
 

Система менеджменту якості. 
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС  

навчальної дисципліни  
«Іноземна мова за професійним спрямуванням» 

 

Шифр 
документа 

СМЯ НАУ  
НМК 12.01.04 –01–2017 

Стор. 14 з 21 

 

 

 
НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ГУМАНІТАРНИЙ ІНСТИТУТ 
КАФЕДРА ІНОЗЕМНИХ МОВ І ПРИКЛАДНОЇ ЛІНГВІСТИКИ 

 

 
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Завідувач кафедри  
іноземних мов і прикладної лінгвістики 

_______________ О.Г. Шостак 

«____»________________2017 р. 

 

 

 

 

МОДУЛЬНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА №__ 

з дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» 

 

 

 

 

 

 

Розробник  

   к.пед.н. Конопляник Л.М. 
 

 



 

Система менеджменту якості. 
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС  

навчальної дисципліни  
«Іноземна мова за професійним спрямуванням» 

 

Шифр 
документа 

СМЯ НАУ  
НМК 12.01.04 –01–2017 

Стор. 15 з 21 

 

 

Зразок модульної контрольної роботи 
 

МОДУЛЬНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА №1 
з дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» 

спеціальність 105 «Прикладна фізика та наноматеріали» 

Variant 1 
I. Translate the words and word combinations into English. 
1. однорідне електричне поле   6. носій заряду 
2. конденсатор     7. індуктивність 
3. нитка розжарення    8. замкнуте електричне коло 
4. густина потоку     9. видиме світло 
5. сила притягання    10. діелектрична проникність    

II. a) Translate the text into Ukrainian. 
     b)  Put all types of questions to the underlined sentence. 
Magnetic field is a component of electromagnetic field. Magnetic induction lines 
are imaginary lines the tangents to which in every point coincide with the direction 
of magnetic induction vector. The magnetic induction lines are always closed as 
the magnetic field is rotational. Magnetic induction vector B


 is a force 

characteristic of the magnetic field. The direction of B


coincides with the direction 
of positive normal to a closed loop. The modulus of vector B


 can be determined by 

Ampere’s law. The unit of magnetic induction measurement is Tesla.  

ІІІ. Give definitions to the following terms. 
Direct current    Fuse    Electromagnet 

ІV. Translate the sentences into English. 
1. Електричне коло – це сукупність пристроїв, що генерують, передають, 
перетворюють та споживають електричну енергію. 
2. При послідовному з’єднанні провідників загальний опір ділянки дорівнює 
сумі опорів окремих її провідників. 
 
V. GRAMMAR ‘INFINITIVE and GERUND’.  
A) Translate the sentences into English. 
1. Вона вийшла з дому, не виключивши світло.  
2. Ці правила слід пам’ятати. 
3. Отримавши телеграму, він поїхав зустрічати родичів.  
4. Я хочу, щоб цю статтю надрукували у вашій газеті. 
B) Complete the sentences with the verbs in brackets in the infinitive or the gerund. 
1. At dinner she annoyed me by ___________ (laugh) . 
2.  He made us ____________ (do)  the same things. 
3. She apologized for ______________ (be)  late. 


