочі 

одревеснение - здерев'яніння  

оплодотворение - запліднення  

опорно-двигательная система -опорно-рухова система  

опыление - запилення  

органы чувств - органи чуттів  

органоиды - органоїди  

осязание - дотик  

отбор бессознательный, движущий (прямой), естественный, искусственный 

половой,стабилизирующий и др.-добір несвідомий,рушійний (прямий), 

природний, штучний, статевий,стабілізуючий тощо  

отряд –отряд 

 

Папоротник-папороть  

папоротникообразные-папоротеподібні  

паукообразные - павукоподібні  

первичноротые животные -первиннороті тварини  

перекрестное опыление -перехресне запилення  
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перелеты - перельоти 

печень - печінка  

пестик - маточка  

питание-1)активное потреблениепищи - живлення;  

2)физиологический процесс-харчування  

пищеварение-травлення  

пищеварительные ферменты -травні ферменти  

плавники - плавці  

плазматическая мембрана -плазматична мембрана  

пластиды - пластиди  

плесневые грибы - цвілеві гриби  

плод - плід 

плоские черви - плоскі черви  

побег - пагін  

подвой - підщепа  

позвонки-хребці  

позвоночник -хребет  

позвоночные - хребетні  

поджелудочная железа -підшлункова залоза  

покрытосеменные -покритонасінні  

пол - стать 

полость тела - порожнина тіла  

полупроходные рыбы -напівпрохідні риби  

почка (бот.) - брунька  

почка (анат.) - нирка  

пресмыкающиеся - ящазуни  

прививка - щеплення  

привой - прищепа  

приспособленность -пристосованість  

прок рождение человека -походження людини  

пробка - корок  

простейшие - найпростіші  

проходные рыбы - прохідні риби  

птицеводство - птахівництво  

птицы- птахи  

пыльца-пилок 

 

Раздражимость -подразливість  

размножение - розмноження  

ракообразные - ракоподібні  

реснички-війки 

рефлекс условный, безусловный -рефлекс умовний, безумовний  
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род – рід 

 

Саженец - саджанець  

семейство - родина  

семенной зачаток – насінний зачаток  

семя - насінина (одн.),насіння (множ.)  

семядоли -сім'ядолі  

сердцевинный луч – серцевинний промінь  

сетчатка - сітківка  

симбиоз - симбіоз  

скрещивание - схрещування  

сорняки - бур'яни  

сосуды - судини  

соцветие - суцвіття  

сперматозоид - сперматозоїд  

спинной мозг - спинний мозок  

стебель - стебло  

стресс - стрес  

сустав - суглоб  

сцепление генов - зчеплення генів 

 

Теплоотдача - тепловіддача                 

торможение - гальмування                    

транскрипция - транскрипція  

трансформизм - трансформізм  

трофическая цепь – трофічний ланцюг  

тычинка - тичинка 

Улитка (зоол.) - равлик, слимак  

улитка (анат.) - завитка  

устьица-продихи  

усы - вуса  

утомление-втома 

Цитоплазма-цитоплазма 

цитология-цитологія 

 

Фагоцитоз - фагоцитоз  

фистула - фістула  

фитонциды - фітонциди  

флоэма -флоема  

фотоперіодизм-фотоперіодизм 

фогосинтетическое фосфорилирование - фотосинтетичне фосфорилювання  
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Хемосинтез - хемосинтез  

хищничество - хижацтво  

хордовые животные – хордові тварини  

хромосомы половые - хромосоми статеві 

 

Цветок - квітка 

«Цветение воды» - «Цвітіння води»  

центриоли – центріолі 

 

Челюсти – щелепи  

чередование форм размножения -чергування форм розмноження  

черенок - живець  

черепномозговые нервы -черепномозкові нерви  

членистоногие - членистоногі  

чешуя – луска 

 

Шерсть - вовна 

шляпочные грибы - шапкові гриби 

Щитовидная железа -щитовидна залоза 

 

Эукариоты - еукаріоти  

эволюция - еволюція  

экологическая ниша-екологічна ніша  

элиминация - елімінація  

эмбриология - ембріологія  

эпидермис - епідерміс  

эпистаз - епістаз  

эритроциты - еритроцити  

эффектор – ефектор 

 

Ядро - ядро  

яичник - яєчник  

яйцеклетка - яйцеклітина  

яровые культуры - ярі культури 
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ТЕКСТИ З ГЕОГРАФІЇ 

 

Завдання; Перекладіть тексти українською мовою.Поясніть 

значення термінів. 

 

Текст 2.1. УКРАИНА 

 

Территория Украины размещена в Восточной Европе между 44 и 52 

градусом северной широты. Она расположена в трех природных зонах: 

смешанных лесов, лесостепной, степной. Большая часть Украины 

лежит в бассейне реки Днепр, разделяющей ее территорию на две части 

-Правобережье и Левобережье. 

Площадь Украины составляет 603,7 тысячи квадратных километров, 

население - 52 миллиона человек (на 1992 год). Территория Украины 

протянулась более чем на 1300 километров с запада на восток и почти на 900 

километров с севера на юг. 

В состав Украины входят Республика Крым, 24 административные 

области и 480 районов (без городских). На ее территории выделены три 

крупных экономических района: Донецко-Приднепровский, Юго-Западный и 

Южный. 

Природные условия и природные ресурсы - один из главных факторов 

развития Украины. Она располагает значительными запасами железных и 

марганцевых руд, большими массивами плодородных черноземных почв. 

 

Текст 2.2. АЗОВСКОЕ МОРЕ 

 

Азовское море - внутреннее море на юге Украины, южная естественная 

граница Запорожской области. Тюркское «азак» означает низкий, 

расположенный на низком месте. Возможно, название море получило по 

имени древнего торгового центра Азак, находившегося в районе нынешнего 

города Азова Ростовской области при устье реки Дон на низменном южном 

берегу. 

Площадь Азовского моря - 37600 квадратных километров. Море 

представляет собой мелководный водоем с почти плоским дном и 

наибольшей глубиной 13,5 метрав. 

Вдоль северного побережья в Азовское море вдаются ориентированные 

на юго-запад косы Кривая, Белосарайская, Бердянская, Федотова, Лессовые 

берега между ними размываются, в результате чего образуются высокие 

клифы. На Керченском побережье известковые мысы чередуются   с бухтами,   

где аккумулируются наносы. 
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Текст 2.3.  ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ  

СТРОЕНИЕ 

 

Геологическое строение определяет размещение полезных ископаемых, 

влияет на рельеф, который является одним из важных компонентов 

природной среды. Абсолютные высоты поверхности, ее характер, экспозиция 

склонов относительно сторон горизонта сказываются на распределении 

климатических элементов, поверхностного стока, распространении 

почвенных вод, почв, растительности. Вместе с литологией покрывающих 

пород рельеф является одним из ведущих компонентов ландшафта. Генезис 

типов и форм рельефа, их морфологические черты, характер расчленения 

сказываются на ландшафтно-морфологической структуре физико-

географических регионов. 

Значительное влияние на формирование и развитие современных 

ландшафтов Украины имели палеогеографические условия антропогенного 

периода. С геологическим строением связаны характер и интенсивность мео 

тектонических движений земной коры, гидрогеологические условия, 

распространение месторождений полезных ископаемых, разработка которых 

1Н0СИТ заметные изменения в окружающую среду. 

 

  

Текст 2.4. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ  ТРАНСПОРТ УКРАИНЫ 

 

И Украине развиты все виды современного транспорта. Наибольшую 

роль в Перевозке грузов и пассажиров, в обеспечении экономических 0ИЭ6Й 

Украины с другими странами играет железнодорожный транспорт. Длина 

железнодорожной сети около 23 тысяч километров. Важнейшие 

железнодорожные магистрали электрифицированы, они составляют 1/3 

длины всех железных дорог. 

Самая густая сеть железных дорог в Донбассе, Приднепровье и в 

западной части Лесостепи, меньше всего железных дорог в Полесье и на юге 

Степи. По территории Украины проходят железные дороги, обеспечивающие 

связь с Польшей, Чехией, Словакией, Венгрией, Румынией, другими 

странами Европы. Крупнейшие железнодорожные узлы - Киев, Харьков, 

Львов,Днепропетровск, Запорожье. 

Основное место в перевозках по железным дорогам занимают 

промышленные грузы: железная руда, каменный уголь, строительные 

материалы, лесоматериалы, химическое сырье и др. Железнодорожный 

транспорт  также перевозит много зерна и сахарной свеклы. 

 

 

 



 28 

Текст 2.5. ЗАПОВЕДНИКИ 

 

Заповедник - это территория (или акватория), на которой сохраняется в 

естественном состоянии весь его природный комплекс, место существования 

редких и исчезающих животных. То есть деятельность заповедников 

направлена на сохранение генофонда растений и животных. Заповедники 

полностью исключены из хозяйственного пользования. В них запрещена 

всякая деятельность, не связанная с выполнением возложенных на 

заповедники задач. 

Заповедники Украины - научные учреждения, где проводятся 

исследования структуры и функции первичных биогеоценозов. Эти 

исследования позволяют разрабатывать меры по использованию 

биогеоценозов в разных естественно-географических зонах и ландшафтах 

(чтобы добиться их максимальной биологической продукгивности) и 

созданию искусственных ландшафтов с оптимальным природным 

окружением для жизни человека. Исключительное значение имеют 

заповедники в изучении экологии промысловых и редких животных. 

На территории Украины насчитывается 11 заповедников. 

 

Текст 2.6. ДОНЕЦКО - ПРИДНЕПРОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

РАЙОН 

 

В состав Донецко-Приднепровского экономического района входят 

восемь областей: Донецкая, Луганская,Запорожская, Днепропетровская, 

Кировоградская, Харьковская, Полтавская и Сумская. Он занимает большую 

часть Левобережной Украины. Площадь - около 221 тыс. км, или 37% 

территории Украины. В районе проживает 21,8 млн. человек, или 42% всего 

населения страны. Средняя плотность населения самая высокая среди 

экономических районов Украины (98 чел. на 1кв. км). 

Экономико-географическое положение района очень удобное. Он 

расположен в лесостепной и степной зонах, и только небольшая часть 

Сумской области лежит в Полесье. Здесь пролегают важные 

железнодорожные, автомобильные и речные пути, имеющие большое 

значение для  межрайонных экономических связей. 

Район имеет непосредственный выход к Азовскому морю. Район - 

самая мощная индустриальная база Украины. Сформировавшаяся здесь еще н 

дореволюционный период угольно-металлургическая база сыграла важную 

роль в промышленном развитии других районов Украины. 
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Текст 2.7. РЕЛЬЕФ 

 

На территории Украины распространены такие главные генетические 

жим рельефа: водно-эрозийный и водно-аккумулятивный, лессовые, 

равнины, ледниковый и водно-ледниковый, денудационный, карстовый, 

ИЛОВЫЙ, морской аккумуляции и абразии. 

Большая роль в строении рельефа Украины принадлежит речным 

долинам, которые характеризуются значительным разнообразием типов. 

Современная гидрографическая сеть начала формироваться с неогена после  

освобождения  значительных пространств от моря. 

Продолжительность формирования речных долин и характер 

неотектонических движений обусловили наличие серии террас, их разное 

строение. Например, долина Днепра на широте Киева достигает ширины 120 

километров и состоит из поймы, боровой, лессовой и моренной террас с 

максимальной высотой над уровнем Днепра до 35-40 метров 

. 

Текст 2.8. МОЛОЧНАЯ 

 

Современное наименование реки произошло от половецкого названия 

Сютень, от слова «сютана» - молочная мать, кормилица, дающая молоко. 

Предполагается, что название Сютень, Молочные воды, Молочная • подует 

понимать как «изобильная». Пойма реки, покрытая сочной травой, і інші 

излюбленным местом всех кочевых народов, живших в Приазовье, тогда как 

степная растительность в других местах летом выгорала. Молочная - самая 

длинная река Северо-Западного Приазовья. Длина реки - 197 километров. 

 

Текст 2.9. ДНЕПР 

 

По длине является третьей рекой в Европе. При общей протяженности  

2285 километров 1200 километров приходится на Украину, его бассейн 

занимает  почти половину территории Украины. Днепр берет начало на  

Валдайской возвышенности (Смоленская обл.). На Украину он вступает 

возле устья   реки Сож. Площадь его водосбора 503 тысячи квадратных 

километров. 
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Завдання: Перекладіть тексти російською мовою. Поясніть 

значення термінів. 

Текст    2.10. УКРАЇНСЬКІ КАРПАТИ 

 

Карпати характеризуються середньо високими горами, наявністю 

значних територій, зручних для господарської діяльності, вологим теплим 

кліматом,  чітко вираженою вертикальною зональністю. 

Близько 40% території вкрито лісами (бук, смерека, ялиця та ін.). На 

вершинах та схилах багатьох гірських масивів знаходяться субальпійські і 

альпійські луки - полонини, що їх використовують переважно як природні 

пасовища. Карпатські гори багаті дикорослими плодами і ягодами ( малиною, 

ожиною, чорницею, шипшиною та ін.), різноманітною лікарською 

сировиною. 

Гірським Карпатам властиві інтенсивні опади (800-1600 мм на рік та 

більше). Це у 2,5-4 рази більше, ніж, наприклад, у південних степових 

районах України. 

Зона Карпат (особливо Прикарпаття і Закарпаття) - район давнього 

зледеніння; вона добре освоєна у промисловому і транспортному 

відношеннях. 

 

 

Текст 2.11. ЛІСОСТЕПОВА ЗОНА 

 

Лісостеп України простягається від Прикарпаття до західних відрогів 

Середньо руської височини і займає 202 000 кілометрів, що становить 34% 

території України. 

Значна протяжність лісостепу з заходу на схід і з півночі на м зумовлює 

різноманітність його природних умов, що проявляється у відмінностях 

геологічної будови та рельєфу, кліматичних умов, водного режиму, грунтово-

рослинного покриву, ландшафтної структури різних його частин. 

Наявність лісових масивів і сільськогосподарських угідь, височин і 

НИЗОВИН спричиняє протягом теплого періоду року різні контрасти в 

розподілі температури, атмосферних опадів, швидкості І напрямку вітру 

тощо. У формуванні цих контрастів значну роль відіграє мінливість 

турбулентного 

Обміну в приземному і пограничному шарах атмосфери зумовлена 

термічними і динамічними факторами. Термічний фактор проявляеться в 

різниці температур діяльних поверхонь ліс і сільськогосподарські угіддя 

водна поверхня і суша схили різної крутизни та експозиції 
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Тексе 2.12.МІНЕРАЛЬНО-СИРОВИННІ РЕСУРСИ. 

 

Україна має великі запаси багатьох цінних мінерально-сировинних 

ресурсів,розміщення яких безпосередньо пов’язане з  особливостями 

геологічного формування та будови її території. Україна посідає важливе 

місце за запасами багатьох цінних корисних копалин: марганцевих руд,  

первинних каолінів, залізних руд, коксівного вугілля та вогнетривких глин. 

 В Україні розміщені також великі поклади самородної сірки, кухонної  

та калійної солей, цементної сировини та ряд інших цінних викопних 

ресурсів.За масштабами і якістю названих мінеральних сировинних ресурсів  

України  виділяється не лише серед країн Європи, а й серед  країн світу та 

може направляти значну її кількість на експорт. 

 В Україні виявлено значні запаси паливно-енергетичних ресурсів. Серед 

Них провідне місце належить кам’яному та бурому вугіллю, загальні запаси 

Якого оцінюються в 75 млрд. тонн. Основні поклади кам’ яного вугілля 

зосереджені в Донбасі(98%). 

 

 

Текст 2.13. ПОЛІССЯ 

 

 Зона змішаних лісів у межах України представлена Поліською 

провідницією, яка охоплює північну частину Українию. 

 Полісся характеризується я низовинним рельєфом, широкими  

Заболоченими річковими долинами, позитивним балансом вологи, 

пануванням дерново-підзолистих і болотистих грунтів, які сформувалися 

переважно на піщаному субстраті, високим рівнем грунтових вод, значним 

поширенням соснових лісів з домішкою широколистих порід. На Поліссі 

зберігається велика мозаїчність природних територіальних комплексів, 

що ускладнює сільськогосподарське використання території. 

 За ландшафтами особливостями Українське Полісся поділяють на 

п’ять фізико-географічних областей: Волинське Полісся, Житомирське, 

Київське, Чернігівське та Новгород-Сіверське. Особливості ландшафтної 

структури кожної з областей впливають на характер і спрямованість 

розвитку фізико-географічних процесів. В Поліссі розвиваються 

заболочування, дефляція, меншою мірою-ерозія, засолення області (на 

лівобережжі Дніпра), карст (на Волинському і Новгород-Сіверському 

Поліссі. 
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РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ СЛОВНИК ГЕОГРАФІЧНИХ ТЕРМІНІВ І 

ПОНЯТЬ 

 

Абразия - абразія  

агломерация -агломерація  

азимут - азимут  

аккумуляция - акумуляція  

архипелаг - архіпелаг  

атмосферное давление -атмосферний тиск  

атмосферные осадки -атмосферні опади  

атолл – атол 

 

Барограф -барограф  

береговая отмель – берегова обмілина  

биосфера - біосфера  

болотно-подзолистая почва-болотно-підзолистий грунт  

бора - бора  

бореальный воздух – кореальне повітря  

бриз речной - бриз річковий  

буря пыльная - буря пилова 

 

Вектор осевой - вектор осьовий  

вершина - вершина, верхів'я  

ветер восходящий* нисходящий -вітер висхідний, низхідний  

влагоемкость - вологоємкість 

влагосодержание - вологовміст  

водно-ледниковый -водо-льдовиковий  

водоворот - вир  

водоем - водойма, водоймище  

водопад - водоспад,  

водораздел - вододіл  

водораздельный - вододільний  

водораспределитель-водорозподільник  

возвышение - підвищення  

возвышенность - височина  

воронка поглощения – лійка поглинання  

восток - схід 

время всемирное - час всесвітній  

время поясное - час поясний  

вулкан древний, действующий -вулкан давній, діючий  

выветривание - вивітрювання  

высотомер - висотомір 
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Гейзер - гейзер  

географическая долгота -географічна довгота  

геосинклиналь - геосинкліналь  

гигрометр - гігрометр  

гидрологический пост -гідрологічний пост  

гидросфера - гідросфера 

глобус -глобус 

год световой - рік світловий 

годинний - річний 

годовой-річний 

гололед - ожеледь 

гололедица - ожеледиця 

горизонталь с отрицательнойотметкой - горизонталь звід'ємною відміткою 

(позначкою)  

горный - гірський, гірничий 

(гірський ланцюг, хребет; 

гірнича справа)  

горообразовательый -горотворний  

горобразующий -гороутворюючий  

горст - горст  

горы остаточные - гори мілишкові  

горы сбросово-складчатые -гори скидово-складчасті  

горы глыбовые - гори брилові(глибові)  

гребен - грабен   

градусная сеть - .градусна сітка 

 

Дельта - дельта  

денудация плоскостная,площадная – денудація площинна, площова  

дождь искусственный – дощ штучний  

долина речная, сбросовая -долина річкова, скидова 

 

Единый почвообразовательный Процесс – єдиний ґрунтотворний процес 

естественный (о природе) -природний естественный (о науках) - 

природничий, природознавчий  

естествовед - природознавець  

естествознание- природознавство 

 

Животноводство – тваринництво 

 

Загрязнение воздуха -забруднення повітря  

заболачивание - заболочування  

заказник - заказник  
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залежь - поклад, переліг  

залив - затока  

запад - захід  

заповедник - заповідник  

запруда - загата  

зарево - заграва  

засаживать лесом – засаджувати лісом  

засуха - посуха 

засухоустойчивый- посухостійкий  

затемнение - затемнення  

землетрясение - землетрус  

зябь – зяб 

 

Извержение - виверження  

известняк - вапняк  

излучение - випромінювання  

изобара - ізобара  

изобарический -і зобаричний  

изобата -ізобата  

изогипса - ізогіпса  

изотерма -ізотерма  

ил - мул 

иней-іній 

интрузия - інтрузія  

ископаемое - копалина  

ископаемый - викопний  

искусственный - штучний  

исток - витік  

источник –джерело 

 

Каботаж - каботаж  

каньон-каньйон  

карст - карст  

карта - карта  

картографическая сетка -картографічна сітка  

картографироваие -картографування  

карьер - кар'єр  

климатический пояс -кліматичний пояс  

компас горный; карманный -компас гірничий; кишеньковий  

кора выветривания – кора вивітрювання  

котловина - котловина  

краеведение - краєзнавство  
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кратер вулкана, лунный -кратер вулкана, місячний  

крик-крик 

 

Лава - лава 

лагуна - лагуна 

лакколит - лаколіт 

ледник - льодовик 

ледниковый - льодовиковий 

лесс - лес 

летоисчисление - літочислення 

литология - літологія 

литосфера - літосфера 

луг заливной, пойменный -лука (луг) заливна, заплавна  

луговой - лучний, луговий  

лугостепь – луко стен 

 

Магматические породы -магматичні породи  

магнитное склонение – магнітне схилення  

мантия - мантія  

масштаб длин, съемки -масштаб довжин, зйомки  

материковая отмель -материкова обмілина  

материковый склон -материковий схил  

мегаполис - мегаполіс  

межгорный - міжгірний, 

міжгірський межгорье - міжгір'я, межигір'я  

междуречье -межиріччя  

межень - межень  

мелиорация -меліорація  

меридиан - меридіан  

метисы - метиси  

миграция -міграція  

Мировой океан - Світовий океан  

морена - морена 

морское течение - морська течія  

мулат - мулат  

муссон – мусон 

 

Наводнение - повінь  

нагорье- нагір'я, верховина  

наледь - полій  

напряжения тектонические-напруження тектонічні  

насаждения лесозащитные -насадження лісозахисні 
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население - населення  

нефоскоп - нефоскоп  

нефтедобыча - нафтовидобуток  

нивелир барометрический -нівелір барометричний  

низина - низина, низькоділ  

низменность – низовина 

 

Облако слоисто-кучевое - хмарашарувато-купчаста  

оболочка Земли - оболонка Землі  

овраг - яр, яруга  

оледенение - зледеніння  

осадки - осадки (геол.), 

опади (метеорол.)  

осадкомер - опадомір  

останец -останець  

ось – вісь 

 

сплив - відлив, відплив  

отмель - обмілина  

отрог- відріг 

 

Параллель - паралель 

пассат - пасат 

перешеек - перешийок 

пісчаник - пісковик 

пещерара - печера 

питание дождевое – живлення дощове  

пищевая промышленность -харчова промисловість  

плато горное, известняковое -плато гірське, вапнякове  

плес-    плесо 

плоскогорье - плоскогір'я 

плоскость - площина 

плотина- гребля 

плотность воды, воздуха, Земли -густина води, повітря, Землі  

плотность населения – густота населення  

плотность почвы – щільність грунту  

площадь - площа  

плювиограф - плювіограф  

поверхность - поверхня  

пойма - заплава  

покров ледяной – покрив льодовий  

полезные ископаемые – корисні копалини  
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полесье - полісся  

половодье - водопілля, повінь  

полуденная линия – полуднева лінія  

полуостров - півострів  

почва лессовая - грунт лесовий  

прилив- приплив  

природно географический -природно-географічний  

природоведение -природознавство  

приток (реки) - притока  

пролив – протока 

 

Равнина - рівнина 

равноденствие - рівнодення 

районирование - районування 

рельєф - рельєф 

речная терраса - річкова тераса 

риф - риф 

родник - джерело 

рукав реки - рукав річки 

русло - річище, русло 

рябь – брижі 

 

Сброс - скид 

сдвиг - зсув 

север - північ 

седловина - сідловина 

сезон влажный, вегетационный -сезон вологий, вегетаційний  

сезон года - пора року  

сейсмограф -сейсмограф  

сетка, сеть - сітка  

сияние (действие) -сяяння,сіяння  

сияние (о свете) - сяйво (полярне,північне)  

скала - скеля  

складкообразование -складкоутворення  

склон (скат) - схил  

слой - шар, верства, пласт  

слоистый - шаруватий  

смешанный лес - мішаний ліс  

снеготаяние - сніготанення  

солнцестояние - сонцестояння  

средиземноморский -середземноморський  

средиземный - Середземний  
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среднесуточный -середньодобовий  

стратосфера - стратосфера  

сутки астрономические – доба астрономічна  

сырье – сировина 

 

Тайфун - тайфун  

термограф - термограф  

термометр - термометр  

территория - територія  

терраса - тераса  

толчок - поштовх  

тшшшно энергетический –паливно-енергетичний  

точка (вершинная, измерения,отлива и т.д.) - точка ...  

транспорт железнодорожный,речной - транспорт залізничний, річковий, 

трапп - трап  

трог - трог  

тропик-тропік  

тропосфера - тропосфера  

трудовые ресурсы – трудові ресурси 

 

Увлажнение - зволоження  

углепромышленный -вуглепромисловий  

угол наблюдения, вращения, магнитного склонения -кут спостереження, 

обертання, магнітного схилення  

урбанизация - урбанізація  

ущелье – ущелина 

 

Фация-фація  

флюгер – флюгер 

 

Циклон - циклон  

цунами-цунамі 

Часть света - частина світу 

Шельф - шельф  

широтная зональность - широтна зональність 

Экватор – екватор 

экономическая оценка природних условий - економічна оцінка 

природних умов                     

эрозия – ерозія 

эра-ера 

 

Юг – південь 
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ТЕКСТИ З ХІМІЇ 

 

Завдання; Перекладіть тексти українською мовою. Поясніть читання 

термінів, 

 

Текст 3.1. АТОМНО-МОЛЕКУЛЯРНОЕ УЧЕНИЕ В ХИМИИ 

 

Атомно-молекулярное учение развил и впервые применил в химии 

великий русский ученый М.В.Ломоносов (работа «Элементы ми 

тематической химии» (1741). Через 67 лет английский ученый Джон 

Дальтон изложил основные положения атомистики в книге «Новая система 

химической философии» (1808). Окончательное атомно-молекулярное 

учение в химии утвердилось в середине 19 столетия. На Международном 

съезде химиков в 1860 году были приняты определения понятий молекулы н 

атома. 

МОЛЕКУЛА- это наименьшая частица данного вещества, обладающая 

ню химическими свойствами. Химические свойства молекулы определяются 

его составом и химическим строением. 

АТОМ- это электро нейтральная частица, состоящая из положительно 

заряженного атома ядра и отрицательно заряженных электронов. Атом-это 

наименьшая частица химического элемента, входящая в состав молекул 

простых и сложных веществ. Химические свойства элемента определяются 

строением его атома. 

 

 

Текст 3.2. ВОДОРОД 

 

Водород - газ без цвета, вкуса и запаха. Это самый легкий газ (в 14,4 І»» їм 

легче воздуха). Мало растворим в воде (в 1 л воды при 20 градусах 

растворяется 18 мл водорода). При температуре - 252,8 градуса и 

атмосферном давлении переходит в жидкость. Жидкий водород бесцветен. 

Водород горит в кислороде с выделением большого количества 

теплоты. Температура водородно-кислородного пламени достигает 3000 

градусов. Смесь двух объемов водорода и одного объема кислорода 

называется гремучим газом. При поджигании такая смесь даст сильный 

взрыв. Как при горении водорода в кислороде, так и при взрыве гремучей 

смеси образуется вода. 

Применяют водород: 1) для получения высоких температур 

кислородно-водородным пламенем режут и сваривают металлы; 2) для 

добывания металлов ( молибдена, вольфрама и др.) из их окислов; 3) в 

химической промышленности - для получения аммиака из азота воздуха и 
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искусственного жидкого топлива из угля. А также, как легкий газ, он 

используется для наполнения аэростатов и дирижаблей (в смеси с гелием). 

 

Текст 3.3. РАСТВОРИМОСТЬ ВЕЩЕСТВ В ВОДЕ 
 

Растворимость - это свойство вещества растворяться в воде или в 

другом растворителе. В воде могут растворяться твердые, жидкие и 

газообразные вещества. По растворимости в воде все вещества делятся на три 

группы: 

1) хорошо растворимые: сахар, медный купорос, гидроксид натрия 

(твердые вещества); спирт,ацетон (жидкие вещества); хлористый водород, 

аммиак (газообразные вещества); 

2) малорастворимые вещества: гипс, сульфат свинца (твердые); 

диэтиловый эфир, бензол (жидкие); метан, азот, кислород (газообразные ); 

3) практически не растворимые: стекло, серебро, золото (твердые 

вещества); керосин, растительное масло (жидкие); благородные [инертные] 

газы (газообразные вещества). Количественно растворимость выражают 

числом граммов вещества, которые можно максимально растворить в 100 г 

растворителя приданной температуре. Это количество называется 

коэффициентом растворимости   или   просто растворимостью вещества. 

 

Текст 3,4. ЗНАЧЕНИЕ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ЗАКОНА 

 

Периодический закон Д. И. Менделеева положил начало современной 

химии, сделал ее единой, целостной наукой. Элементы стали 

рассматриваться во взаимосвязи, в зависимости от того, какое место они 

занимают в периодической системе. 

Химия перестала быть описательной наукой. С открытием 

периодического закона стало возможным научное предвидение. Появилась 

возможность предсказывать и описывать новые елемента их соединения, 

блестящий пример этого -предвидение Д. И. Менделеевым существования 

еще не открытых в его время елементов, из которых для трех - галия, 

скандия, германия - он дал точное описание свойств. 

На основе закона Менделеева были заполнены все «пустые клетки» «ГО 

системы от елемента с 2=1 до 2=92, а также открыты трансурановые 

элементы. И сегодня этот закон служит ориентиром при открытии или 

Искусственном создании новых химических элементов. 
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Текст 3.5. ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МЕТАЛЛОВ 

 

Для всех металлов характерен металлический блеск, обычно серый 

цвет и непрозрачность, которая связана с наличием свободных электронов. 

Металлы имеют хорошую электрическую проводимость, уменьшающуюся с 

повышением температуры. Самую большую электрическую проводимость 

имеют серебро и медь. За ними идут золото, алюминий, железо. 

Различна плотность металлов. Самый легкий металл - литий (плотность 

0,53 г/куб.см), самый тяжелый осмий - 22,6 г/куб.см). Металлы с 

ПЛОТНОСТЬЮ менее 5 г/куб.см называются легкими, остальные - 

тяжелыми. 

Металлы отличаются по твердости. Самый твердый металл - хром (он 

режет стекло), наиболее мягкие - калий, рубидий и цезий. Они легко режутся 

ножом. 

Температура плавления. Наиболее легкоплавкие металлы ртуть  

(температура плавления 38,9 градуса), цезий и галлий (29,0 и 29,8 градуса). 

Вольфрам-наиболее тугоплавкий металл (температура плавления 3390 і 

радуса). Он используется для изготовления нитей электроламп. 

 

Текст 3.6. РЕАКЦИИ ПОЛИКОНДЕНСАЦИИ 

 

Поликоденсация - это процесс образования высокомолекулярных 

соединений из низкомолекулярных, обычно сопровождающийся выделением 

побочных веществ (воды, аммиака, хлористого водорода и др.). 

Как известно, при полимеризации в отличие от поликонденсации 

иыцвлбпия побочных веществ не происходит. Продукты поликондексации і 

(исключая побочные вещества) так же, как и полимеризации, называются 

полимерами. 

При реакциях поликонденсации рост цепи происходит постепенно: 

сначала взаимодействуют между собой исходные мономері,!, затем 

образовавшееся соединение поочередно реагирует с молекулами тех же 

мономеров, образуя в итоге полимерное соединение. 

Примером реакции поликонденсации может служить образование 

фенолформальдегидных смол, употребляемых для изготовления 

пластических масс. Реакция протекает при нагревании в присутствии 

катализатора. 
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Текст 3.7. ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКАЯ ДИССОЦИАЦИЯ 

 

Некоторые вещества в растворенном или расплавленном виде 

распадаются на ионы и поэтому проводят электрический ток. Они 

называются электролитами. К ним относятся кислоты, соли, основания. 

Другие вещества при таких же условиях на ионы не распадаются и 

электрический ток не проводят. Они называются неэлектролитами. 

К ним относится большинство органических соединений. 

Распад электролитов на ионы при растворении их в воде называется 

электролитической диссоциацией. 

В 1887 году шведский ученый С.Аррениус предложил теорию 

электролитической диссоциации. Основные положения теории: 

1) электролиты при растворении в воде распадаются (диссоциируются) 

на ионы - положительные и отрицательные; 

2) под действием электрического тока ионы приобретают направленное 

движение: положительно заряженные ионы перемещаются к катоду, 

отрицательно заряженные - к аноду; 

3) диссоциация - обратимый процесс: параллельно с расщеплением 

молекул на ионы (диссоциация) происходит процесс соединения ионов 

(ассоциация) 

. 

Завдання: Перекладіть тексти російською мовою. Поясніть значення 

термінів. 

 

Текст 3.8. ХЛОРОВОДЕНЬ 

 

Ц«: безбарвний газ з різким запахом. Під час вдихання подразнює дихальні 

шляхи і викликає ядуху.  В 1,3 раза важчий за повітря. Водний 

розчин хлороводню називається соляною, або хлороводневою, кислотою. 

В лабораторних умовах хлороводень добувають під час взаємодії 

мюриду натрію з концентрованою сірчаною кислотою. При цьому у і 

утворюються хлороводень і кисла сіль - гідросульфат натрію. Хлороводень 

можна добувати і при горінні водню у хлорі. 

На цих реакціях базуються промислові способи добування соляної 

кислоти: сульфатний і синтетичний. В обох випадках хлороводень, що 

утворюється, поглинається водою в спеціальних поглинальних баштах. Газ і 

вода рухаються протитечією ( газ знизу вгору, вода згори вниз). 

Соляна кислота застосовується для добування її солей (хлориду барію, 

мюриду цинку тощо), при протравлюванні металів, а також у харчовій 

промисловості і медицині. Як реагент використовується в усіх хімічних 

лабораторіях. 
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Текст    3.9.   ХІМІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ 

 

Важливою характеристикою елементів є їх поширеність у земній корі, 

тобто у верхній твердій оболонці Землі, товщина якої умовно прийнята 

такою, що дорівнює 16км. Розподіл елементів у земній корі вивчає геохімія-

наука про хімію Землі. Радянський геохімік О.П.Виноградов склав і ІІГНІИЦЮ 

середнього хімічного складу земної кори. 

Згідно з цими даними найпоширенішим елементом є кисень - 47,20% 

миси земної кори, потім йдуть елементи кремній-27,60, алюміній - 8,80, шиї 

н)- 5,10, кальцій - 3,60, натрій - 2,64, калій - 2,60, магній - 2,10, водень - 

0,15%. 

І наведених чисел видно, що елементи поширені в земній корі дуже 

нерівномірно. Вказані 9 елементів становлять 99,79% маси земної кори, усі 

ІІІІІІІ - лише 0,21%. Як уперше встановив Д. І. Менделєєв, найпоширенішими | 

природі є елементи «малої атомної ваги, а в організмах виключно 

переважають найлегші елементи (Н, С, N. О)». 

 

 

 

Текст 3.10. ОЦТОВА КИСЛОТА 

 

Оцитова кислота при звичайній температурі - безбарвна рідина з різким 

характерним запахом. При температурі, нижчій за + 16,6 градуса, вона 

твердне у вигляді кристалів, схожих на лід, внаслідок чого дістала назву 

•ІІ.МПІНОЇ оцтової кислоти. Оцтова кислота розчиняється у воді в будь-яких 

пропорціях. 3-9%-ий водний розчин її відомий під назвою ОЦЕТ, який 

вживають як приправу до їжі.   70-80%-на   оцтова  кислота називається 

ОЦТОВОЮ ЕСЕНЦІЄЮ. 

За хімічними властивостями оцтова кислота подібна до мінеральних 

кислот. У водних розчинах вона дисоціює на іони. Кислотний залишок 

називається ацетат-іоном. Оскільки оцтова кислота належить до слабких 

електролітів, то іонів водню і ацетат-іонів утворюється мало. 

Які мінеральні солі, оцтова кислота взаємодіє з основами, основними 

оксидами і солями, що використовуються для добування її солей-ацетатів. 

Сучасний синтетичний спосіб добування оцтової кислоти оснований на 

окисленні оцтового альдегіду. 
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Текст    3.11. ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ 

 

Органічними називаються сполуки, до складу яких входить елемент 

вуглець. Крім вуглецю, органічні сполуки найчастіше містять водень, кисень, 

азот; значно рідше - сірку, фосфор, галогени і деякі метали. 

Основні положення теорії хімічної будови органічних сполук О.М. 

Бутлерова: 

1)у молекулах атоми сполучені один з одним у певній послідовності 

відповідно до їхньої валентності. Порядок зв'язку атомів називається 

хімічною будовою; 

2)  властивості речовини залежать не лише від того, які атоми і в якій 

кількості входять до складу її молекули, але й від того, в якому порядку вони 

сполучені між собою, тобто від хімічної будови молекули; 

3) атоми або групи атомів, що утворили молекулу, взаємно впливають 

один на одного, від чого залежить активність і реакційна здатність молекули. 
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РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ СЛОВНИК ХІМІЧНИХ ПОНЯТЬ І 

ТЕРМІНІВ 

 

Адсорбция - адсорбція                               

активация - активація 

аллотропия - алотропія                            

атомно-молекулярное учение - атомно-молекулярне вчення 

алюминотермия -алюмінотермія             

асбест - азбест                                           

 

Белки-білки 

берлинская глазур-берлінська блакить 

 

Валентность – валентність 

весовой анализ – ваговий аналіз 

взрывчатые вещества-вибухові речовини 

внутрикомплексные соединения-внутрішньокомплексні сполуки 

водатяжелая,известковая, сетроводородная-вода важка, вапняна,сірководнева 

водовод-водень 

водородный показатель-водневий показник 

восстановление-відновлення 

восстановитель - відновник 

 

Газификация твердого топлива - ггазифікація твердого палива 

газообразный - газоподібний 

галогенопройзводные -галогенопохідні 

галогеноводные - галогеноводні 

гель (гели) - гель (гелі) 

гетероциклические соединения -гетероциклічні сполуки 

гидратация - гідратація 

гидролиз-гідроліз 

гниение-гниття 

горение-горіння 

гремучий газ - гримучий газ 

 

Двойная химическая связь -подвійний хімічний зв'язок 

двойные соли - подвійні солі 

дизельное топливо – дизельне паливо 

дисахариды - дисахариди 

диссоциация электролитическая- дисоціація електролітична 

доменный процесс - доменний процес 

древесный уголь - деревне вугілля 
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Едкие щелочи - їдкі луги 

 

Железо – залізо 

 

Закон сохранения массы –закон збереження маси  

закон действующих масс -закон діючих мас  

закон постоянства состава вещества - закон сталості складу речовини  

закон соединительный газовый -закон об'єднаний газовий  

золь (золи) - золь (золі)  

зонная плавка - зонна (зонова) плавка 

 

Известь гашеная, хлорная -вапно гашене, хлорне  

известняк - вапняк  

изомерия пространственная - ізомерія просторова  

изотопы - ізотопи  

ингибирование - інгібірування  

ингибитор - інгібітор  

инструментальные методы анализа – інструментальні методи аналізу  

ионная химическая связь – іонний хімічний зв'язок 

 

Каменноугольная смола -кам'яновугільна смола 

качественный анализ -якісний аналіз 

квасцы - галун 

керосин - гас 

кислородосодержащий -кисневмісний 

кислота - кислота  

угольная - вугільна,  

масляная - масляна,  

муравьиная - мурашина,  

олеиновая - олеїнова,  

уксусная - оцтова,  

серная - сірчана тощо 

клей животный, резиновый -клей тваринний, гумовий 

клетчатка - клітковина 

коагуляция -коагуляція 

количественный анализ -кількісний аналіз 

комплексные соединения -комплексні сполуки 

конверсия - конверсія 

конвертер - конвертер 

концентрация - концентрація 

коррозия - корозія 

крахмал - крохмаль 

крекинг - крекінг 

кристаллическая решетка -кристалічна гратка 
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Лантаноиды -лантаноїди  

люминесценция – люмінесценція 

 

Масла - масла, олії 

массовое число - масове число 

межмолекулярные взаимодействия - міжмолекулярні взаємовідношення 

мел - крейда 

металлическая связь -металевий зв'язок 

металлотермия - металотермія 

микроэлементы - мікроелементи 

молекулярная масса -молекулярна маса 

моль - моль 

мочевина - сечовина 

мрамор - мармур 

мука костная, фосфоритная -борошно кісткове, фосфоритне 

мыла -мила 

мышьяк - миш'як 

 

Наполнители - наповнювачі  

насыщенный - насичений  

нафталин - нафталін  

нейтрализация - нейтралізація  

нефть - нафта  

нефтепереработка -нафтопереробка  

нормальный раствор -нормальний розчин 

 

Обогащение полезных ископаемых – збагачування корисних копалин 

окисление - окиснення  

окислительно-восстановительные реакции - окисно-відновні реакції 

окислитель - окисник  

оксидирование - оксидування  

оксиды - оксиди 

 

октановое число - октанове число  

опреснение воды - опріснювання  

орбиталь - орбіталь  

органические удобрения -органічні добрива  

осадок - осад  

осаждение – осадження (осаджування)  

основания - основи  

отравляющие вещества -отруйні речовини 

 

Пассивирование - пасивування  

перекристаллизация -перекристалізація   
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периодическая система элементов – періодична система елементів 

пирометалургия - пірометалургія  

пластичность - пластичність 

пластмассы - пластмаси  

плотпость электронная – густина елсктронна  

поваренная соль - кухонна сіль  

полезные ископаемые – корисні копалини  

поливинихлорид -полівінілхлорид  

полимеризация - полімеризація  

полиэтилен -поліетилен  

поляризованность-поляризованість  

полярность - полярність  

природные газы - природні гази  

протівохимическая защита -протихімічний захист 

 

Равновесие химическое -рівновага хімічна  

радиационная химия -радіаційна хімія  

радикал - радикал  

радиоактивность -радіоактивність  

раствор истинный, насыщенный,концентрированный - розчиністинний,  

насичений, концентрований  

растворимость - розчинність  

растворители - розчинники  

реакции: гидратации, гидрирования, замещения, качественные, необратимые, 

обратимые, разложения, соединения, цепные -реакції: гідратації, гідрування, 

заміщення, якісні, необоротні, оборотні, розкладу,розщеплення, сполучення 

ланцюгові  

реакция серебряного зеркала -реакція срібного дзеркала  

регенерация - регенерація  

резина - гума 

ректификация - ректифікація  

рибонуклеиновые кислоты - рибонуклеїнові кислоти  

риформинг - риформінг  

ртуть - ртуть 

Сажа - сажа 

свинцовые белила – свинцеві білила  

седиментация -седиментація  

сера - сірка  

серебро - срібло 

серний цвет - сірчаний цвіт  

сернистий - сірчистий  

сероводород -сірководень  

сероуглерод -сірковуглець  

силикагель - силікагель  

символы химических элементов -символи хімічних елементів  
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скорость химических реакций -швидкість хімічних реакцій  

соединения химические – сполуки хімічні  

соли - солі 

сольватация - сольватація  

спектральный анализ -спектральний аналіз  

сплавы - сплави  

сталь легированная – сталь легована  

стекло растворимое – скло розчинне  

степень окисления – ступінь окиснення  

сублимация - сублімація  

сурьма - сурма  

суспензии – суспензії 

 

Твердофазные реакции - твердофазні реакції  

твердое топливо - тверде паливо  

теплоносители - теплоносії  

теплота образования – теплота утворення  

теплопроводность -теплопровідність  

топливные элементы – паливні елементи  

тугоплавкие металлы -тугоплавкі метали 

 

Угарный газ - чадний газ 

уголь - вугілля  

углевод - вуглевод  

углеводный - вуглеводний  

углеводород - вуглеводень  

углеводородный - вуглеводневий  

углекислота - вуглекислота  

углекислый - вуглекислий  

углерод - вуглець  

углеродистый - вуглецевий  

удобрения - добрива  

уксус - оцет  

уксусный -оцтовий  

уравнения – рівняння 

 

Ферменты - ферменти  

ферросплавы - феросплави  

фильтры бумажные – фільтри паперові  

флотация - флотація  

флуоресценция - флуоресценція  

фтороводород-фтороводень 

 

Хемосинтез - хемосинтез  

хемосорбция - хемосорбція  
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хлорирование - хлорування  

хлороводород - хлороводень  

хлорная известь - хлорне вапно  

хроматография - хроматографія  

хромирование - хромування  

хрусталь – кришталь 

 

Целлюлоза - целюлоза  

центрифугирование -центрифугування  

цинк – цинк 

 

Число главное квантовое, координационное, массовое -число головне 

квантове, координаційне, масове 

чувствительность индикатора -чутливість індикатора 

чугун – чавун 

 

Шкала твердости – шкала твердості  

шлак – шлак 

 

Щелочи едкие - луги їдкі 

 

Экстрагирование -екстрагування  

электролиз -елокіроліз 

электролитическая диссоциация -електролітична дисоціація  

электронная оболочка -електронна оболонка  

электроотрицательность –електронегативність  

электропроводность -електропровідність  

элементы легирующие -елементи легуючі  

энергетический уровень -енергетичний рівень  

энергия связи - енергія зв'язку  

эфирные масла - ефірні олії 

 

Ядерное топливо – ядерне паливо  

ядро атомное - ядро атомне 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 51 

ЛІТЕРАТУРА 

Биологический энциклопедический словарь/Гл. ред. М. С. Гиляров. 

-   М:   Сов.   энциклопедия, 1986.   - 831 с. Реймерс Н. Ф.   Популярный 

биологический словарь. - М., Наука, 1990. - 544 с. 

Російсько-український словник географічних термінів / Укладачі: Маринич 

О. М., Михайленко М. М., Могила І. О., Речмедін Л. П.. - К.: Рад. шк., 1970.-

157 с. И  

Русско-украинский словарь. /Составители: Ганич Д.И., ОлейникИ. С. 

- К.: Рад. шк., 1976. - 880 с. 

Українсько-російський словник /Укладачі: Ільїн В. С, Дорошенко К. П. та ін. 

- К.: Наук, думка, 1964. -1064 с. 

Українсько-російський і російсько-український фразеологічний словник / 

Укладачі І. С Олійник, М.М.Сидоренко. - К.: Рад. шк., 1978. -447 с 

Химический энциклопедический словарь / Гл. ред. И. Л. Кнунянц. - М: Сов. 

энциклопедия, 1983. - 792 с. 

Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо. -К.: Либідь, 1991.-253 с. 

Бабич Н. Д. Основи культури мовлення. - Львів: Світ, 1990. - 232 с 

Бурячок А. А. Що змінилося в «Українському правопис і» ? - К.: Наук, думка,      

1997. - 51 с 

Бусев А. И., Ефимов И. П. Определения, понятия, термины в химии: Пособие 

для учащихся. - М.: Просвещение, 1977.-224с. 

Галай И.П., Мешечко У.Н., Сидор СИ. Пособие по географии для 

поступающих в вузы. - Минск: Вышейшая школа, 1988. - 447 с. 

Культура української мови: Довідник /Єрмоленко С. Я., Дзюбишина-

Мельник Н. Я., Ленець К. В. та ін.; за ред. Русанівського В. М. - К.: Либідь, 

1990. -304 с 

Популярная библиотека химических элементов: Кн. 1. - М.: Наука, 1983. 

-  1975 с.Сербенська О., Редько Ю., Федик О. та ін. Антисуржик. Львів: Світ, 

1994.-149 с. 

Український правопис /АН України, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні, Ін-т 

української мови - 4-е вид., випр. і доп. -К.: Наук, думка, 1993. - 240 с 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 52 

ЗМІСТ 

ПЕРЕДМОВА.................................................................................................3 

ПЕРЕКЛАД ТЕКСТІВ..................................................................................4 

ЛЕКСИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ. ВИБІР СЛОВА  

ГРАМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ 

Особливості вживання іменників....................................................................6 

Особливості вживання прикметників.............................................................7 

Використання числівників..............................................................................8 

Дієслово.Форми дієслова при перекладі.......................................................9 

Вибір прийменника при перекладі...............................................................10 

Складні випадки керування...........................................................................11 

ТЕКСТИ З БІОЛОГІЇ 

1.1.  Биология..................................................................................................12 

1.2.  Растения ..................................................................................................13 

1.3.  Строение костей......................................................................................13 

1.4.  Цитологические доказательства перекреста хромосом.......................14 

1.5.  Водоросли................................................................................................14 

1.6.  Птицы.......................................................................................................14 

1.7.Вирусы .............................................................................................. …...15 

1.8.Обмен веществ..........................................................................................15 

1 .9. Дыхание……………………………………………………………………16 

1.10. Будова ядра.............................................................................................16 

1. 11.Поняття про угруповання .....................................................................17 

1.12.Біологічні ритми......................................................................................17 

1.13.Риби...........................................................................................................17 

РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ СЛОВНИК 

і И ШОПЧНИХ ТЕРМІНІВ.........................................................................18 

ТЕКСТИ З ГЕОГРАФІЇ 
2.1.  Украйна.....................................................................................................25 

2.2.  Азовское море .........................................................................................25 

2.3.  Геологическое строение ........................................................................26 

2.4.  Железнодорожный транспорт Украины...............................................26 

2.5.  Заповедники ............................................................................................27 

2.6. Донецко-Приднепровский экономический район..................................27 

2.7.  Рельеф .....................................................................................................28 

2.8.  Молочная ................................................................................................28 

2.9.  Днепр ......................................................................................................28 

2.10.Українські Карпати................................................................................29 

2.11 .Лісостепова зона....................................................................................29 

2.12.Мінерально-сировинні ресурси.............................................................30 

2.1З.Полісся.....................................................................................................30 

РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ СЛОВНИК 

ГЕОГРАФІЧНИХ ТЕРМІНІВ.....................................................................31 

 

 



 53 

ТЕКСТИ З ХІМІЇ 

3.1.  Атомно-молекулярное учение в химии.................................................38 

3.2.  Водород     ..............................................................................................38 

3.3.  Растворимость веществ в воде...............................................................39 

3.4. Значение периодического закона Д.И. Менделеева...............................39 

3.5.  Физические свойства металлов......................................................... ….40 

3.7; Электролитическая диссоциация…….....................................................41 

3.6.  Реакции поликонденсаций......................................................................40 

3.8.  Хлороводень...........................................................................................41 

3.9.  Хімічні елементи.....................................................................................42 

3.10. Оцтова кислота......................................................................................42 

3.11. Органічні сполуки.................................................................................43 

РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ СЛОВНИК 

ХІМІЧНИХ ТЕРМІНІВ ..................................................................................44 

ЛІТЕРАТУРА.................................................................................................49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 56 

 

 

 

 

 

 


