
Ключі до вправ 

Unit 1. Universal declaration on human rights 
Загальна декларація прав людини 

Цикл 1 
ПІДГОТОВЧІ ВПРАВИ 

Вправа 2. 
Словникові відповідники: (2) recognition — визнання; (5) foundation — основа; 

(6) justice — справедливість; (8) disregard — нехтування; (9) contempt — зневажан
ня; (19) belief— переконання; (21) want — нужда; (22) proclaim — проголошува
ти; (25) ;'/ is essential — необхідно; (26) man — людина; (27) compel — змушувати; 
(28) have recourse to — вдаватися до; (33)protect — охороняти. 

Калькування:(4) equal and inalienable rights — рівні та невід'ємні права; 
(12) barbarous acts — варварські акти; (14) conscience of mankind — совість люд
ства; (18) freedom of speech — свобода слова; (29) last resort — останній засіб; 
(ЗО) rebellion — повстання; (31) tyranny — тиранія; (32) oppression — гноблення. 

Контекстуальна заміна 
• смисловий розвиток: (1) whereas — беручи до уваги; (7) peace in the world —

загальний мир; (11) result in — призвести до; (13) outrage — обурювати;
(15) advent — створення; (17) shall — будуть; (23) highest aspiration — високе
прагнення; (34) rale of law — сила закону.

• вилучення слова: human beings — люди; (24) common people — люди;
(28) have recourse to — вдаватися до. 

• заміна слова однієї частини мови на слово іншої частини мови: (7) peace
in the world— загальний мир; (10) human rights — права людини; (16) human
beings — люди; (20) freedom from fear — вільні від страху; (28) have recourse
to — вдаватися до.

• перестановка слова: (3) inherent dignity — гідність, яка властива; (8) disregard
and (9) contempt— (9) зневажання і (8) нехтування; (10) human rights — права 
людини. 

ОПЕРАЦІЙНІ ТА ЦІЛІСНІ ВПРАВИ 

Вправа 4А. 
визнання; основа; справедливість; нехтування; зневажання; переконання; нужда; 

проголошувати; змушувати; охороняти; рівні та невід'ємні права; варварські акти; 
совість людства; свобода слова: останній засіб; повстання; тиранія; гноблення; висо
ке прагнення; необхідно: людина; вдаватися до. 
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Вправа 4Б. 
highest aspiration; have recourse to; recognition; man; compel; it is essential; equal 

and inalienable rights; barbarous acts; justice; oppression; protect; tyranny; proclaim; 
disregard; want; belief; contempt; rebellion; last resort; conscience of mankind; freedom 
of speech, foundation. 

Вправа 5А. 
беручи до уваги; створення; будуть; вдаватися до; сила закону, верховенство за

кону; призвести до; обурювати; звичайні (прості) люди; загальний мир; права лю
дини; людина, людська істота; вільні від страху; гідність, яка властива; нехтування; 
зневажання; високе прагнення. 

Вправа 5Б. 
rule of law; result in; have recourse to; highest aspiration; outrage; human rights; 

whereas; common people; disregard; inherent dignity; peace in the world; contempt; shall; 
freedom from fear; advent; human beings. 

Цикл 2 
ПІДГОТОВЧІ ВПРАВИ 

Вправа 2. 
Словникові відповідники: (1) сприяти —promote; (2) розвиток — development; 

(4) народи — nations; (5) народи —peoples; (7) підтвердити — reaffirm; (9) віра — 
faith; (26) зобов'язання —pledge; (8) Charter — Статут; (22)fundamental freedoms — 
основні свободи. 

Калькування: (3) дружні відносини —friendly relations; (11) цінність людської 
особи — worth of the human person; (14) соціальний прогрес — social progress; (16) 
при більшій свободі — in larger freedom; (19) у співробітництві — in co-operation; 
(20) загальна повага — universal respect; (22) fundamental freedoms — основні сво
боди; (23) загальне розуміння — common understanding; (25) повне виконання —full 
realization. 

Контекстуальна заміна 
• смисловий розвиток: (13) вирішувати — determine; (24) мати величезне зна

чення — be of the greatest importance.
• додавання слова: (18) зобов'язуватися —pledge themselves.
• вилучення слова: (6) Організація Об'єднаних Націй — United Nations.
• заміна слова однієї частини мови на слово іншої частини мови: (12) рівно

правність— equal rights; (15) поліпшення умов життя — better standards of life.
• перестановка слова: (17) держави-члени —- Member States. 

ОПЕРАЦІЙНІ ТА ЦІЛІСНІ ВПРАВИ 

Вправа 4А. '
pledge; full realization; nations; common understanding; in co-operation; social 

progress; universal respect; promote; friendly relations; development; in larger freedom; 
worth of the human person; Charter; fundamental freedoms; reaffirm; faith; peoples. 
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Вправа 4Б. 
сприяти; Статут; розвиток; народи: підтвердити; віра; зобов'язання; дружні від

носини; цінність людської особи; соціальний прогрес; при більшій свободі; у спів
робітництві; загальна повага; загальне розуміння; повне виконання; основні свобо
ди; народи. 

Вправа 5 А. 
determine; pledge themselves; equal rights; Member States; be of the greatest 

tmportance; better standards of life; the United Nations; fundamental human rights; 
observance of human rights. 

Вправа 5Б. 
вирішувати; основні права людини; поліпшення умов життя; мати величезне 

значення; додержання прав людини; зобов'язуватися; Організація Об'єднаних На
цій; рівноправність; держави-члени. 

Цикл З 

ПІДГОТОВЧІ ВПРАВИ 

Вправа 1. 
Словникові відповідники: (1) General Assembly — Генеральна Асамблея; 

(4) nation — держава; (5) individual -— людина; (7) strive — прагнути; (8) progressive 
measures — прогресивні заходи; (14) conscience — совість; (19) гасе — раса; 
(20) colour — колір шкіри; (21) sex — стать; (22) language — мова; (23) religion — 
релігія; (24) political opinion — політичне переконання; (26) property — майно; 
(28) distinction — розрізнення; (29) political — політичний; (32) independent — неза
лежний; (33) trust territory — підопічна територія. 

Калькування: (6) organ of society — орган суспільства; (8) progressive 
measures — прогресивні заходи; (9) universal and effective recognition — загальне 
і ефективне визнання; (12) be born free and equal— народжуватися вільними і рів
ними; (13) endow with reason — наділяти розумом; (15) in a spirit of brotherhood — 
в дусі братерства; (16) entitle to all the rights — мати всі права; (24) political 
opinion — політичне переконання; (25) national or social origin — національне чи 
соціальне походження; (ЗІ) international status — міжнародний статус; (33) trust 
territory — підопічна територія; (34) non-self-governing — несамоврядований. 

Контекстуальна заміна 
• смисловий розвиток: (3) common standard — завдання: (10) observance — 

здійснення; (17) set forth — проголошений; (18) without distinction of— неза
лежно від. 

• конкретизація слова: (27) birth status — станове становище. 
• генералізація слова: (30) jurisdictional— правовий. 
• заміна слова однієї частини мови на слово іншої частини мови: (2) Universal 

Declaration of Human Rights — Загальна Декларація Прав Людини. 
• перестановка слова: (2) Universal Declaration of Human Rights — Загальна 

Декларація Прав Людини. 
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• додавання слова: (11) territory under jurisdiction — територія, що перебуває 
під юрисдикцією; (20) colour — колір шкіри. 

• вилучення слова: (3) common standard — завдання; (17) set forth — прого
лошений; (18) without distinction of— незалежно від; (35) under limitation of 
sovereignty — обмежений у суверенітеті. 

ОПЕРАЦІЙНІ ТА ЦІЛІСНІ ВПРАВИ 
Вправа 1. А-4; В-3; С-1; D-5; Е-2. 
Вправа 4А. 
Генеральна Асамблея; держава; людина; прогресивні заходи; прагнути; совість; 

раса; колір шкіри; стать; мова; політичне переконання; в дусі братерства; наділяти 
розумом; несамоврядований; підопічна територія; орган суспільства; релігія; майно; 
розрізнення; політичний; незалежний; загальне І ефективне визнання; народжувати
ся вільними і рівними; мати всі права; національне чи соціальне походження; між
народний статус. 

Вправа 4Б. 
race; trust territory; in a spirit of brotherhood; international status; organ of society; 

entitle to all the rights; universal and effective recognition; be born free and equal; national 
or social origin; religion; property; distinction; political; independent; General Assembly; 
non-self-governing; colour; endow with reason; progressive measures; political opinion; 
language; sex; conscience; strive; individual; nation. 

Вправа 5А. 
завдання; здійснення; проголошений; незалежно від; станове становище; Загаль

на Декларація Прав Людини; територія, що перебуває під юрисдикцією; правовий; 
колір шкіри; обмежений у суверенітеті. 

Вправа 5Б. 
without distinction of; common standard; territory under jurisdiction; set forth; 

Universal Declaration of Human Rights; jurisdictional; observance; under limitation of 
sovereignty; birth status; colour. 

Цикл 4 

ПІДГОТОВЧІ ВПРАВИ 

Вправа 2. 
Словникові відповідники: (2) свобода — liberty; (5) підневільний стан — 

servitude; (6) работоргівля — slave trade; (7) забороняти — prohibit; (8) зазнава
ти — be subjected to; (9) тортури — torture; (10) жорстокий — cruel; (11) нелюд
ський — inhuman; (13) покарання —• punishment; (19) порушення — violation; 
(20) підбурювання — incitement; (24) надавати — grant; (25) конституція -— 
constitution; (26) закон — law; (27) безпідставний — arbitrary; (28) арешт — arrest; 
(29) затримання — detention; (30) вигнання — exile. 

Калькування: (1) право на життя — right to life; (15) рівний перед законом — 
equal before the law; (17) рівний захист законом — equal protection of the law; 
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(18) захист від дискримінації — protection against discrimination; (22) компетентний 
національний суд — competent national tribunal. 

Контекстуальна заміна 
• смисловий розвиток: (4) бути в рабстві — be held in slavery; (14) право на

визнання правосуб'ектностІ — right to recognition as a person before the law:
(16) без будь-якої різниці — without any discrimination: (21) ефективне понов
лення v правах — effective remedy.

* конкретизація слова: (3) особиста недоторканність — security of person.
* додавання слова: (8) зазнавати — be subjected to.
• вилучення слова: (5) підневільний стан — servitude; (12) принижуюче гід

ність поводження — degrading treatment: (21) ефективне поновлення у пра
вах — effective remedy.

* заміна слова однієї частини мови на слово іншої частини мови: (3) осо
биста недоторканність — security of person; (23) порушення основних прав —
violating the fundamental rights.

• перестановка слова: (3) особиста недоторканність — security of person;
(12) принижуюче гідність поводження — degrading treatment.

ОПЕРАЦІЙНІ ТА ЦІЛІСНІ ВПРАВИ 
Вправа 1. 1-B;2-C;3-D;4-A. 
Вправа 4А. 
liberty; servitude; slave trade; prohibit; be subjected to; torture; cruel; arrest; 

constitution; inhuman; grant; incitement; punishment; violation; law; arbitrary; detention; 
exile. 

Вправа 4Б. 
покарання; порушення; закон; безпідставний; затримання; вигнання; работоргів

ля; зазнавати; підбурювання; арешт; забороняти; конституція; свобода; жорстокий; 
підневільний стан; тортури; нелюдський; надавати. 

Вправа 5А. 
right to life; competent national tribunal; equal before the law; protection against 

discrimination; equal protection of the (aw; right to recognition as a person before the law; 
without any discrimination; effective remedy; security of person; degrading treatment; be 
held in slavery; be subjected to; servitude; violating the fundamental rights. 

Вправа 5Б. 
захист від дискримінації; рівний захист законом; ефективне поновлення у пра

вах; принижуюче гідність поводження; без будь-якої різниці; право на визнання 
правосуб'єктностІ; особиста недоторканність; порушення основних прав; підне
вільний стан; зазнавати; бути в рабстві; право на життя; компетентний національний 
суд; рівний перед законом. 
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