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1. Пояснювальна записка 

 

Програма розроблена відповідно до навчального плану підготовки 

здобувачів вищої освіти НМ-8-035.041/21. 

 

Кваліфікаційний екзамен проводиться з метою визначення рівня 

теоретичної та практичної підготовки випускників ОС «Магістр» Національного 

авіаційного університету, яка складає основу для самостійної професійної 

діяльності майбутніх фахівців зі спеціальності 035 «Філологія», спеціалізації 

035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська». 

 

Мета кваліфікаційного екзамену: визначити фактичну відповідність рівня 

професійної підготовки випускників результатам навчання та фаховим 

компетентностям, визначеним освітньо-професійною програмою.  

 

Задачі кваліфікаційного екзамену:  

визначити рівень теоретичної та практичної підготовки випускників для 

самостійної професійної діяльності; 

визначити рівень професійного мислення і кругозору випускників; 

визначити уміння випускників приймати адекватні професійні рішення; 

перевірити теоретичні знання з теорії мови та методики викладання 

іноземних мов і перекладу; 

перевірити практичні навички перекладу фахових текстів, зокрема текстів 

авіаційної тематики. 

 

Кваліфікаційний екзамен охоплює питання таких навчальних дисциплін:  

«Загальне мовознавство»; 

«Переклад галузевої літератури»; 

«Методика викладання іноземних мов і перекладу у вищій школі». 
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Кваліфікаційний екзамен проводиться випусковою кафедрою англійської 

філології і перекладу. У результаті навчання за освітньо-професійною програмою 

«Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська»  

випускники ОС «Магістр» повинні знати:  

загальні особливості мови як засобу спілкування, зв‘язок між мовою, 

мисленням та суспільством; 

різні напрями і школи в лінгвістиці та перекладознавстві; 

історичні надбання та новітні досягнення перекладознавства; 

теоретичні засади (концепції, категорії, принципи, основні поняття тощо) та 

прикладні аспекти перекладознавства; 

правила академічної доброчесності; 

 

та повинні вміти: 

упевнено використовувати державну та іноземну мови для реалізації 

письмової та усної комунікації, зокрема в ситуаціях професійного й наукового 

спілкування; 

застосовувати знання про експресивні, емоційні, логічні засоби мови та 

техніку мовлення для досягнення запланованого прагматичного результату й 

організації успішної комунікації; 

інтерпретувати й перекладати тексти різних стилів і жанрів, зокрема тексти 

спеціальної тематики; 

створювати, аналізувати й редагувати тексти різних стилів та жанрів; 

використовувати спеціалізовані концептуальні знання з англійської 

філології і перекладознавства для розв‘язання складних задач і проблем, що 

потребує оновлення та інтеграції знань, часто в умовах неповної/недостатньої 

інформації та суперечливих вимог; 

застосовувати сучасні методики і технології, зокрема інформаційні, для 

успішного й ефективного здійснення професійної діяльності. 

 

Кваліфікаційний екзамен зі спеціальності проводиться до початку 

виконання кваліфікаційної роботи.  
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Випускник повинен успішно вирішувати комплексні кваліфікаційні 

завдання відповідно до формалізованих текстових моделей професійних та 

соціально-виробничих завдань у галузі перекладу, з якими він може зустрітися під 

час своєї професійної діяльності. 

Розклад проведення кваліфікаційного екзамену затверджується 

проректором університету з навчальної роботи роботи та доводиться до відома 

студентів не пізніше ніж за місяць до початку екзамену. 

Прийом кваліфікаційного екзамену здійснюється кваліфікаційною комісією, 

яка створюється щорічно на термін проведення екзамену. 

Підсумки складання кваліфікаційного екзамену оцінюються відповідно до 

затвердженої в установленому порядку рейтингової системи оцінювання за 100-

бальною шкалою з наступним переведенням оцінки до національної шкали (90-

100 «Відмінно», 75-89 «Добре», 60-74 «Задовільно» та 1-59 «Незадовільно») та 

шкали ЕСТS. 

Результати екзамену оголошуються студентам головою комісії в день 

екзамену після його завершення та оформлення протоколів.  

 

2. Зміст програмного матеріалу з дисциплін, які виносяться на 

кваліфікаційний  екзамен 

 

Програма кваліфікаційного екзамену складається з двох частин: теоретичної 

та практичної. 

У першій частині студент повинен обрати правильні відповіді на питання із 

загального мовознавства та методики викладання іноземних мов і перекладу у 

вищій школі. У другій, практичній, частині студент повинен виконати письмовий 

переклад галузевого тексту з української мови англійською та тексту авіаційної 

тематики з англійської мови українською. 

 

2.1. Теоретична частина комплексних кваліфікаційних завдань 

 

2.1.1. Навчальна дисципліна «Загальне мовознавство» 

2.1.1.1. Проблематика загального мовознавства. Структура мовознавчої науки 

(галузі мовознавства, лінгвістичні дисципліни). 

2.1.1.2. Основні етапи розвитку лінгвістичної думки до 19 століття. 
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2.1.1.3. Основоположники порівняльно-історичного мовознавства. 

2.1.1.4. Август Шлейхер як основоположник натуралізму у мовознавстві. 

2.1.1.5. Психологічний напрям у мовознавстві другої половини 19 століття.  

2.1.1.6. Лінгвістично-філософські погляди О. Потебні.  

2.1.1.7. І. Бодуен де Куртене і Казанська лінгвістична школа. 

2.1.1.8. Лінгвістична концепція Ф. де Соссюра. 

2.1.1.9. Структуралізм та генеративізм у лінгвістиці. 

2.1.1.10.Сутність та основні поняття когнітивної лінгвістики. 

2.1.1.11. Сутність та основні поняття прагматики. 

2.1.1.12. Знакова природа мови.  

2.1.1.13. Мова і мовлення.  

2.1.1.14. Мова і мислення. 

2.1.1.15. Мова як система. Структура мови. 

2.1.1.16. Фонологічна система мови. 

2.1.1.17. Граматична система мови. 

2.1.1.18. Лексико-семантична система мови. 

2.1.1.19. Мова і суспільство. Основні поняття соціолінгвістики. 

2.1.1.20. Розвиток мови. 

 

2.1.2. Навчальна дисципліна «Методика викладання іноземних мов і перекладу у 

вищій школі» 

2.1.2.1. Методика викладання іноземних мов як галузь науки. Зв‘язки методики 

викладання іноземних мов із суміжними науками (педагогіка, психологія. 

фізіологія. лінгвістика).  

2.1.2.2. Цілі, принципи, методи, технологія, засоби і зміст методики викладання 

іноземних мов у вищій школі.  

2.1.2.3. Особливості навчання іноземних мов у внз: практична спрямованість 

навчання, наступність у навчанні, високий ступінь узагальнення, збільшення 

питомої ваги самостійної роботи, особливості співвідношення видів мовленнєвої 

діяльності.  

2.1.2.4. Основні методи навчання іноземних мов.  

2.1.2.5. Комунікативний метод навчання іноземних мов.  

2.1.2.6. Типи вправ для навчання іноземної мови. Класифікація вправ. Вправи для 

розвитку навичок та вмінь у різних видах мовленнєвої діяльності.  

2.1.2.7. Навчання фонетичного матеріалу. Зміст навчання звуковимови та 

інтонації. Методи навчання звуків та інтонації англійської мови.  



 
 Програма кваліфікаційного екзамену 

здобувачів вищої освіти за ОС «Магістр» 

галузь знань 03 «Гуманітарні науки» 

спеціальність 035 «Філологія» 

спеціалізація 035.041 «Германські мови та літератури 

(переклад включно), перша - англійська»  

ОПП «Германські мови та літератури (переклад 

включно), перша - англійська»  

Шифр 

документа 

СМЯ НАУ  

ПКЕ 12.01.03-01-2022 

Стор. 8 із  33 

 
 

2.1.2.8. Навчання лексичного матеріалу. Способи семантизації іншомовної 

лексики. Активний та пасивний словникові мінімуми. Вправи для оволодіння 

словниковим складом іноземної мови.     

2.1.2.9. Навчання граматичного матеріалу. Активний і пасивний граматичний 

мінімуми. Вправи для формування граматичних навичок мовлення студентів.  

2.1.2.10. Складники іншомовної компетенції в аудіюванні. Загальна 

характеристика аудіювання як виду мовленнєвої діяльності та вміння. Цілі і 

завдання навчання аудіювання. 

2.1.2.11. Цілі і завдання навчання аудіювання. Класифікація видів аудіювання і 

типи аудіотекстів. Вправи для формування іншомовної компетенції в аудіюванні. 

Вимоги до текстів для навчання аудіювання. 

2.1.2.12. Складники іншомовної компетенції в говорінні. Загальна характеристика 

говоріння як виду мовленнєвої діяльності та вміння.  

2.1.2.13. Монологічна і діалогічна форми мовлення та їх комунікативні, 

психологічні й лінгвістичні особливості.  

2.1.2.14. Особливості формування іншомовної компетенції в говорінні у вищій 

школі. Цілі і завдання навчання діалогічного і монологічного мовлення.  

2.1.2.15. Складники іншомовної компетенції у читанні. Загальна характеристика 

читання як виду мовленнєвої діяльності та вміння.  

2.1.2.16. Цілі і завдання навчання читання. Класифікація видів читання і типи 

текстів для читання. Вправи для формування іншомовної компетенції в читанні, їх 

цілі і режими виконання.  

2.1.2.17. Складники іншомовної компетенції у письмі. Загальна характеристика 

письма як виду мовленнєвої діяльності та вміння. Особливості формування 

іншомовної компетенції у письмі у вищій школі.  

2.1.2.18. Складники компетенції у перекладі/медіації. Загальна характеристика 

перекладу як виду мовленнєвої діяльності та вміння. Цілі і завдання формування 

компетенції у перекладі/медіації. Вправи для формування компетенції у 

перекладі/медіації. 

2.1.2.19.  Планування навчального процесу з іноземної мови.  

2.1.2.20. Об‘єкти і цілі контролю на заняттях з іноземної мови. Види контролю. 

Форми контролю. Роль поточного й підсумкового контролю у формуванні 

іншомовної комунікативної компетенції. 

2.1.2.21. Система оцінювання знань, вмінь та навичок з іноземних мов у внз. 

Національна система оцінювання, рейтингова система оцінювання, національна 

шкала оцінювання, шкала ECTS.  

2.1.2.22. Мета і завдання позааудиторної роботи з іноземних мов.  
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2.1.2.23. Принципи організації і планування позааудиторної роботи з іноземних 

мов.  

2.1.2.24. Зміст, види і форми позаудиторної роботи з іноземних мов залежно від 

специфіки професійної підготовки.  

2.1.2.25. Методика проведення постійних і періодичних видів позааудиторної 

діяльності з іноземних мов. 

 

 

2.2. Практична  частина комплексних кваліфікаційних завдань 

2.2.1. Навчальна дисципліна «Переклад галузевої літератури» 

 

2.2.1. Translate the text below into English. 

Зразки текстів для перекладу: 

1. Мовознавство – це наукова дисципліна, що займається дослідженням природи 

мови, її структури, функціонування та розвитку. Предметом мовознавства є мова 

у всіх формах її прояву. Залежно від мети вивчення мовного матеріалу 

мовознавство поділяється на загальне і часткове. 

Загальне мовознавство — це теорія науки про мову, що спирається на 

філософське розуміння природи і суті мови. Воно вивчає різні мови світу в 

їхньому давньому і сучасному стані для з‘ясування загальнолюдських 

властивостей мовного процесу. Загальне мовознавство вивчає: 1) проблему 

предмета лінгвістики; 2) проблему місця мовознавства в системі наук; 3) методи 

проведення лінгвістичного дослідження; 4) проблему класифікації існуючих мов 

світу; 5) систему та структуру мови. 

Часткове мовознавство — це наука про конкретну мову (російську, українську, 

англійську, німецьку та ін.), які використовуються як засіб спілкування. 

 

2. 5 червня - всесвітній день охорони навколишнього середовища. В 1972 році 

Стокгольмі відбулася Всесвітня конференція по захисту навколишнього 

середовища, на якій були присутні повноважні представники 113 держав. 

Учасники конференції ухвалили рішення щодо щорічного проведення 

Всесвітнього дня навколишнього середовища 5 червня. 

Всесвітній день навколишнього середовища є одним з основних способів 

привернути увагу світової громадськості до проблем навколишнього середовища, 

а також стимулювати політичний інтерес і відповідні дії.  

Святкування цього Дня розраховане на те, щоб привнести людський фактор у 

питання охорони навколишнього середовища; дати народам світу можливість 

активно сприяти стійкому й справедливому розвитку; а також роз'яснити 
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корисність партнерських відносин, щоб у всіх країн і народів було більш безпечне 

й благополучне майбутнє. 

 

3. 4 лютого – Всесвітній день боротьби з раком 

Рак, як причина високої смертності, посідає друге місце в структурі смертності 

населення України і разом з серцево-судинними захворюваннями визначає рівень 

здоров'я нації. Адже ризик захворіти на рак в Україні має кожен третій чоловік та 

кожна п'ята жінка. Науковці вважають, що розвиток злоякісних новоутворень 

спричиняє багато факторів. Це - тютюнопаління, зловживання алкогольними 

напоями, недоброякісне харчування, неякісні полімерні матеріали, надмірне 

сонячне світло та радіація, забруднене довкілля, стреси, спадковість, порушення 

вироблення гормонів, безсистемне вживання медичних препаратів. Більшість із 

них, як правило, призводять до виникнення раку під їх час впливу на організм 

людини протягом тривалого часу та поєднання кількох факторів. Боротьба з 

раком не можне бути ефективною лише завдяки зусиллями медиків. Важливість 

та гострота цієї проблеми має усвідомлюватися не лише медичною спільнотою, а 

й самими пацієнтами. 

 

4. Космічна медицина, комплекс наук, що охоплює медичні, біологічні, інженерні 

і ін. наукові дослідження і заходи, направлені на забезпечення безпеки і створення 

оптимальних умов життєдіяльності людини в космічному польоті і при виході в 

космічний простір. 

Космічна медицина вирішує ряд важливих запитань: дослідження впливу умов і 

чинників космічного польоту на організм людини, усунення несприятливих 

впливів і розробка відповідних профілактичних заходів і засобів; обґрунтування і 

розробка медичних (фізіолого-гігієнічних) вимог до систем життєзабезпечення 

космічних кораблів і різних космічних споруд і до засобів порятунку екіпажів при 

виникненні аварійних ситуацій; профілактика і лікування захворювань; розробка 

медичного обґрунтування для раціональної побудови систем управління 

космічного корабля і його устаткування; розробка медичних (психо-фізіологічних 

і клінічних) методів відбору і спеціальності космонавтів. 

 

5. Теорія ігор – це теорія математичних моделей, інтереси учасників яких різні, 

причому вони досягають своєї мети різними шляхами.Зіткнення протилежних 

інтересів учасників призводить до виникнення конфліктних ситуацій. 

Необхідність аналізувати такі ситуації, у свою чергу сприяла виникненню теорії 

ігор, завданням якої є вироблення рекомендацій з раціонального способу дії 

учасників конфлікту. 
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Щоб виключити труднощі, які виникають при аналізі конфліктних практичних 

ситуацій у результаті наявності багатьох несуттєвих факторів, будується 

спрощена модель ситуації. Така модель називається грою. Конфліктна ситуація в 

ігровій моделі розвивається за певними правилами.  

Теорії ігор притаманна така термінологія: гравці – сторони, що беруть участь у 

конфлікті, виграш – результат конфлікту.Невизначеність результату гри 

спричинюється різними причинами, які можна розбити на групи. 

 

6. Предмет історії держави і права зарубіжних країн має на меті дати можливість 

студентам усіх форм навчання зрозуміти та засвоїти вчення про державу і право в 

цілому. При цьому слід враховувати, що історія держави і права зарубіжних країн 

має не лише теоретичне, а й практичне значення, оскільки дає нам зрозуміти 

сучасні суспільно-політичні та державно-правові явища та інститути. Недаремно 

кажуть, що не знаючи свого минулого, не побудуєш майбутнього. Дійсно, 

знайшовши у минулому історичні корені сучасності, ми в якійсь мірі можемо 

передбачити майбутнє цих явищ та з'ясувати роль сучасної держави і права у 

суспільстві, їх соціальну значимість. До того ж, цей предмет допоможе студентам 

засвоїти найважливіші,  ключові  питання  таких  навчальних дисциплін як теорія 

держави і права, основи римського приватного права, конституційне право 

сучасних зарубіжних країн, міжнародне право та ін. 

 

7. Промислова безпека - одна з найважливіших показників охорони 

навколишнього середовища, а також життя і здоров'я людей, що працюють на 

об'єктах промисловості. 

Перелік заходів, які регулюються положенням про промислової безпеки, досить 

широкий. Він починається з проектування та будівництва об'єкта (включаючи 

розширення та реконструкцію), а закінчується його консервацією або ліквідацією. 

Всі дії, що проводяться на підприємстві, включаючи установку, експлуатацію та 

ремонт обладнання, навчання працівників та інші заходи, так чи інакше пов'язані 

з небезпечною виробничою діяльністю, також відносяться до галузі забезпечення 

промислової безпеки. 

У розвинених країнах світу промислова безпека давно розглядається як наука, і не 

тільки як соціальна і моральна проблема, а в першу чергу як проблема боротьби зі 

збитками. 

 

8. Стаття 6. Термін розгляду документів для призначення державної допомоги 

сім'ям з дітьми.  



 
 Програма кваліфікаційного екзамену 

здобувачів вищої освіти за ОС «Магістр» 

галузь знань 03 «Гуманітарні науки» 

спеціальність 035 «Філологія» 

спеціалізація 035.041 «Германські мови та літератури 

(переклад включно), перша - англійська»  

ОПП «Германські мови та літератури (переклад 

включно), перша - англійська»  

Шифр 

документа 

СМЯ НАУ  

ПКЕ 12.01.03-01-2022 

Стор. 12 із  33 

 
 

Документи, необхідні для призначення державної допомоги сім'ям з дітьми,  

подаються особою, яка претендує на призначення допомоги, самостійно. 

Документи, необхідні для призначення державної допомоги сім'ям з дітьми, 

розглядаються органом, що призначає та здійснює виплату державної допомоги, 

протягом 10 днів з дня звернення.  

Про призначення державної допомоги чи про відмову в її наданні із зазначенням 

причини відмови та порядку оскарження цього рішення орган,  що призначає і 

здійснює виплату державної допомоги сім'ям з дітьми, видає чи надсилає 

заявникові письмове повідомлення протягом 5 днів після прийняття відповідного 

рішення. 

 

9. Вихід нового всеукраїнського журналу "Сучасні медичні технології" має 

важливе значення як для наукової спільноти, так і для широкого загалу 

практикуючих лікарів. Саме технології дозволили підняти на новий, небачений 

досі, рівень сучасну медицину і оволодіння цими технологіями є запорукою 

ефективної та дієвої  медичної допомоги Ступінь впровадження 

високотехнологічних методів діагностики та лікування в медичну практику - один 

із показників розвитку системи охорони здоров‘я сучасної країни. Таке 

впровадження неможливе без залучення лікарів різних спеціальностей, керівників 

медичних закладів, науковців і виробників. Будь-який лікар, пропонуючи той чи 

інший метод діагностики або лікування своїм пацієнтам повинен знати всі ті 

можливості, які може запропонувати сучасна система охорони здоров‘я. Надати 

лікарям таку інформацію  покликаний журнал, перший номер якого ви тримаєте в 

руках. 

 

10. В університеті проводяться широкі наукові дослідження. Вчена рада 

університету визначила пріоритетні напрямки наукових досліджень, серед яких:  

- Прогресивні системи і методи покращання тягово-швидкісних, економічних та 

екологічних властивостей автомобілів; 

- Забезпечення надійності та системної ефективності автомобілів і дорожніх 

машин за рахунок розробки і оптимізації методів, моделей і технологій їх 

виробництва, ремонту і експлуатації;  

- Механіка транспортних засобів та споруд;  

- Прогресивні напрямки розвитку транспортного будівництва в умовах переходу 

до ринкової економіки; 

- Проблеми формування раціональних транспортних систем і забезпечення 

ефективного функціонування їх складових елементів в умовах ринкової 

економіки;  
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- Сучасні інформаційні технології і технічні засоби в навчанні. 

 

11. Соціологія – наука про умови, хід співжиття людей та спостереження за ними. 

Об‘єктом соціології є соціальна реальність у всій багатоманітності, але оскільки 

вона досить мінлива, то предмет соціології надзвичайно складно визначити, він не 

може бути постійним, статичним. Соціологія звертається до розуміння і 

систематизації соціальної дії – теорії дій, так як згідно з ними поведінка 

регулюється цінностями і нормами. Її дослідницьким предметом є як суспільство 

в цілісності, так і його окремі частини: соціальні системи, інститути, організації, 

групи. Соціальні структури, праця, сім‘я, соціальні мережі, засоби комунікації 

(мас-медіа), міграція, буденність, технологія, життєвий світ – теми, якими 

займається соціологія. Для багатьох з них встановлювались спеціальні, галузеві 

соціології, інші – як от питання щодо взаємодії дії та структур – стали загальною 

темою соціології. 

 

12. Сільське господарство – галузь народного господарства, направлена на 

забезпечення населення продовольством і отримання сировини для цілої низки 

галузей промисловості. Ця галузь є однією з найважливіших і представлена 

практично у всіх країнах. У світовому сільському господарстві зайнято близько 

1,1 млрд. економічно активного населення (ЕАН). Сільське господарство - 

обробка землі і вирощування свійських тварин. Сільськогосподарські культури 

потрібні людині для харчування, годівлі тварин і одержання волокна. Тварин 

вирощують заради вовни, молока, м'яса чи органічних відходів (як палива). 

Сільське господарство варіюється від маленьких підсобних господарств і ферм до 

великих с/г артілей і колективних господарств. Як показник ролі сільського 

господарства в економіці застосовують частку зайнятого в сільському 

господарстві економічно активного населення, а також питому вагу сільського 

господарства в структурі ВВП. 

 

13. Однією з сучасних тенденцій розвитку комп‘ютерної науки є 

мікромініатюризація, тобто спроби розмістити якомога більшу кількість 

елементів схеми у якомога менший чіп. Комп‘ютерні мережі стають значно 

важливішими  для розвитку комп‘ютерних технологій. Група комп‘ютерів, 

об‘єднаних між собою засобами зв‘язку, утворюють мережу. Прикладом 

всесвітньої комп‘ютерної мережі є Інтернет. Всередині мережі користувачі тепер 

мають змогу обмінюватися інформацією, та в деяких випадках розподіляти обсяг 

роботи таким чином, щоб багато комп‘ютерів одночасно виконували одне 

завдання. Для прискорення цих двох процесів зараз розробляються нові технології 
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програмного та апаратного забезпечення. Комп‘ютери на молекулярній основі в 

перспективі зможуть вирішувати складні завдання набагато швидше, ніж сучасні 

суперкомп`ютери, та споживатимуть значно менше енергії. 

 

14. Інженерія – галузь людської інтелектуальної діяльності по застосуванню 

досягнень науки до вирішення конкретних проблем людства. Це реалізується 

через застосування як наукових знань, так і практичного досвіду (інженерних 

навичок, умінь) до створення корисних процесів та технічних об'єктів, що 

реалізують такі процеси. Ця діяльність потребує вирішення проблем різного 

характеру і масштабу. Сучасна інженерна діяльність являє собою найзрілішу 

форму трудової діяльності, безпосередньо спрямованої на вирішення технічних 

завдань і створення техніки. У вузькому сенсі інженерія – це використання 

матерії, енергії та абстрактних об'єктів для створення конструкцій, машин та 

обладнання, призначених для виконання конкретних функцій або вирішення 

конкретної проблеми. Люди, що постійно та професійно практикують інженерію, 

називаються інженерами. 

 

15.  Економіка – теорія управління господарством, суспільними господарськими 

системами різних розмірів (від домогосподарства до загальнолюдського 

глобального господарства планети Земля), різних видів (натуральне і грошове) і 

різних епох. Суспільна наука, що вивчає ефективне використання обмежених 

ресурсів, розглядає питання організації та управління виробництва, розподілу, 

обміну, збуту й споживання товарів та послуг. Основними розділами економіки є 

мікроекономіка (досліджує процеси господарювання у таких інституціях, як 

підприємства, сім'ї, фірми тощо) та макроекономіка (господарські процеси у 

народних господарствах країн світу та в глобальному господарстві). Ціль 

економіки – пояснити як працюють господарства. Економіка проявляє себе у 

суспільному житті не тільки через бізнес, фінанси, державні інститути, але й в 

освіті, релігії та інших соціальних сферах. 

 

16.  Еколо́гія – наукова дисципліна, один з розділів біології. Вона вивчає 

взаємовідносини організмів із довкіллям, досліджує структурно-функціональну 

організацію надорганізмових систем (популяцій, угруповань, екосистем, 

біосфери), виявляє механізми підтримання їх стійкості у просторі й часі. В 

структурі сучасної екології виділяють такі основні напрямки: загальну, 

спеціальну та прикладну екологію. Загальна екологія вивчає фундаментальні 

проблеми організації екосистем, а також досліджує взаємодію біосистем різних 

рівнів інтеграції між собою та довкіллям. Спеціальна екологія досліджує 
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закономірності функціонування конкретних екосистем або особливості 

пристосування популяцій різних видів організмів чи їх угруповань до умов 

навколишнього середовища. Прикладна екологія з'ясовує різні аспекти дії 

чинників довкілля на біосистеми і спрямована на розв'язання головним чином 

практичних питань. 

 

17. Великобританія дещо ускладнила свої відносини з Євросоюзом, через намір 

останнього зняти заборону на продаж військових товарів Китаю. Ще з 1989-го 

року, коли китайський уряд придушив громадське повстання у Пекіні, країни-

члени ЄС прийняли рішення не продавати Китаю товари, які могли б бути 

використані у військовій галузі. Втім, Китай використовує свій фінансовий вплив, 

щоб домогтися скасування цієї заборони. І Лондон тепер намагається завадити 

цьому усіма можливими способами. Випробувальний політ нового китайського 

винищувача Стелз «Джей-20» відразу привернула увагу світу до модернізації 

Китаєм своєї військової галузі. Євросоюз ще з 1989-го не продає Пекіну зброї та 

військових технологій. Олександр Ніл з британської оборонної аналітичної групи 

говорить, що зараз Китай використовує свій фінансовий вплив, щоб Європа 

скасувала цю заборону. 

 

18. Термін «будівництво» охоплює: будівельні роботи, серед них земляні роботи і 

спорудження, конструктивні зміни, реставраційні роботи, капітальний і поточний 

ремонт та знесення усіх видів будинків чи будівель; цивільне будівництво, куди 

входять капітальний і поточний ремонт та знесення, наприклад, аеропортів, доків, 

гаваней, внутрішніх водних шляхів, гребель, захисних споруд на берегах річок і 

морів, автомобільних доріг і шосе, залізниць, мостів, тунелів, віадуків та об'єктів, 

пов'язаних з наданням послуг, таких як комунікації, дренаж, каналізація, 

водопостачання й енергопостачання. Будівництво – галузь матеріального 

виробництва, в якій створюються основні фонди виробничого і невиробничого 

призначення: готові до експлуатації будівлі, будівельні конструкції, споруди, їх 

комплекси. Розрізняють такі галузі будівництва: промислове будівництво, 

транспортне будівництво, житлово-цивільне будівництво. 

 

19.  Біологія – сукупність наук про живу природу, про живих істот, що 

населяють Землю чи вже вимерли, їхні функції, розвиток особин і родів, 

спадковість, мінливість, взаємні стосунки, систематику, поширення на Землі; про 

зв'язки між живими істотами і живих істот з неживою природою. Біологія 

встановлює загальні закономірності, властиві життю у всіх його проявах. 

Завданням біології є всебічне вивчення всієї сукупності організмів як сучасних, 
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так і викопних. Число сучасних видів організмів досягає близько 2 млн., в тому 

числі понад 1,5 млн. тварин. Приблизно стільки ж відомо викопних видів. Біологи 

досліджують будову рослин і тварин, їх життєві функції, спосіб життя та 

поширення на Землі, їхній історичний розвиток і значення, шляхи використання 

тощо. Ці дослідження дають можливість все більше і раціональніше 

використовувати в інтересах людини корисні форми, все успішніше знищувати 

шкідливі. 

 

20. Анатомія – це наука про форму, будову організму та окремих його органів чи 

систем. Загальний термін анатомія охоплює анатомію людини, анатомію тварин 

та анатомію рослин. За старих часів анатомічні дослідження мали своїм 

предметом майже виключно людину, і лише коли не можна було вивчати людські 

трупи, вдавалися до розсічення ссавців. Тому під анатомією розуміли переважно 

анатомію людини. Пізніше наука почала займатися також будовою тварин. Таким 

чином як окрема галузь виникла анатомія тварин, або зоотомія. Нарешті взялися 

за дослідження внутрішньої будови рослин, що склало нову галузь науки, 

рослинну анатомію, або фітотомію. Оскільки між людиною і хребетними, а також 

між усіма тваринами взагалі існує багато спільного, то наука неминуче повинна 

була прийти до вивчення подібностей та відмінностей цієї будови, і таким чином 

народилася порівняльна анатомія. 

 

21. Антрополо́гія – біологічна наука, що вивчає тілесну природу людини, її 

походження і подальший розвиток, близько стоїть до суспільних наук, також 

наука про походження й еволюцію людини, утворення людських рас і про 

нормальні варіації фізичної будови людини. Як самостійна наука сформувалася в 

середині 19 століття. 

Більшість університетів на Заході розділяють антропологію на чотири основних 

напрямки. Біологічна або фізична антропологія — займається розумінням 

людського тіла, користуючись теоріями еволюції, адаптації, популяціонної 

генетики. Соціальна або соціокультурна антропологія — вивчення культурної 

організації окремих етносів та суспільств (їх звичаїв, мови, економічного та 

політичного ладу, родинних звичаїв, стосунків, розподілу праці, релігії, міфології 

та ін.). 

 

22. Лексичне значення слова, як і поняття, лінгвістичним утіленням якого слугує 

значення, має свій об‘єм і зміст. Семантичний об‘єм значення визначається 

кількістю сем, що відображають клас певних предметів і явищ, узагальнених у 

значенні; зміст лексичного значення – це сукупність істотних семантичних ознак 
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предметів та явищ, що називаються словом. Семантичний об‘єм і зміст значення – 

це кількісно-якісний аспект дослідження складу й змісту семантичних ознак, що 

складають структуру лексичного значення, зокрема, когнітивний компонент цієї 

структури. 

Під час контрастивного аналізу відмінності між семантичним об‘ємом і 

відповідно змістом лексичних значень слів, що порівнюються, найбільш очевидні. 

Ці відмінності дозволяють прослідкувати амплітуду коливань значень від 

мінімальних до істотних. До прикладу, російське слово воз ‗повозка с кладью‘ має 

малий семантичний об‘єм, а зміст лексичного значення – дуже широкий і в певній 

мірі узагальнений. 

 

23. Період становлення перекладознавства як наукової та навчальної дисципліни в 

Україні (після Першої світової війни до Другої світової війни) мав визначальне 

значення. Дослідники розглядали, як український читач сприйме переклади – із 

часової перспективи (Г. М. Іваниця) чи просторової (Іван Кулик). Такі розв‘язки 

модифікували вибір перекладацької стратегії. Науковці також досліджували 

переклади в діахронному плані, намагаючись визначити, які давні переклади 

можна рекомендувати сучасному читачеві. Саме історичні дослідження могли 

засвідчити місце перекладної літератури у цільовій культурі (М. К. Зеров, В. М. 

Державин), виявити розвиток мовних засобів під впливом перекладів (М. К. 

Зеров, А. В. Ніковський), з‘ясувати особливості перекладів того ж автора в різні 

періоди (П. І. Тиховський, Л. Арасимович). До становлення історії перекладу як 

окремої дисципліни найбільше причинився М. К. Зеров. Його курс історії 

української літератури ХІХ ст. охоплював перекладну літературу як рівноцінну 

частину української літератури та формулював окремі критерії для оцінки 

перекладів у різні періоди літературного процесу. 

 

24. Математика виникла з давніх-давен з практичних потреб людини, її зміст і 

характер з часом змінювались. Математика пройшла довгий шлях розвитку, перш 

ніж стала абстрактною наукою з точно сформованими вихідними поняттями і 

специфічними методами дослідження. Нові вимоги практики розширюють обсяг 

понять математики, наповнюють новим змістом старі поняття. 

Поняття математики абстраговані від якісних особливостей, специфічних для 

кожного даного кола явищ і предметів. Ця обставина дуже важлива у застосуванні 

математики. Так, число 2 не має якогось певного предметного змісту. Воно може 

відноситися і до двох книг, і до двох верстатів, і до двох ідей. Воно добре 

застосовується і до цих і до багатьох інших об'єктів. Так само геометричні 

властивості кулі не змінюються від того, зроблено її зі сталі, міді чи скла. 
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Звичайно, абстрагування від властивостей предмету збіднює наші знання про цей 

предмет і його характерні матеріальні особливості.  

 

25. Етимологія - розділ знань, який вивчає походження слів мови. Завдяки давнім 

текстам, порівнянню слів зі словами з інших мов, етимологія відновлює історію 

слів: як вони виникли у мові, їхнє джерело та зміну їхнього значення. 

Окрім вивчення давніх текстів та порівняння їх з існуючими мовами, самі існуючі 

мови також порівнюються між собою (так званий компаративний метод). На цих 

засадах лінгвісти роблять гіпотези щодо походження самої мови, та споріднених з 

нею мов. Саме в такий спосіб були знайдені корені слів, історію яких можна 

відслідкувати, наприклад, аж до самих початків індоєвропейської або іншої 

мовної сім'ї. 

У вузькому значенні, слово етимологія вживається на позначення історії 

походження певного слова. Історія певних слів та дані споріднених мов 

наводяться у спеціальних етимологічних словниках. 

 

 

2.2.2. Translate the text below into Ukrainian. 

Зразки текстів для перекладу: 

1. During the last ten years 82 per cent of the world's jet aircraft fleet accidents occurred 

during takeoff and landing phases and accounted for 58 per cent of all onboard fatalities 

and all third party fatalities. Over the next 20 years annual passenger traffic is set to 

grow by as much as 168 per cent. The need to increase airport capacity in an era of 

decreasing public tolerance of the environmental effects such as noise, air pollution and 

third party risk of airports, lead actors in the air transport domain to devise new 

technologies and innovative ways of operating airports and aircraft. However, 

developments give rise to concerns about the emergence of new hazards and difficulties 

in containing existing hazards in and around airports. 

There are effective ways of managing and containing the risks, which require initiatives 

at European level, such as mandatory airport licensing including a requirement to 

establish, maintain and ensure adherence to an integrated safety management program, 

or mandatory collection of data on ground-based incidents, with appropriate emphasis 

on organizational and corporate culture factors. 

 

2. FAA statistics indicate that the number of aircraft bird strikes reported in the U.S. 

quadrupled from 1990 to 2007, rising from 1,738 per year to 7,439. These strikes 

caused 3,094 precautionary landings, 1,442 aborted takeoffs, 312 engine shutdowns and 

1,162 minor negative effects, it said.  
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Worldwide, crashes of more than 25 large aircraft were caused by bird strikes since 

1960, according to a published study by Dolbeer a retired ornithologist with the 

Department of Agriculture at the Wildlife Services in Sandusky, Ohio. In 23 of these 

incidents, the strike occurred below 400 feet. More than 219 people were killed and 

more than 200 aircraft destroyed in accidents attributed to bird strikes since 1988, 

Dolbeer and other researchers found.  

Using data from the FAA's National Wildlife Strike Database for Civil Aviation, he 

concluded that management of birds should focus on the airport environment. Most bird 

strikes happen on approach, less frequently on takeoff. 

 

3. The importance of Human Factors to flight safety was officially recognized by the 

International Civil Aviation Organization (ICAO) in 1986 when the 26th Assembly 

adopted Resolution A26-9. As a follow-on to the Assembly Resolution, the Air 

Navigation Commission formulated the mission of the Flight Safety and Human Factors 

Programme as follows:  

―To improve safety in aviation by making States more aware and responsive to the 

importance of Human Factors in civil aviation operations through the provision of 

practical Human Factors material and measures, developed on the basis of experience in 

States, and by developing and recommending appropriate amendments to existing 

material in Annexes and other documents with regard to the role of Human Factors in 

the present and future operational environments. Special emphasis will be directed to 

the Human Factors issues that may influence the design, transition and in-service use of 

the future ICAO CNS/ATM systems.‖ 

 

4. Human error has been documented as a primary contributor to more than 70 percent 

of commercial airplane hull-loss accidents. While typically associated with flight 

operations, human error has also recently become a major concern in maintenance 

practices and air traffic management. Boeing human factors professionals work with 

engineers, pilots, and mechanics to apply the latest knowledge about the interface 

between human performance and commercial airplanes to help operators improve safety 

and efficiency in their daily operations. 

The term "human factors" has grown increasingly popular as the commercial aviation 

industry has realized that human error, rather than mechanical failure, underlies most 

aviation accidents and incidents. If interpreted narrowly, the term human factors is often 

considered synonymous with crew resource management (CRM) or maintenance 

resource management (MRM). 
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5. Because improving human performance can help the industry reduce the commercial 

aviation accident rate, much of the focus is on designing human-airplane interfaces and 

developing procedures for both flight crews and maintenance technicians. Boeing also 

continues to examine human performance throughout the airplane to improve usability, 

maintainability, reliability, and comfort. In addition, human factors specialists 

participate in analyzing operational safety and developing methods and tools to help 

operators better manage human error. These responsibilities require the specialists to 

work closely with engineers, safety experts, test and training pilots, mechanics, and 

cabin crews to properly integrate human factors into the design of all Boeing airplanes. 

Their areas of responsibility include addressing human factors in flight deck design; for 

maintainability and in-service support; error management; and passenger cabin design. 

 

6. Accident analysis reveals that preflight planning is often inadequate or entirely 

ignored. This report addresses the question, 'How can the FAA empower the general 

aviation (GA) community to minimize the number of accidents resulting from 

inadequate preflight planning and preparation'. In answering this question, a key issue is 

how best to provide the preflight services needed by GA and how best to encourage a 

greater percentage of pilots to do adequate preflight preparation.  

There is a need for fundamental reexamination of the preflight/weather briefing market 

and of the roles and responsibilities of the various players: federal, state, commercial 

vendors, and pilots. Such a reexamination would provide the FAA with a better 

understanding of the consequence of agency decisions. Thus, it would allow the FAA to 

take these consequences into account in the agency decision making process. 

 

7. That was among the findings of the National Transportation Safety Board, which 

concluded Tuesday that the main cause of the crash of Continental Connection Flight 

3407, operated by Colgan, was the captain‘s ―inappropriate response‖ to the warning 

system activation. Contributing factors, the board said, were the failure by both pilots to 

notice that the air speed was declining to the point where the warning system would go 

off; their unnecessary chatter in the cockpit; and the airline‘s failure to develop a 

procedure that would catch errors like the one on the runway in Newark, where the 

plane took off. 

The board recommended changes to airline procedures and cockpit warning systems. 

Board members could not agree on the extent to which pilot fatigue contributed to the 

crash. It recommended, however, that airlines address the problem of pilots who arrive 

for work by air, often traveling many hours before takeoff, and who need a place to 

sleep beforehand. 
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8. One of the most often neglected acts of a pilot contemplating flight in an aircraft is 

that of proper preflight planning. While the reasons remain obscure, the facts are well 

supported by aircraft accident statistics. Although the number of general aviation 

accidents has shown a downward trend in recent years, the accident and fatality / serious 

injury statistics indicate an increase in the percentage of accidents during takeoff. These 

accidents are significant to general aviation pilots -- annually, they represent about 20 

percent of all general aviation accidents and about 16 percent of all fatalities and serious 

injuries.  

Traditionally, pilots have emphasized the planning of the en route and approach/landing 

phases of flight; e.g., the route to be taken, en route and destination weather, en route 

and terminal facilities, applicable altitudes and fuel requirements. Accident data, 

however, indicate that too little preparation is made for the actual takeoff of the aircraft. 

 

9. The Federal Aviation Regulations (FAR) were created with one principal goal in 

mind: to protect the traveling public. Commercial aircraft have strict rules and 

regulations about operating in the vicinity of bad weather. Aircraft typically cannot take 

off unless the visibility at the destination airport is forecast to be at or above a certain 

distance, usually one-half mile. Moreover, airlines are cautious about aircraft operating 

in the vicinity of bad weather due to passenger injury. Generally, two-thirds of 

turbulence-related accidents occur at or above 30,000 feet. In fact, 46 percent of all 

passenger injuries in flight are due to turbulence encounters, and since 1985 have cost 

the major airlines more than 37 million dollars in personal injury lawsuits, according to 

the Department of Transportation. This issue alone would seem to leave most airline 

operators with no choice but to delay flights when turbulent weather approaches. 

Typically the spring and summer months of the year are the worst for bad weather 

delays as reported by the Department of Transportation. These months carry hot humid 

air, which produce dangerous thunderstorms, severe lightning and turbulence. 

 

10. If you‘re a frequent private jet traveler, you‘ve probably experienced a time when 

your charter flight was delayed or even cancelled by a thunderstorm. Storms occur 

frequently in the earth‘s atmosphere, and are often the cause of aviation weather delays. 

Once developed, thunderstorms can play host to a variety of hazardous weather 

conditions, from strong wind gusts to catastrophic tornadoes. Air charter pilots use great 

caution to avoid thunderstorms, but sometimes lines of active thunderstorms, called 

squall lines, prevent pilots from reaching their destination. When this happens, your 

charter flight is likely to be delayed until your pilot, air traffic controller or jet charter 

agent can find an alternative solution. In the event a severe storm occurs during your 

flight, air traffic controllers can provide an alternative solution by granting pilots 
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clearance into alternate airports. They can also vector private aircraft around storms, 

allowing the intensity of the storm to die down in order for the aircraft to land safely at 

the intended destination. 

 

11. A mid-air collision is an aviation accident in which two or more aircraft come into 

contact during flight. Owing to the relatively high velocities involved and any 

subsequent impact on the ground or sea, very severe damage or the total destruction of 

at least one of the aircraft involved usually results. The chance of surviving a major 

mid-air collision is virtually zero in the absence of ejector seats and parachutes, as 

indicated below, although occasionally this rule may be violated. 

The potential for a mid-air collision is increased by miscommunication, error in 

navigation, and deviations from flight plans. Albeit a rare occurrence due to the vastness 

of open space available, collisions often happen near or at airports, due to the large 

volume of aircraft and closer spacing compared to general flight. 

There are many types and causes of mid-air collisions. On some occasions, military 

aircraft conducting training flights inadvertently collide with civilian aircraft. 

 

12. The European Union has adopted strict new guidelines limiting the use of body 

scanners at EU airports. Under the new guidelines, European Union member states may 

only deploy airport body scanners if they comply with new regulations that protect 

health, privacy, and fundamental rights. The European Commission has also prohibited 

any devices that store, record, or transfer images of travelers as well as devices that 

display an image of the naked human body. As a result, backscatter x-ray devices are 

now effectively prohibited in airports in the European Union. The European 

Commission has also made clear that passengers may not be required to go through 

body scanners, following the conclusion reached by the federal appellate court in the 

United States in the EPIC v. DHS case, which held that passengers have a legal right to 

opt-out of body scanners. The body scanners have not done well during trials in Europe. 

Most recently a test in Germany found that the devices were ineffective. 

 

13. Controlled flight into terrain (CFIT) persisted as the world‘s second leading cause of 

commercial aviation fatalities as of 2008. Flight Safety Foundation first helped bring the 

issue clarity and resources in the early 1990s, when it was the accident type that killed 

more people than any other in the industry. Essentially, CFIT occurs when an airworthy 

aircraft under the control of the flight crew is flown unintentionally into terrain, 

obstacles or water, usually with no prior awareness by the crew.  

The FSF-led international CFIT Task Force, created in 1992, set as its five-year goal a 

50 percent reduction in CFIT accidents. The task force included more than 150 
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representatives from airlines, equipment manufacturers, aircraft manufacturers and 

many other technical, research and professional organizations. The task force believed 

that education and training are readily available tools to help prevent CFIT accidents. 

 

14. CFIT (controlled flight into terrain) is defined as "one in which an otherwise 

serviceable aircraft under the control of the crew, is flown (unintentionally) into terrain, 

obstacles or water, with no prior awareness on the part of the crew of the impending 

collision" 

Statistics in 2006 have shown that over a 10 year average, 34% of all aviation accidents 

are due to CFIT.  

The causes of CFIT include: (a) Loss of Situational Awareness; (b) Spatial 

Disorientation; (c) Equipment Malfunction: If the aircraft's navigational equipment is 

unserviceable or malfunctioned, this could mislead the pilots in reading the wrong data 

and wrongly fly the plane into terrain; (d) Adverse Meteorological Conditions; (e) 

Unclear Instrument Approach Templates: Unclear approach templates may cause pilots 

to deviate from them or misread them hence taking them close to unsafe areas especially 

if the airfield is near mountainous regions; this is exacerbated especially if pilots are 

unfamiliar or are first time patrons into the airfield in a night environment. 

 

15. In response to the attempted attack on Northwest airlines flight 253 to Detroit on 

Christmas Day 2009, the Government conducted an immediate review of aviation 

security measures. The findings of this review were announced on 5 January 2010. The 

announcement outlined a package of additional measures to enhance aviation security. 

These measures included: (a) an increase in the use of explosive trace detection; (b) 

plans for greater random searching of passengers; (c) the introduction of Advanced 

Imaging Technology (AIT), also known as security scanners. 

On 1 February 2010 the deployment of security scanners at Heathrow and Manchester 

Airports, and the intention to roll-out scanners nationally during the following months 

was announced. An interim code of practice was published at the same time which 

ensured that the operation of security scanners would be mindful of privacy, health and 

safety, data protection and equality issues. 

 

16. Aircraft noise already has the potential to affect the quality of life of at least half a 

million people living close to UK airports – with 80% of these living close to the major 

airports in the southeast of England. The full report outlines a number of potential 

policy mechanisms which could provide incremental improvements in the noise climate 

around airports. However, the forecast increase in air traffic movements, if realised, is 

likely to outstrip any progress in making individual flights quieter. Thus, the forecast 
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unconstrained rate of aviation growth would be likely to worsen considerably the noise 

climate around many of the UK‘s airports over the next few decades. Larger numbers of 

people would be exposed to the risks of sleep disturbance, annoyance and possible 

health effects of aircraft noise. 

The Government itself recognises noise as ―one of the most objectionable impacts of 

airport development‖ and that ―for many airports, taking effective measures to control 

and mitigate aircraft noise is fundamental to their sustainable development.‖ 

 

17. The UK has around 140 civil licensed airports. The largest are around London, with 

Heathrow handling around 1,250 flights a day, around 64 million passengers per annum 

(mppa). 

Aircraft, airport vehicles and road traffic to access airports emit air pollutants, such as 

nitrogen oxides, fine particles, carbon monoxide and hydrocarbons. Continuing 

improvements in the emissions from road vehicles and aircraft engines are likely to lead 

to reductions of about 20% from each source. However, set alongside the forecast 

growth in air travel, emissions from aircraft are likely to become more significant as a 

source of air pollution around airports. 

Furthermore, even if the full potential of technical and operational measures to reduce 

emissions were achieved, overall levels of emissions from an increased number of all 

sources would still be expected to rise. The numbers of people potentially affected by 

these emissions would depend on their proximity to the pollution sources and the local 

conditions affecting dispersal of the pollutants. 

 

18. While noise and air pollution are the most significant impacts from the operation of 

aircraft, there are also a number of other potential impacts arising from the sitting and 

operation of airport infrastructure: land take – building an airport inevitably takes land 

away from its previous uses. In particular, it can affect wildlife habitats, landscape and 

heritage; water pollution, particularly from de-icing aircraft, runways and other parts of 

the airport site; waste management, particularly waste generated inside terminal 

buildings. 

Many of these impacts are generic to most large infrastructure developments and are 

amenable to mitigation to some extent. For example, careful location of airport 

infrastructure can avoid the most ecologically valuable sites and areas of great 

landscape or cultural value. Similarly, to minimize water pollution, controlling the run-

off of surface water from an airport is readily achievable and subject to strict regulatory 

control. 
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19. Aircraft engines emit a mixture of gases, with carbon dioxide (CO2), nitrogen 

oxides and water vapour among the most relevant when considering effects on the 

global atmosphere. While CO2 is a major contributor to the climate change effects of 

aviation, the effects of water vapour emitted at high altitude remain more uncertain. 

Further, the potential to create condensation trails (contrails), and possibly induce high 

altitude (cirrus) clouds may also be significant. 

The quantities of CO2 and water vapour emitted from aircraft engines are proportional 

to the amount of fuel used. Thus, a key to reducing these emissions is to increase the 

fuel efficiency of aircraft. Potential for fuel efficiency gains is concentrated in two 

areas: technological options such as improvements in engine efficiency, using 

alternative fuels and power sources and improvements in aircraft aerodynamics; 

operational procedures such as changes to air traffic control practices and flight 

arrangements. 

 

20. Although air travel remains the safest mode of travel, the International Civil 

Aviation Organization (ICAO) announced this week that something must be done to 

reduce the number of accidents caused by runway operations. Mishaps on the runway 

are "the number-one killer in commercial aviation today," according one of the agency's 

directors. 

The Montreal-based group held a Global Runway Safety Symposium this week to 

address the growing epidemic. Of the 1,429 airline accidents between 1995 and 2008, 

431 of them occurred during takeoff or landing, reported The Age. In many of those 

instances pilot error or poorly designed runways were cited as causes. The ICAO 

projects a 70% increase in air traffic over the next 10 years, an increase that could mean 

even more mishaps on the runway. 

Nancy Graham, director of IACO's Air Navigation Bureau stressed the necessity for 

different countries to work in collaboration in order to improve safety on the world's 

runways. 

 

21. Russia, once a global aviation power, has become the most dangerous country in 

which to board an airliner.  

Investigations of nine commercial plane crashes this year, including one that killed an 

entire professional hockey team, found a raft of gross violations and errors, such as 

intoxicated or sedated flight crews, forged safety documents and panicked pilots. In one 

crash, the navigator used the wrong guidance equipment and aimed his jetliner at a tree, 

far from the runway. 
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Russian fatalities and crashes, adjusted for air-traffic volumes, this year exceed those in 

less developed countries with longstanding safety problems, including Congo and 

Indonesia, according to aviation consultants Ascend in London.  

Eight of the nine crashes involved Soviet-era planes. But many safety experts say the 

real problem isn't aging equipment but ineffective regulation, inefficiently small airlines 

and poorly trained pilots not following modern safety procedures. 

 

22. Ramps and jetways are frequently the scene of fall down accidents, particularly to 

older passengers and those with disabilities and limitations. Ramps and jetways are 

frequently portable and can be adjusted to meet the height and size requirements of 

various aircraft. Therefore, their positions are often changed in between flights to 

accommodate the next aircraft. As such, there might be changes in pitch, and movement 

in the floor surfaces that cause tripping and other hazards. These subtle variations can 

prove particularly harmful to the aged and disabled and cause thousands of injuries 

worldwide each year. Airlines, rather than accept responsibility and come to the aid of 

injured passengers, often accuse the passenger of being careless and are notorious for 

being insensitive and indifferent to the needs of the injured passenger. 

In the event that the boarding accident occurs during the course of an international 

flight, the matter may be governed by the Montreal Convention that establishes nearly 

strict liability against the airline. 

 

23. The development of civil aviation has shown that it is necessary to draw up 

international regulations which guarantee that civil aviation and the air traffic 

infrastructure comply with the same Standards. It is therefore the intention of Articles 

26, 37 and 38 of the Chicago Agreement that signatory states are obliged to comply 

with recommendations and directives issued by the International Civil Aviation 

Authority (ICAO), as long as they do not contradict their own laws. Amongst other 

things, this Agreement requires that the signatory states undertake to carry out 

investigations into those air accidents that take place within their own territory. It also 

provides for the fact that representatives from the countries in which the aircraft in 

question was designed, built, approved or registered also take part in the investigation. 

The ICAO issued Appendix 13 for the attention of its member states, containing 

guidelines as to how investigations into aircraft accidents and serious incidents should 

be carried out.  

 

24. A severe mechanical or electrical malfunction can cause helicopter engine failure. In 

the event of engine failure, a helicopter pilot has only a few seconds to take the proper 

actions or else the machine cannot be recovered. Autorotation used in emergency 
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situations can generate motion in the rotor blades to lift and glide the helicopter to an 

emergency landing. However, autorotation cannot always be used, particularly at 

altitudes below 400 feet. Flying low and fast may not give a pilot enough time to react 

to engine failure. 

The National Transportation Safety Board (NTSB) is the agency responsible for 

investigating all aircraft accidents. In the event of a helicopter crash, the NTSB will 

determine the cause of the accident.  

If the crash was a result of helicopter engine failure, a number of parties may be held 

responsible for the accident including, but not limited to: (a) the manufacturer or seller 

of the engine; (b) the maintenance or repair crew; (c) the owner or operator of the 

aircraft; (d) the designer of the helicopter and its components. 

 

25.Jet engine ingestion is extremely serious due to the rotation speed of the engine fan 

and engine design. As the bird strikes a fan blade, that blade can be displaced into 

another blade and so forth, causing a cascading failure. Jet engines are particularly 

vulnerable during the takeoff phase when the engine is turning at a very high speed and 

the plane is at a low altitude where birds are more commonly found. 

The force of the impact on an aircraft depends on the weight of the animal and the speed 

difference and direction at the impact. The energy of the impact increases with the 

square of the speed difference. High speed impacts, as with jet aircraft, can cause 

considerable damage and even catastrophic failure to the vehicle. 

Bird strikes can damage vehicle components, or injure passengers. Flocks of birds are 

especially dangerous, and can lead to multiple strikes, and damage. Depending on the 

damage, aircraft at low altitudes or during take off and landing often cannot recover in 

time, and thus crash. 
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4. Рейтингова система оцінювання  підсумків виконання комплексних 

кваліфікаційних завдань 

 

4.1. РСО результатів набутих знань та вмінь за результатами кваліфікаційного 

екзамену доводиться до відома студентів, науково-педагогічних працівників, 

голови та членів кваліфікаційної комісії (КК). 

4.2. Атестація здобувачів освітнього ступеня «Магістр» в умовах кредитно-

модульної системи здійснюється у КК шляхом рейтингового оцінювання 

результатів виконання завдань кваліфікаційного екзамену з використанням 

підсумкової рейтингової оцінки. 

4.3.  Підсумкова рейтингова оцінка результатів складання кваліфікаційного 

екзамену в балах визначається як середньоарифметична оцінка з рейтингових 

оцінок голови та членів КК, виходячи із 100-бальної шкали з її наступним 

переведенням до оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS (табл. 1). 

   

Таблиця 1 

Шкала оцінювання підсумків складання кваліфікаційного екзамену  

 

Оцінка 

в балах 

Оцінка 

за національною шкалою 

Оцінка 

за шкалою ECTS 

90 – 100 Відмінно A 

82 – 89 
Добре 

B 

75 –  81 C 

67 –  74 
Задовільно 

D 

60 –  66 E 

35 –  59 
Незадовільно 

FX 

1 –  34 F 

 

4.4. Підсумкова рейтингова оцінка з кваліфікаційного екзамену визначається як 

сума оцінок за виконання завдань першої та другої частин. 

4.4.1. Рейтингові оцінки за виконання кожного завдання кваліфікаційного 

екзамену виставляються в балах з урахуванням відповідних критеріїв (див. табл. 2 

та табл. 3). 
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Таблиця 2 

 

Оцінювання виконання окремих завдань кваліфікаційного екзамену  
Вид навчальної 

роботи 
Max 

кількість 

балів 

Критерії оцінювання 

підсумків виконання 

окремих завдань 

кваліфікаційного 

екзамену 

Зміст критеріїв 

оцінювання підсумків 

виконання окремих 

завдань кваліфікаційного 

екзамену 

Оцінка 

в балах 

Частина 1 

Правильність вибору 

варіанту відповіді 

 

- обрана правильна 

відповідь 

- обрана неправильна 

відповідь 

2 

 

 

0 

Виконання 

завдання № 1 

40 

(20 питань 

х 2 б.) 

Усього за 

частину 1 
40 

Частина 2 1. Точність передачі 

змісту оригінального 

тексту. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Лексична (у т.ч. 

термінологічна) 

адекватність перекладу. 

 

 

 

 

 

 

3. Стилістична 

адекватність перекладу. 

- точно передано  
- в цілому передано 
точно, але є певні 
відхилення 
- передано неточно 
- зміст не передано або 
передано помилково 
 
- високий рівень 
адекватності 
- середній рівень 
адекватності 
- низький рівень 
адекватності  
- лексика і термінологія є 
неадекватними 
 
- високий рівень 
адекватності 
- середній рівень 
адекватності 
- низький рівень 
адекватності 
- стиль  перекладу є 
неадекватним 
 

11-12 

9-10 

 

 

7-8 

0-6 

 

 

9-10 

 

8 

 

6-7 

 

0-5 

 

 

8 

 

6-7 

 

5 

0-4 

Виконання 

завдання  

№ 1 

30 

Виконання 

завдання  

№ 2 

 

30 

 

Усього за частину 2       60 

Усього  

за результатами виконання 

завдань кваліфікаційного 

екзамену  

     100 
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Таблиця 3 

Відповідність рейтингових оцінок за виконання 

окремих завдань кваліфікаційного екзамену  

у балах оцінкам за національною шкалою  
Оцінка в 

балах 

 

Оцінка в 

балах 

 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

Пояснення 

36-40 27-30 Відмінно 
 Відмінне виконання лише з незначною кількістю 

помилок 

33-35 25-26 

Добре 

 Виконання вище середнього рівня з кількома 

помилками 

30-32 23-24 
 В загальному вірне виконання з певною 

кількістю суттєвих помилок 

27-29 20-22 
Задовільно 

 Непогане виконання, але зі значною кількістю 

недоліків 

24-26 18-19  Виконання задовольняє мінімальним критеріям 

Менше 

24 

Менше 

18 
Незадовільно 

 Виконання не задовольняє мінімальним 

критеріям 

4.4.2. Рейтингова оцінка за виконання першої частини кваліфікаційного 

екзамену складається з суми балів, що нараховуються студенту за правильні 

відповіді на кожне з 20 питань. Рейтингова оцінка за виконання другої частини 

кваліфікаційного екзамену складається з суми балів за виконання її двох завдань. 

Оцінки за виконання кожної частини завдань кваліфікаційного екзамену 

визначаються в балах та за національною шкалою відповідно до табл.4.  

Таблиця 4 

Відповідність рейтингових оцінок за виконання завдань кваліфікаційного 

екзамену у балах оцінкам за національною шкалою  

Частина 1 Частина 2 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

36-40 54-60 Відмінно 

30-35 45-53 Добре 

24-29 36-44 Задовільно 

Менше 24 Менше 36 Незадовільно 

4.5. Рейтингові оцінки за виконання кожної частини завдань, а також 

підсумкова рейтингова оцінка за виконання завдань, заносяться до Протоколу 

засідання кваліфікаційної комісії з проведення кваліфікаційного екзамену. 
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          До залікової книжки та навчальної картки студента заноситься тільки 

підсумкова рейтингова оцінка з кваліфікаційного екзамену, наприклад, так 

90/Відм./А. 

4.6. У випадку відсутності студента на кваліфікаційному екзамені з будь-

яких причин, або отримання за його підсумками оцінки «Незадовільно» (за 

національною шкалою), питання подальшого навчання студента вирішується в 

установленому порядку.  

 

 

5. Перелік довідкових джерел інформації, якими дозволяється користуватись 

під час кваліфікаційного  екзамену 

 

5.1. Сучасний словник англо-український, українсько-англійський : 100 тис. слів 

та словосполучень / М. Зубков, В. Мюллер ; [уклад. М. Г. Зубков]. – Вид. 3-тє, 

випр. та допов. – Харків : Школа, 2021. – 1458 с. 

5.2. Гільченко Р.О. Англо-український словник авіаційних термінів. – Фастів : 

КуПол, 2009. – 280 с.  

5.3. Longman Dictionary of Contemporary English Online. –

https://www.ldoceonline.com. 
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№ 
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